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INTEGRADO DE GESTÃO NO GRUPO AGROPALMA.  
Frank Karson Xabregas LOBATO; Mário Jorge Santos PINHEIRO  
ESMAC 
 

92 

COLETA SELETIVA ATRAVÉS DE JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. 
Ananda Maira Ferreira do NASCIMENTO 
UEPA 
  

93 

COMPORTAMENTO E OCORRÊNCIA DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NO ESTADO DO PARÁ. 
Janaína Corrêa do NASCIMENTO; Renato Silva do AMARAL 
UEPA 
 

94 

COMPOSIÇÃO E DENSIDADE DO ZOOPLÂNCTON NO RIO MARAPANIM, MUNICÍPIO DE TERRA ALTA – 
PARÁ.  
Anderson Luís SANTIAGO; Antonio Sérgio Silva de Carvalho 
UEPA 
 

95 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO E POPULAR SOBRE OS INSETOS ENTRE MORADORES DE BELÉM: 
ENTOMOLOGIA, EDUCAÇÃO PÚBLICA E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO. 
Talita Cristina Moraes de CARVALHO; William Leslie OVERAL 
UEPA 
 

96 

CONSTRUINDO BIOLOGIA: DA CONSTRUÇÃO DE UM MICROSCÓPIO À CONTEXTUALIZAÇÃO E 
ESTIMULAÇÃO DO APRENDER. 
Aline Wanessa Pinheiro da SILVA; Bruna Daniele Lisboa MOTA; Janael Barbosa COSTA; Johnatan 
Lauro Silva SOUSA; Taiane Novaes do CARMO 
UEPA 

97 
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CONTINGENTE GEOGRÁFICO DE DISPERSÃO DO COMPONENTE ARBÓREO EM UM FRAGMENTO DE UMA 
FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL NO RIO GRANDE DO SUL. 
Francisco de Souza WEBER; Gerson dos Santos LISBOA; Solon Jonas LONGHI; Gustavo Martins 
UBERTI; Fernando Zancan PISSININ; Lucas Alexandre KERVALD 
UFSM 
 

98 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO IGARAPÉ DO TUCUNDUBA: AVALIAÇÃO DAS MARGENS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ.  
Edenilze Conceição SILVA; Samara Contente SILVA; Dirlene Moreira Gomes VALENTE; Flaviane 
Narciso FERREIRA; Homero Silva PEREIRA 
UNAMA 
 

99 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE GÁS METANO EM RESERVATÓRIOS: ESTUDO DE 
CADO EM UM RESERVATÓRIO DE PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO – PA. 
Sérgio Vinicius da Costa OLIVEIRA FILHO; Ramiro Celso Pereira MENDES; Marcelo José Raiol 
SOUZA; Rosa Helena Ribeiro dos SANTOS 
UEPA 
 

100 

DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE DA BIOMASSA E CARBONO EM PLANTAÇÕES DE Pinus elliottii Eng. 
COM DIFERENTES IDADES. 
Gustavo Martins UBERTI; Gerson dos Santos LISBOA; Álvaro Felipe VALERIO; Luciano Farinha 
WATZLAWICK; Francisco Souza WEBER; Sara Chagas de SOUZA 
UFSM 
 

101 

DEVOLUÇÃO DE NUTRIENTES PELA SERAPILHEIRA EM Eucalyptus dunnii, ESTABELECIDO NO BIOMA 
PAMPA. 
Dione Richer MOMOLLI; Mauro Valdir SCHUMACHER; Renata Reis de CARVALHO; Fernando Zancan 
PISSININ 
UFSM 
 

102 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DOS PRODUTORES DE SUÍNOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELÉM/PA. 
Gleidson Marques PEREIRA; Jailson Marques PEREIRA; Solange Marcely NOGUEIRA 
SAGRI-PARÁ 
 

103 

DINÂMICA DA PRODUÇÃO DE CASTANHA E DE REBANHO BOVINO NO BAIXO AMAZONAS E EVIDÊNCIAS 
DE EFEITOS ANTAGÔNICOS. 
Tatiane Camila Martins SILVA; Lucieta Guerreiro MARTORANO; William de SOUZA FILHO; Daiana 
Carolina Antunes MONTEIRO; Charles Wendell Borges MONTEIRO 
EMBRAPA 
  

104 

DINÂMICA DO POTÁSSIO NA ÁGUA DA CHUVA EM UMA PLANTAÇÃO DE EUCALYPTUS DUNNII NO 
MUNICÍPIO DE ALEGRETE-RS. 
Dione Richer MOMOLLI; Mauro Valdir SCHUMACHER; Joel Carvalho dos SANTOS; Julio Cesar 
Medeiros da SILVA 
UFSM 
 

105 

DIVERSIDADE DE PEIXES CAPTURADOS PELA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO DE FERREIRA 
GOMES, AMAPÁ. 
Thiago Monteiro da SILVA; Suzana Carla da Silva BITTENCOURT; Jaime Ribeiro CARVALHO JÚNIOR; 
Luiza NAKAYAMA; Diego Maia ZACARDI 
UFPA 
 

106 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA.  
Darlene Teixeira FERREIRA 
UFPA 

107 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM NO BOSQUE RODRIGUES ALVES – JARDIM ZOOBOTÂNICO 
DA AMAZÔNIA.  Nandiel Silva do NASCIMENTO 
SENAC 
 

108 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CURRÍCULO E PROJETO PEDAGÓGICO: UM ESTUDO DE CASO DA FUNDAÇÃO 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA. 
Glauce Vitor da SILVA; Eduardo Augusto Kalif de SOUZA; Lucival Damasceno de LIMA; Jalilia Raquel 
de Barros MESSIAS; Ana Paula Teixeira da SILVA 
UEPA 
 

109 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LIXO – DEBATE NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA, 
ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ – PARÁ. 
Marcilene do Carmo ARAUJO; Jaqueline Nunes da SILVA; Marcos Antonio LOBO; Francisco JÚNIOR 
UFPA 
 

110 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: A PRÁTICA DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA NA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC/PA. 
Trícia Amoras ALVES; Antônio Augusto FERREIRA FILHO 
SEDUC 

 

111 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL NO ESTADO DO PARÁ: PROMOVENDO CONHECIMENTOS E PRÁTICAS 
PARA A SUSTENTABILIDADE. 
Trícia Amoras ALVES; Antônio Augusto FERREIRA FILHO; Teresa de Moraes GONZAGA 
SEDUC-PA 

 

112 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO DE SOURE E SALVATERRA, 
MARAJÓ, PARÁ: ANÁLISE DO ENSINO E SUA INFLUÊNCIA NO ASPECTO SOCIOAMBIENTAL DOS 
MUNICÍPIOS. 
Alcindo da Silva MARTINS JUNIOR; Ana Cláudia Caldeira TAVARES-MARTINS; Vanessa Cavaleiro 
CORRÊA; Vanice de Jesus TAVARES 
UEPA 
 

113 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UM TURISMO SUSTENTÁVEL. 
Ana Cristina de Oliveira PICANÇO; Jamyle Freitas MORAES 
ESAMAZ 
 

114 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: IMPACTOS SOBRE A 
COMUNIDADE DO EIXO-FORTE NA ÁREA URBANA DE SANTARÉM, PA. 
Shaji THOMAS; Elysângela Sousa PINHEIRO 

UFPA 
  

115 

EFEITO DA ESCARIFICAÇÃO NA EMERGÊNCIA DE SEMENTES DE Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. var. 
ferrea. 
Fernando Zancan PISSININ; Márcio VIERA; Rosana Matos de MORAIS; Roberto TREVISAN; Dione 
Richer MOMOLLI; Carline Andrea WELTER  
UFSM 
 

116 

EFEITO DA ESCARIFICAÇÃO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. var. 
ferrea. 
Fernando Zancan PISSININ; Márcio VIERA; Rosana Matos de MORAIS; Roberto TREVISAN; Renata 
Reis de CARVALHO; Francisco Souza WEBER  
UFSM 

117 
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ENSINO DE CIÊNCIAS E A FORMAÇÃO DO CONSUMIDOR RESPONSÁVEL. 
Darlene Teixeira FERREIRA 
UFPA 
 

118 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO: ASPECTOS LEGAIS E ESTUDO DE CASO. 
Cleive Favacho PAIXÃO; Gundisalvo Piratoba MORALES 
UEPA 
 

119 

ESPAÇOS NÃO - FORMAIS DE ENSINO: UMA EXPERIÊNCIA  COM GINCANA ESTUDANTIL NO PROGRAMA 
NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI/MÃE DO RIO – PA. 
Alexandre Araújo de SOUZA; Maria Rosiane Santos da SILVA; Jessileno PINHEIRO 
UEPA 
 

120 

ESTIMATIVA DE USO CONSUNTIVO DE ÁGUA NA AGROINDÚSTRIA DO AÇAÍ NO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL-PARÁ. 
Bruna da Silva CAVALCANTE; Jayane Ribeiro de OLIVEIRA; Lorena Valle FERNANDES 

UEPA 
 

121 

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: OS DESAFIOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM UMA 
FEIRA DA CIDADE NOVA IV, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. 
Elma Saldanha da FONSECA; Lucidéa de Oliveira SANTOS 
FACI 
 

122 

ESTRATIFICAÇÃO AMBIENTAL DOS AGROECOSSISTEMAS DO ASSENTAMENTO FEDERAL PAE ALDEIA. 

Elienai Carvalho CARDOSO; Antônio TARGINO JUNIOR; Joaquim dos Santos SILVA; Orcinei Garcia da 
SILVA; Rosírio Azevedo de ASSUNÇÃO; Weden Roberto Vasconcelos da SILVA 

EMATER-PARÁ 
 

123 

ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO IGUARAPÉ ANANI, DISTRITO DE ICOARACI – BELÉM-PA. 
Manuel Alejandro Piratoba VERA; Gundisalvo P. MORALES 
IESAM 
 

124 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA CAUSADO POR UMA CASA DE SHOWS SERTANEJOS EM BELÉM – 
PA. 
Érika Alinne Campos VELOSO; Bruna Ribeiro FURTADO; Adalberto Murilo Barbosa de SOUZA 
JUNIOR; Bruno Gilmar Silva da SILVA; Carlos Mateus Rodrigues AMORIM; Samantha NAHON 
UEPA 
 

125 

ESTUDO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO DE BELO MONTE COMO FATOR GERADOR DE RISCO 
AMBIENTAL. 
Rudilardson Silva PINTO; Lítala do Nascimento ANDRADE; Amanda Moreno Abreu COELHO; 
Samantha Olívia dos Santos SOUZA; André Luiz Silva da SILVA; Sérgio Roberto Romeiro de AGUIAR 
FACI 
 

126 

EVENTOS PLUVIAIS ASSOCIADOS À PRODUÇÃO DE PALMA DE ÓLEO EM MOJU, PARÁ. 
José Reinaldo da Silva Cabral de MORAES; Lucieta Guerreiro MARTORANO; Charles Wendell Borges 
MONTEIRO 
EMBRAPA-PARÁ 
 

127 

EVIDÊNCIA TÉRMICA DE TETOS VERDES MITIGADORES DE ILHAS DE CALOR NA GRANDE BELÉM, PARÁ.  
Andrezza de Melo BARBOSA; Lucieta Guerreio MARTORANO; Irving Montanar FRANCO; Daiana 
MONTEIRO 
UFPA 

128 
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EXISTÊNCIA DO CRUSTÁCEO EXÓTICO MACROBRACHIUM ROSENBERGII (DE MANM, 1979) EM ÁREAS 
DULCÍCOLAS DA REGIÃO DO BAIXO TOCANTINS - ESTADO-PARÁ (CRUSTACEA, DECAPODA, 
PALAEMONIDAE). 
Geovanny Farache MAIA; Simone de Jesus Barros da Silva GOMES 

EMATER-PARÁ 
 

129 

FATORES FÍSICOS QUE INFLUENCIAM NA ESPESSURA DA CAMADA LIMITE PLANETÁRIA. 
Ana Carolina Batista MAFRA 
UFPA 
 

130 

FOCOS DE CALOR NO TRIMESTRE DE MENOR OFERTA PLUVIAL COMO AMEAÇAS À PERDA DE 
BIODIVERSIDADE NA FLONA TAPAJÓS E ENTORNO.  
William de SOUZA FILHO; Lucieta Guerreiro MARTORANO; Vitor Hugo da Silva BATISTA; Leila S. 
LISBOA; Daiana  C. A. MONTEIRO; Max Willly da Silva MADUREIRA 

EMBRAPA 
 

131 

FONTES DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DOCENTES NO 
CONTEXTO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA.  
Francisca Marli Rodrigues de ANDRADE; Mónica Arto BLANCO; María Barba NÚÑEZ; Érika Cristiane 
Pinheiro de MELO 
Universidade de Santiago de Compostela (USC)  
 

132 

FOTOGRAFIAS AÉREAS E IMAGEM IKONOS-2 PARA MAPEAMENTO DE Araucaria angustifolia. 
Gerson dos Santos LISBOA; Francisco de Sousa WEBER; Gustavo Martins UBERTI; Camila Mariah 
Magri PESCADOR; Thiago Floriani STEPKA; Solon Jonas LONGHI 
UFSM 
 

133 

GARIMPO ALTO BONITO OU GARIMPO DAS PEDRAS – MARABÁ/PA: POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DO 
ARTESANATO MINERAL. 
Ariani Rodrigues CORDEIRO; Alex Conceição dos SANTOS; Karime Ferreira CARVALHO 

UFPA 
 

134 

GESTÃO AMBIENTAL COM APLICAÇÃO DE P+L (PRODUÇÃO MAIS LIMPA). 
Lucas Barbalho de Siqueira LOBO 
UNAMA 
 

135 

GESTÃO DE ÁREAS URBANAS: A QUESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. 
Maiara Nascimento dos SANTOS 
FACI 
 

136 

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO NAS ILHAS DE COTIJUBA E MOSQUEIRO, BAÍA DO GUAJARÁ, NE DO 
ESTADO DO PARÁ: RESULTADOS PRELIMINARES. 
Rita de Kássia Vale MORAES; Hanna Menezes TORRES; Maurício da Silva BORGES; Luciana Castro 
Brelaz 
UFPA 
 

137 

IMPACTOS AMBIENTAIS E ALTERNATIVAS DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE SERRARIAS NO 
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU-PA.  
Sérgio Vinicius da Costa OLIVEIRA FILHO; Tulio Marcus Lima da SILVA; Ramiro Celso Pereira 
MENDES; Rosa Helena Ribeiro CRUZ; Renata Quemel PIRES; Bruno Rolim da SILVA 
UEPA 
 

138 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO PRODUTO MADEIRA PARA O PIB DO ESTADO DO PARÁ- AMAZÔNIA-
BRASIL. 
João Jeovan Oliveira ASSUNCAO JUNIOR; Manoel Tavares de PAULA 
UEPA 

139 
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ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EM PLANTAÇÕES DE Eucalyptus dunnii, Eucalyptus grandis e Eucalyptus 
urograndis. 
Jéssica Zavareze da COSTA; Mauro Valdir SCHUMACHER; Vicente Guilherme Lopes; Claudiney do 
Couto GUIMARÃES 
UFSM 
 

140 

INDUÇÃO DE MICRONÚCLEOS E OUTRAS ANORMALIDADES NUCLEARES EM Oreochromis niloticus E 
Lithobates catesbeianus EXPOSTOS AO DICROMATO DE POTÁSSIO. 
Carla Mariana Ferreira PESSOA; Simone Machado da ROCHA; Carlos Alberto Machado da ROCHA 
IFPA 
 

141 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E COMPENSAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA USINA 
HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. 
Aline Furtado LOUZADA; Janiele Moreira ROLAND; Jehnnye da Silva DAMASCENO 
UFPA 
 

142 

LOGÍSTICA VERDE: ESTUDO SOBRE A DESTINAÇÃO DOS PNEUS INSERVÍVEIS DA EMPRESA BRASILEIRA 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES DAS ÁGUAS LINDAS - ARAL  
Mário Jorge PINHEIRO; Rafael Augusto MODESTO; Wilson Neves LOPES JÚNIOR 
ESMAC 
 

143 

MANEJO DE RECURSOS PESQUEIROS NA AMAZÔNIA: ESTRATÉGIA DE REGULAMENTAÇÃO DOS 
ACORDOS DE PESCA. 
Shaji THOMAS; Oriana ALMEIDA; Elysângela Sousa PINHEIRO; Carlo de Tacio Gomes OLIVEIRA 

UFPA 
 

144 

MARATONA ECOLÓGICA: O USO DE TRILHA ECOLÓGICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 
Francielber de Sousa LIMA; Lana Beatriz Corrêa PINHEIRO; Valdiane Araújo SANTANA 
UEPA 
 

145 

O DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE O EFEITO ESTUFA: UMA ANÁLISE DAS REPORTAGENS DO JORNAL 
FOLHA DE SÃO PAULO (1994-1995). 
Juliana Lima dos SANTOS; Carolina Rabelo da SILVA 
UFPA 
 

146 

O DESAFIO DE ENSINAR EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO.  
Letícia Magalhães da SILVA; Luis Carlos Amaral MARQUES; Luciana do Socorro Pereira RODRIGUES 
UEPA 
 

147 

O ENSINO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE FORMA CONTEXTUALIZADA E INTERDISCIPLINAR. 
Amanda Fagundes de S. ASSIS; Eduardo Ribeiro MARINHO; Francisca Mayara O. ANASTÁCIO; Luely 
Oliveira da SILVA; Murilo Veloso VIEIRA 
UEPA 

148 

O TURISMO E A ENGENHARIA AMBIENTAL: UMA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA.  
Ariani Rodrigues CORDEIRO; Arthur TAVARES; Alex Conceição dos SANTOS 

UFPA 
 

149 

O USO DA ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS NOS ESTUDOS DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS DE EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS NO PARÁ. 
Márcio André Amorim da SILVA; Marcela de Sousa CALDAS; Márcio José de Sousa CALDAS 
FIBRA 

150 
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OS DESAFIOS DA GESTÃO AMBIENTAL PARA A AMAZÔNIA NO SÉCULO XXI A PARTIR DAS POLITICAS 
PÚBLICAS IMPLEMENTADAS. 
Biratan dos Santos PALMEIRA; Patrícia Fraga Rocha RABELO 
IFPA 
 

151 

OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DA UHE TUCURUÍ, NOS RECURSOS HÍDRICOS 
DA TERRA INDÍGENA TROCARÁ. 
Bethânia Alves SENA; Marcia Francineli da Cunha BEZERRA; Suzana Carla da Silva BITTENCOURT; 
Adilson Leão da SILVA; Jamylle Raphaelle Seabra da Silva CARVALHO; Luiza NAKAYAMA; Jaime 
Ribeiro CARVALHO JÚNIOR 
UFPA 
 

152 

OS PEIXES DA TERRA ÍNDIGENA TROCARÁ, COMO INSTRUMENTO PARA ENSINO-APRENDIZAGEM. 
Bethânia Alves SENA; Marcia Francineli da Cunha BEZERRA; Suzana Carla da Silva BITTENCOURT; 
Adilson Leão da SILVA; Jamylle Raphaelle Seabra da Silva CARVALHO; Luiza NAKAYAMA; Jaime 
Ribeiro CARVALHO JÚNIOR 
UFPA 
 

153 

OS PROBLEMAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NO PARQUE ESTADUAL DO 
UTINGA E A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE BELÉM. 
Lucio Davi Moraes BRABO; Thaís Nayara de Carvalho COSTA; Jéssica Nathalia da Silva ALEIXO; 
Hanna Barbosa TRINDADE 
UEPA 
 

154 

OS RADARES DE VISADA LATERAL DE ABERTURA SINTÉTICA E O PROCESSAMENTO DE IMAGENS. 
Jersey Heitor da Silva MAUÉS; Altem Nascimento PONTES; Sarah Suely Alves BATALHA 
UFPA 

155 

PALMEIRAS E SEMENTES: SABER POPULAR E CIENTÍFICO NA VIDA ESCOLAR DA ILHA DE COTIJUBA – 
PA. 
Jone Clebson Ribeiro MENDES; Adrhyann Jullyane de Sousa PORTILHO; Jéssica do Socorro Braga de 
CAMPOS; Kelly Liane da Silva SAMPAIO; Viviane Guimarães SOUZA; Luciana de Nazaré FARIAS 
UEPA 
 

156 

PARQUE NACIONAL EM ÁREA DE FRONTEIRA: GESTÃO AMBIENTAL E CONFLITOS JUDICIALIZADOS. 
Elysângela Sousa PINHEIRO; Oriana ALMEIDA 
UFPA 

157 

PERCEPÇÃO DA CIDADANIA AMBIENTAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA. 
Eduardo Gonçalves BAIA; Dilma Mara da Silva do REGO; Jovelino de Alcântara SILVA; Vicente de 
Almeida PANTOJA 
FACULDADE MONTENEGRO 
 

158 

PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS 
NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – PARÁ. 
Renato de Sousa SILVA; Edrícia Albuquerque da SILVA; Erasmo da Silva RIBEIRO 

UEPA 
 

159 

PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO ACERCA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MEIO 
AMBIENTE URBANO. 
Antonio Carlos Pires MAIA; Eugenia Rosa CABRAL; Rosinele da Silva de OLIVEIRA; Brissa Maria 
Ramos de OLIVEIRA 
UNAMA 

160 
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PILHAS E BATERIAS: UMA AULA DE ELETROQUÍMICA E UMA OFICINA DE CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL. 
Maria Bruna Martins CARVALHO; Gabriel de Lima NUNES; Karine Nafaeli Sousa LIMA; Neilton da 
Silva LIMA; Matheus Trindade OLIVEIRA 
UFPA 
 

161 

POLUIÇÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO NA BAÍA DO GUAJARÁ DO COMPLEXO VER-O-PESO À ICOARACI. 
Suanne H. Martins dos SANTOS; Hebe Morganne Campos RIBEIRO; Maria da Conceição Silva 
DAMASCENO, Márcia Regina de Souza 
FACI 
 

162 

PRINCIPAIS PRÁTICAS DE DESCARTE DO LIXO EM UM PROJETO DE ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO DE 
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, PARÁ. 

 Simone de Jesus Barros da Silva GOMES; Geovanny Farache MAIA; Alda Lucia Lopes do REMEDIO 
EMATER-PARÁ 
 

163 

PROBLEMÁTICA DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE MACAPÁ, AP 
- RCC (RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CANTEIROS DE OBRAS). 
Roger Leomar da Silva FERREIRA; Adrielle Samyra Baima da SILVA; Alexandre da Silva BORGES; 
Alexandre Leandro da Silva  MARINHO; Juliana da Silva FREITAS; Marcia Haydée Ramos MOURA 
IFAP 
 

164 

PROJETO DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA ESCOLA ESTADUAL “MINISTRO ALCIDES 
CARNEIRO”.  
Josiane de Nazaré Ferreira PEREIRA 
UEPA 
 

165 

PROJETO EBD RECICLA: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE 
SUSTENTABILIDADE NA EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. 
Mário Jorge Santos PINHEIRO; Afonso Vítor da Silva FALCÃO; Kelly Cristina Lemos QUEIROZ 
UFPA 
 

166 

REPRESENTAÇÕES EM ÉTICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE PROFESSORES DE CURUÇÁ – AMAZÔNIA. 
Marli Santos dos SANTOS; Cláudia do Socorro Gomes da SILVA 
UFPA 
 

167 

RESULTADO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS EM MEIO URBANO: O CASO DO CANAL DA TAMANDARÉ. 
Samara Contente SILVA; Edenilze Conceição SILVA; Dirlene Moreira Gomes VALENTE; Flaviane 
Narciso FERREIRA; Homero Silva PEREIRA 

UNAMA 
 

168 

QUALIDADE AMBIENTAL E DE VIDA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU DRENADA 
PELO IGARAPÉ PAU CHEIROSO. 
João de Souza Barros FILHO; Dalila Oliveira Dias RODRIGUES; Deybe Modesto de SOUZA; Valter 
Pinheiro da SILVA; Antônio de Pádua Mesquita dos Santos BRASIL 

UEPA 
 

169 

QUALIDADE DA ÁGUA: PRESERVAÇÃO E COMPROMISSO SOCIAL. 
Gregory Rudson Magno de ARAÚJO 
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APRESENTAÇÃO 
 

Nos últimos anos, tem-se observado uma ampliação da produção científica 

na área de Ciências Ambientais motivada pela preocupação crescente da 

sociedade com a sustentabilidade do planeta, diante de desastres naturais e de 

eventos extremos que atualmente têm sido recorrentes em todos os continentes.  

Estes eventos, além de sinalizarem que muitas práticas são danosas para a 

sustentabilidade do planeta, causam enormes prejuízos financeiros para os 

países afetados. Por isso, os mais desenvolvidos têm investido fortemente em 

pesquisas que resultem em ações que minimizam seus efeitos. 

Neste enredo, a Amazônia tem um papel primordial. Não por concentrar 

uma gama de cientistas com recursos financeiros suficientes para o 

desenvolvimento de pesquisas capazes de reverter o quadro atual, mas sim por 

concentrar a mais rica biodiversidade e a maior parte da floresta e da água doce 

disponíveis na Terra.  

Como forma de contribuir para este debate, o Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Ambientais – em nível de Mestrado –, do Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia da Universidade do Estado do Pará, promoveu o I 

Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia, no 

período de 19 a 21 de novembro de 2012. 

Expresso meus agradecimentos a todos aqueles que participaram do 

evento, que contribuíram para a ampliação das discussões sobre as Ciências 

Ambientais e que se dispuseram a socializar seus saberes com a comunidade 

científica e acadêmica.  

Muito obrigado a todos que ajudaram a transformar a Universidade do 

Estado do Pará num verdadeiro lugar onde se aprende. 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 

Coordenador do Simpósio 
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MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA 

 
 

Ivanete Cardoso PALHETA
1
 (ivah1@hotmail.com). 

 
1
Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, São Miguel do Guamá – 

PA. 

 

     

Com o intuito de orientar a dendeicultura no Brasil, no ano de 2010 foi realizado um Zoneamento 

Agroecológico para o cultivo de dendê (ZAE-dendê), o qual é considerado uma ferramenta 

importante para a criação de mecanismos que orientem a implementação da dendeicultura somente 

em áreas desmatadas da Amazônia Legal, uma vez que além de indicar as terras mais propícias para 

o desenvolvimento da cultura de dendê, defende a ideia de que tal empreendimento deve ser feito de 

forma sustentável e com impacto reduzido sobre a biodiversidade local. O estudo teve como 

objetivo principal investigar o processo de cultivo de dendê realizado em comunidades rurais do 

Município de Abaetetuba-Pa dentro das perspectivas de desenvolvimento sustentável, visando 

constatar se a atividade produtiva da Empresa Biovale enquadra-se nos parâmetros exigidos pelo 

ZAE-dendê. Para tal, pesquisas bibliográficas e de campo foram desenvolvidas, gerando a 

sistematização dos seguintes resultados: o processo de cultivo de dendê que vem sendo implantado 

em Abaetetuba está gerando uma série de impactos ambientais para a biodiversidade local e 

encontra-se distante das políticas propostas pelo ZAE-dendê para uma produção com base no 

desenvolvimento sustentável e pelo Protocolo Socioambiental para a produção de óleo de palma no 

estado do Pará. Porém, essa é uma situação passível de mudança caso haja no futuro maior esforço 

governamental em desenvolver políticas capazes de garantir assessoramento e fiscalização ao 

processo de cultivo de dendê. 

 

 

Palavras-chave: Dendê, Desenvolvimento Sustentável, Cultivo.  
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1
; Kharem Cristina SANTOS

1
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1
, Camila 
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1
 

 
1 

Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais – Belém, PA. 

O município de Salvaterra, localizado na Ilha do Marajó, no Estado do Pará – onde há uma grande 

variedade de fauna que é uma das atrações do município –, é marcado pela presença de inúmeras 

espécies ameaçadas de extinção ou que sofrem forte pressão de descaracterização. Isto ocorre com 

eqüinos, como o cavalo Marajoara e Puruca (Equus caballus); búfalos, como o Tipo Baio e a raça 

Carabao do Brasil (Bubalus bubalis), e com espécies nativas, como o Muçuã (Kinosternon 

scorpioides). Assim, são indispensáveis os estudos que viabilizem sua conservação e sua 

caracterização genética, a fim de direcionar programas de melhoramento nessas espécies e o 

monitoramento das suas variabilidades. Este trabalho trata-se de um estudo descritivo na abordagem 

qualitativa cujo objetivo foi o de mapear as espécies e aplicar a biotecnologia, como alternativas de 

melhorar a produção e contribuir para a diminuição dos impactos ambientais, desenvolvendo ações 

para o conhecimento, comportamento e do manejo dessas espécies associados aos recursos 

biotecnológicos no Banco de Germoplasma Animal da Amazônia Oriental (BAGAM). Com tais 

ações espera-se manter as populações ameaçadas num patamar seguro de conservação, municiando 

a comunidade científica e a classe produtora com informações sobre os genes mais produtivos, além 

de assegurar a manutenção da variabilidade genética, bem como estudar a biologia das espécies, 

possibilitando novos estudos e descobertas. Concluímos que a biodiversidade animal é 

extremamente expressiva e a complexidade dos ecossistemas que a constituem fazem dela o maior e 

mais desconhecido laboratório vivo do mundo, que desafia as fronteiras da biotecnologia e da 

engenharia genética. 
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1
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2
Universidade de Coimbra – UC – PT. 

 

 

O projeto obedece à necessidade de ampliar o conhecimento sobre o “fator social” das mudanças 

climáticas (MC) e de aplicá-lo na elaboração de políticas, programas e recursos de educação e 

comunicação. Se desenvolve com a participação de 16 pesquisadores de quatro países, sob a 

coordenação do Grupo de investigación Pedagoxía Social e Educación Ambiental – SEPA da USC, 

cuja realização acontece entre o período de 01/11/2012 – 30/06/2015, e se inscreve no Programa 

Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental do Ministerio de Economía y Competitividad 

de España. Sua hipótese se centra na forma como o conhecimento científico se transpõe a cultura 

comum para converter-se em um elemento constitutivo da cultura ambiental contemporânea. A 

finalidade desse projeto é explorar a lógica complexa que precede a constituição do conhecimento 

sobre MC, logo tem como objetivos: Identificar elementos estruturais na representação social das 

MC no espaço ibero-americano (Brasil, Espanha, México e Portugal). Analisar a influência de 

distintas variáveis (idade, gênero, posição política, titulação acadêmica, etc.) e sua relação com o 

comportamento da população. Estudar o papel de diferentes meios e mediadores, e identificar 

pautas de comunicação sobre as MC para favorecer mudanças significativas nos estilos de vida da 

população. Para sua realização se sugere uma metodologia baseada em: demoscopia sobre uma 

amostra representativa da população espanhola; questionários para estudantes universitários dos 

distintos países; grupos de discussão integrados pela população universitária e população adulta 

cientificamente leiga; análises de discursos e representações icônicas na impressa escrita e digital; e, 

materiais curriculares utilizados no ensino médio.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Adriane da Costa GONÇALVES 
 
(gonçalves_adriane@hotmail.com) 

Universidade Federal do Pará/ Programa de Pós - Graduação em Ciências e Matemáticas –

Belém/PA 

A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de 

valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de vida e a 

atuação lúcida e responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente (LOUREIRO, 

2005). No sentido de contribuir para a formação de alunos críticos e responsáveis e atuantes na 

sociedade, este projeto realizado em uma escola pública no município de Igarapé-Miri/PA teve 

como objetivo apresentar uma alternativa ecológica ao lixo orgânico produzido na escola, através da 

construção da composteira, a fim de reduzir seus impactos no ambiente, bem como sensibilizar os 

alunos para as questões relacionadas à produção e consumo, produção de resíduos, destino final e 

impactos dos resíduos no ambiente. Após pesquisa bibliográfica e elaboração do plano, discutiu-se 

os benefícios ecológicos e sociais da compostagem, métodos e materiais para execução, assim como 

os procedimentos para montagem da composteira. Alunos de uma turma de 3º série do ensino 

médio realizaram palestras, oficinas e exibição de vídeos. Aplicou-se questionários às merendeiras e 

zelador a fim de registrar a quantidade e tipos de resíduos orgânicos produzidos durante a 

preparação da merenda escolar. Desenvolver esta proposta de compostagem no ambiente escolar, 

não foi apenas uma alternativa de reduzir ou diminuir uma certa quantidade de resíduos orgânicos 

eliminados para o ambiente, mas sensibilizar a comunidade escolar para que se responsabilize pelo 

lixo produzido e repense hábitos de consumo. 
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Este resumo busca compreender qual a contribuição do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais (PPGCA) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) para a formação de profissionais 

capazes de identificar problemas ambientais e propor políticas públicas de sustentabilidade 

socioambiental. Nesta perspectiva, pauta-se a presente investigação numa abordagem qualitativa, 

descritiva e bibliográfica (TEIXEIRA, 2005). Tomando-se como estudo de caso o PPGCA, foi 

considerada a proposta político-pedagógica do curso, correlacionando-a com conceitos e categorias 

associadas à educação ambiental, sustentabilidade e atuação profissional dos educadores 

ambientais, a partir de uma revisão da literatura. Conclui-se que a metodologia e conteúdos 

desenvolvidos pelo PPGCA são orientados à formação de profissionais capazes de fomentar o 

diálogo e a identificação de situações-problemas que envolvam o meio ambiente, possibilitando-os 

proporem políticas públicas para a área. 
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O Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense (MMNEPA) desenvolveu o Projeto 

“Consolidando o Desenvolvimento Local Sustentável através do Protagonismo das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais”, nos períodos de 2005 a 2009 e de 2011 a 2012. Esse ocorreu no estado do 

Pará, na Microrregião do Guamá, abrangendo os municípios de Irituia, Mãe do Rio, Salinas, Ourém 

e Santa Maria. O objetivo do Projeto foi consolidar o desenvolvimento local através das 

Trabalhadoras Rurais, para isso, o MMNEPA incentivou a organização social, à produção de 

produtos agroecológicos oriundos da apicultura, avicultura, quintal agroecológico e horta. Há 

também o estímulo ao reflorestamento, a conservação de Áreas de Preservação Permanentes (APP), 

a manutenção de matas ciliares, o controle de queimadas e a produção viveiros com mudas de 

plantas medicinais. Os produtos agroecológicos são comercializados junto a Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), feiras municipais e atravessadores. O fornecimento de produtos ao 

governo é determinante à organização social das Trabalhadoras, pois imprime mudanças na forma 

de produzir, de comercializar, de consumir e na busca por melhores práticas que possibilitam a 

sustentabilidade e contribuam para um mundo melhor. A forma organizativa das Trabalhadoras 

proporciona o aumento da renda familiar e consequentemente a melhoria na qualidade de vida, com 

investimentos em bens materiais, na educação das filhas e filhos e na construção de moradia. Além 

disso, há o crescimento intelectual adquirido através de cursos, palestras e intercâmbios entre os 

estados Amazônicos, eventos que propiciam o empoderamento dessas mulheres. Portanto, as 

Trabalhadoras Rurais do Nordeste Paraense, que fazem parte do MMNEPA, apresentam maior 

visibilidade, uma vez que são Protagonistas do Desenvolvimento Sustentável em seus municípios.  
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 O objetivo deste estudo foi analisar a distribuição diamétrica da espécie Casearia decandra 

Jacq (Guaçatunga) em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista. Foram mensuradas 10 parcelas 

permanentes de 1 ha cada, tanto no ano 2000 como de 2009, ajustando para as distribuições 

diamétricas encontradas as funções Beta, Gama e Weibul 3P, a fim de verificar a aderência entre a 

real e a estimada. Foram incluídos apenas os indivíduos que apresentaram CAP superior ou igual a 

30 cm. Para testar a aderência foi utilizado o teste Kolmogorov-smirnov. A estrutura diamétrica 

desta espécie foi dividida em 10 classes de diâmetros (tanto para 2000 como para 2009) com 

amplitude de classe de 2,2 cm em 2000 e 2,0 cm em 2009. Esta espécie em 2000 possuía 338 

indivíduos, já em 2009 este número passou para 490, apresentando bom recrutamento de indivíduos 

com o passar dos anos, denotando boa regeneração desta na floresta. O teste de Kolmogorov-

smirnov indicou aderência para as funções Weibull e Beta (nível de 1 e 5% de significância), não 

ocorrendo à mesma para a função Gamma que no ano de 2000 e 2009 superestimou a segunda 

classe e subestimou as demais. A estrutura diamétrica revelou-se em forma de exponencial 

negativa, forma típica de florestas nativas, mostrando regeneração satisfatória dessa espécie 

estudada.  
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A necessidade de rever as metodologias tradicionais do ensino de química e de se promover a 

educação ambiental, devido busca a crescente de incentivar a implementação de práticas que visem 

a sustentabilidade, são ideias cada vez mais presentes nos dias de hoje. A questão a ser levantada, é 

quanto à maneira mais adequada de se trabalhar a educação ambiental no ensino de química, de 

maneira a possibilitar ao aluno, senso crítico e proatividade. Ricardo (2005), ao debater algumas 

concepções com relação à contextualização, partindo de uma pesquisa com os idealizadores dos 

PCN, chama a atenção para o risco de esta assumir a simplificação da aprendizagem, reduzindo os 

aspectos sociais e culturais ao cotidiano dos alunos. Segundo o autor, a ideia de contextualização 

dos saberes escolares “não se resume em partir do senso comum, ou do cotidiano imediato do aluno, 

e chegar ao saber científico” (p. 218). Então, a ideia é a problematização da relação entre a vida do 

aluno e os conhecimentos da ciência, ou seja, a crítica ao senso comum pode despertar no estudante 

a necessidade de adquirir novos conhecimentos. Por conseguinte, parece possível que o estudante 

possa perceber que os conhecimentos do senso comum não são suficientes para 

compreender/explicar de forma precisa sua realidade. Entender os processos químicos que ocorrem 

na natureza ajuda a desmistificar o conceito errôneo que a população tem, via mídia, de culpar os 

“produtos químicos” pelos problemas ambientais mais comuns. Na verdade, alguns produtos 

sintéticos contribuem e muito com os problemas ambientais, como a poluição, seja do ar, da água 

ou do solo. O que passa despercebido é que para resolver a maioria dos problemas ambientais das 

décadas e séculos passados, como por exemplo, a contaminação da água potável, foram aplicados 

métodos das ciências em geral e da química em particular. O aumento fenomenal na expectativa de 

vida humana e na qualidade material da mesma, acontecido nas últimas décadas, é devido, e muito, 

aos produtos químicos e à química (FARIAS, 2012 p.1).  
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A Companhia Docas do Pará (CDP) é uma empresa que administra e explora as áreas portuárias 

paraenses (porto de Santarém, Vila do Conde, Belém, Itaituba, Óbidos, Altamira, Miramar e 

Outeiro) e o controle sobre as hidrovias da Amazônia Oriental (Hidrovia Teles Pires - Tapajós e do 

Araguaia - Tocantins). Essa empresa a partir de 2003 insere a temática ambiental na sua “missão”, 

por meio entre elas da Educação Ambiental (EA). No entanto, só é a partir de 2004 que os portos da 

CDP implementam uma política ambiental portuária continuada com a assinatura de convênios de 

cooperação técnica com universidades (UEPA, UFPA e UFRA) para elaboração e execução de 

programas e projetos de EA. Nesse sentido o objetivo é: (1) caracterizar essa EA e (2) identificar os 

impactos dessas ações junto aos trabalhadores da CDP. O procedimento metodológico utilizado foi 

um estudo de caso com uso: de folders; informativos; relatórios de gestão da CDP de 2005 a 2011; 

relatórios técnicos de acompanhamentos dos programas de EA de 2007 a 2011 (dos portos de Vila 

do Conde e Miramar) para responder o objetivo (1); e, entrevistas semiestruturadas com os 

trabalhadores que passaram por algum tipo de prática de EA para respondermos o objetivo (2). As 

características dessa EA: a) EA evidentemente instrumental, comportamentalista e utilitarista, 

reduzida à aquisição de certos conceitos vistos na natureza; b) Busca por mudança cultural e 

individual, com seu uso no gerenciamento ambiental; c) Descontextualização ao compreender as 

particularidades das dinâmicas sociais e ambientais polarizadas e não coadunadas; d) A“fuga pelo 

silêncio”, não colocando em pauta a natureza social e política das questões ambientais e retirando 

de cena a CDP e os seus portos como componentes dessa estrutura opressora de mercado. 

Identificou-se que o impacto nos trabalhadores foi: à formação de um habitus (BOURDIEU, 2007) 

que foi chamado de “habitus ecológico”, um „condicionamento‟/„ajustamento‟ consentido e 

reproduzido nas relações sociais objetivas para o trabalhado, isto é, para o gerenciamento ambiental 

dos negócios da empresa como forma de evitar a perda de capital simbólico da empresa (com risco 

de acidente ambiental de grandes proporções) e de seus parceiros. Essa EA e os seus impactos nos 

trabalhadores são em síntese a institucionalização principalmente em grupos dominados de uma 

visão perversa de humanização/esverdeamento/sustentabilidade do capitalismo e o aumento da 

produtividade do trabalhador por meio de qualificação. 
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O Núcleo de Meio Ambiente da Faculdade Ideal (NUMAFI), por meio de sua linha de pesquisa, 

“Gestão Ambiental em Universidades e Atividades de Pesquisa”, teve o objetivo de analisar, nesta 

Instituição de Ensino Superior, a criação do Projeto “ELMA”, um projeto pedagógico, cuja proposta 

é voltada a conscientização de colaboradores e acadêmicos sobre a importância da educação 

ambiental. O projeto Educação Ligada ao Meio Ambiente (ELMA), surgiu como processo de 

conscientização para reverter ou pelo menos minimizar as agressões que o ser humano vem 

infringindo ao meio. Sua criação ocorreu em 2011, quando acadêmicos do curso sentiram a 

necessidade de despertar na comunidade universitária o interesse pelo assunto, assim como, 

mensurar o nível de conhecimento a cerca da Educação Ambiental nos cursos de graduação da 

Instituição. Nestes termos, as instituições de ensino superior são considerados espaços privilegiados 

a essa transversalidade. Com isso, pode-se dizer que o projeto, teve a finalidade de formar cidadãos 

com consciência ecológica, formadores de opinião e valores para o desenvolvimento da cidadania 

ambiental. A partir dessas discussões, desenvolveram-se inicialmente metodologias de caráter 

qualitativo, quantitativo, descritivo, exploratório e de campo realizadas pelo corpo docente e 

discente do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. A elaboração de uma cartilha 

abordando questões ambientais, disponibilizada a professores, acadêmicos e funcionários da 

Instituição, com o objetivo de esclarecer de forma sucinta no que consiste, atualmente, a Educação 

Ambiental e sua aplicação nos espaços formal e informal fizeram parte desse processo. Todavia, 

observa-se que a partir desses princípios, o projeto foi considerado eficaz, pois, conseguiu atingir 

seu objetivo de forma clara e concisa, bem como serviu para alertar a necessidade de que tais 

propostas sejam contínuas já que a Educação Ambiental tem repercussões no processo de 

desenvolvimento do indivíduo. 
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No Brasil a Educação Ambiental foi regulamentada pela Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que define seus princípios básicos, incorporando 

oficialmente a Educação Ambiental nos sistemas de ensino. A horta inserida no ambiente escolar 

pode ser um laboratório “vivo” que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades 

pedagógicas em educação ambiental unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no 

processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo. 

Neste sentido, esta pesquisa objetiva investigar as contribuições da horta como ferramenta da 

Educação Ambiental para a formação do sujeito ecológico, em uma escola pública de ensino 

fundamental no município de Igarapé-Miri/PA. Após pesquisa bibliográfica, realizaram-se 

palestras, oficinas, exibição de vídeos, visita à Escola Agrícola do município, construção dos 

canteiros e manutenção da horta. Exatos 120 alunos do 2º ano à 8ª série participaram das atividades. 

Constatou-se que os alunos envolvidos, passaram a ter melhor desempenho em diversas disciplinas, 

participações em Feiras de Ciências, assim como mudança de postura com relação aos cuidados 

com o ambiente escolar e adoção de novos hábitos alimentares, bem como o incentivo às suas 

famílias para a construção de hortas em suas residências. Esta ferramenta possibilitou e ampliou a 

percepção dos alunos sobre o meio, e consequentemente apontou quais as interferências do homem 

nos impactos ambientais e sobre a diversidade ecológica. 
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O Projeto Agroextrativista (PAE) Jaquara foi criado pela Portaria do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agraria (INCRA) de Nº 86 de 27/12/2006 e ocupa uma área de 1.845 ha, 

localizado no município de Monte Alegre (BRASIL, 2006). A sua área compreende as comunidades 

de Jaquara, Cerquinha, Calvário, Flexal I e Flexal II. Possui duzentas famílias assentadas, conforme 

Relação de Beneficiários (RB) do INCRA. Este estudo baseou-se em dados coletados pela equipe 

de Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES) da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Pará (EMATER-PARÁ) e fonte secundária de pesquisas bibliográficas sobre a 

disponibilidade, consumo e ações sobre os recursos hídricos do Assentamento com propósito de 

subsidiar o estudo do Plano de Desenvolvimento do Assentamento do PAE Jaquara. Esse estudo faz 

parte do Plano de Desenvolvimento do PAE Jaquara com propósito de atender a Legislação 

Ambiental, notadamente as Resoluções CONAMA Nº 303/2002 e 387/2006. O corpo d‟água mais 

significativo formador da bacia hidrográfica é constituído por recursos permanentes ou não, 

subterrâneos ou superficiais, formada pelo Lago Grande de Monte Alegre. Segundo a EMATER-

PARÁ, os Recursos Hídricos (RH) ocupam uma área de 442,67 ha, correspondendo a 19,96% desse 

território.  Esses RH também é o mais importante acesso por via fluvial a essas comunidades. A 

partir do Mapa de Recurso Hídricos do PAE Jaquara construído pela EMATER-PARÁ foi possível 

identificar alguns problemas de degradação ambiental, que podem ser evitados ou resolvidos de 

maneira preventiva desde que os moradores se envolvam  em ações e práticas educativas oferecidas 

pelas organizações governamentais e atendam as recomendações e normativas ambientais. A 

conservação dos Recursos Hídricos, bem como sua bacia hidrográfica é um recurso natural 

imprescindível para o habitat e a sobrevivência das espécies, que além de proteger, promove a 

qualidade ambiental do mesmo modo focalizem os benéficos e reconhecimento que esse recurso 

pode originar renda o ofertar mais qualidade de vida para o presente e futuras gerações dos 

assentados. 
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O crescimento populacional, o aumento do padrão de produção e consumo, a redução dos recursos 

naturais e consequentemente o aquecimento global impõe à população grandes desafios. Um destes 

entraves é a redução do consumo supérfluo e a busca de alternativas para a manipulação de 

resíduos. O consumo descontrolado, a produção excessiva de lixo, a poluição e ou a contaminação 

do meio ambiente remete uma nova responsabilidade, a de garantir qualidade de vida para as 

gerações futuras. Sendo assim, elaborou-se esta pesquisa bibliográfica, tendo-se como objetivo 

fazer uma reflexão sobre a importância da educação ambiental na reciclagem do lixo no espaço 

escolar, visto que vários estudos apontam que cada vez mais é possível perceber os efeitos nocivos 

que o lixo traz ao meio ambiente. Deste modo, cabem as autoridades estatais, a sociedade e também 

aos profissionais da educação trabalhar para que a conscientização seja possível e que assim a 

comunidade escolar possa se perceber como parte integrante do meio em que vive.   

 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Desenvolvimento Sustentável, Educação 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:concedamasceno@hotmail.com


39 

 

A INCIDÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL NA COMUNIDADE “SÃO 

VERÍSSIMO”, NO MUNICÍPIO DE SALVATERRA, PARÁ, BRASIL 

Alcindo da Silva MARTINS JUNIOR
1
 (alcindomartinsjr@ig.com.br), Izabela Cristina 

Quaresma CORRÊA
2
, Nádia Cristina Almeida SILVA

2
, Sandra Sampaio de ASSIS

2
. 

 

 
1
 Universidade do Estado doPará, Centro de Ciências Sociais e Educação – Salvaterra, PA. 

2
 Graduadas em Licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Biologia pela 

Universidade do Estado do Pará – Salvaterra, PA. 

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada no Brasil pela espécie de protozoário 

Leishmania chagasi, da família Trypanossomatidae, da ordem Kinetoplastida. A transmissão desta 

doença se dá pela picada do inseto vetor, o flebotomíneo Lutzomyia longipalps, conhecido como 

tatuquia pelos moradores da área de estudo. A pesquisa foi realizada na Comunidade São Veríssimo 

a 5 km do centro do município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, Pará, onde a incidência dessa 

doença é considerável em relação a outras comunidades do referido município. Dessa forma, este 

trabalho objetivou identificar o motivo da incidência de LV nesta localidade, analisar a 

possibilidade de aumento dos casos na comunidade, além de realizar atividade informativa acerca 

da doença. Para tal, foram aplicados questionários para avaliar o nível de conhecimento dos 

moradores sobre a doença. Em um segundo momento foi realizada uma intervenção, através de um 

projeto de extensão, visando incentivar a profilaxia como prática cotidiana do controle de casos de 

LV. Constatou-se que os oito casos confirmados de LV são favorecidos por vários motivos, entre os 

quais se destacam: as residências adequadas para o estabelecimento do vetor (habitações de barro e 

palha) e condições peri-domiciliares favoráveis para o aumento destes (mata secundária e abrigo de 

animais). Foi perceptível o pouco entendimento que os moradores demonstraram sobre aspectos 

relevantes da doença, tais como mecanismos de transmissão, ciclo de vida do vetor transmissor, 

sintomas e profilaxia. Tal análise leva a crer que se não houver um acompanhamento desta situação 

pelos órgãos públicos de saúde e educação competentes, deverá haver um aumento significativo no 

número de casos de LV nos próximos anos. 
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Muito se ouve falar sobre desmatamento, poluição e degradação do meio ambiente, extinção de 

animais, destruição da camada de ozônio, acumulo de lixo em áreas não apropriadas, entre outros 

assuntos que de maneira desordenada acabam por destruir o meio em que vivemos. Paralelo a isso 

surgem medidas que visam combater esses males de forma eficiente e eficaz, onde é objetivada a 

transformação dessa condição situacional em que parcelas significativas da população se 

encontram. Dentro dessa condição global surge o marketing verde ou marketing ecológico usando a 

proposta de sustentabilidade e conservação do meio ambiente em suas estratégias empresariais. As 

organizações constantemente estão tendo que se adequarem as exigências do mercado. Tudo o que 

diz respeito à mudança ambiental está diretamente ligada às empresas. Essa preocupação se tornou 

prioridade dentro das organizações públicas e privadas para o acompanhamento mercadológico. 

Porém, não derivou apenas dos avanços tecnológicos, mas também do ecossistema transformador 

que inclui mudanças educacionais, econômicas e sociais, que implicam na vida de cada ser humano 

consumidor. A influência da qualidade ambiental e do fator conservação desse meio ambiente, faz 

com que o cliente se comporte de maneira diferente frente a suas escolhas em relação ao consumo 

pretendido. Através da visão que a educação ambiental que o cliente detém ou que está sendo 

proporcionada a ele se transmite valores as suas decisões de consumo. O termo marketing verde é 

encarado como um movimento das empresas que consiste num olhar mais profícuo no mercado de 

produtos e de serviços responsáveis com relação ao meio ambiente, produzindo de maneira 

sustentável e corretamente ecológica evitando danos a natureza. 
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A Outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual o poder 

público outorgante (União, Estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito 

de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no 

respectivo ato administrativo. A Lei n.° 9.433, de 08/01/1997, instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e estabeleceu como um de seus instrumentos a Outorga de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, previsto na 

Constituição Federal de 1988, bem como nas Constituições Estaduais, tornou o poder público gestor 

dos recursos hídricos, tendo em vista a publicização desses recursos, ou seja, são de domínio 

público. O tratamento administrado à água tem-se dado de forma setorial pelas administrações 

federal e estadual. Diante da importância desse recurso natural, surge a necessidade de que o uso 

das águas obedeça aos regulamentos administrativos, estabelecidos por quem exercer o seu 

domínio, tendo-se para tanto, uma legislação ampla em todo o País, com vistas à garantia e 

preservação dos recursos hídricos (GERBER, 2012 p.5). A água pode ser aproveitada para diversas 

finalidades, como: abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, indústria, geração de 

energia elétrica, preservação ambiental, paisagismo, lazer, navegação, etc. Porém, muitas vezes 

esses usos podem ser concorrentes, gerando conflitos entre setores usuários, ou mesmo impactos 

ambientais. Nesse contexto, pode-se perceber a importancia do instrumento da Outorga, pois 

ordenando e regularizando o uso da água é possível assegurar ao usuário o efetivo exercício do 

direito de acesso à água, bem como realizar o controle quantitativo e qualitativo desse recurso.  
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mailto:bruna.martins20@yahoo.com


42 

 

A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

NO TERRITÓRIO DO NORDESTE PARAENSE 

 
 

Wilk Cardoso CRUZ (wilkccruz.ss@gmail.com); Jérsica Contente NASCIMENTO; Maria José de 

Souza BARBOSA. 

 

 Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Belém, PA. 

 

 

Este ensaio apresenta uma análise da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável e Gestão 

Estratégica a partir do Território do Nordeste Paraense. Buscando contribuir com o debate sobre 

território, que no Brasil surge em face da crise do padrão histórico de financiamento do Eatado-

nação, voltado para os grandes empreendimentos infraestruturais e ao fomento das instalações de 

grandes indústrias. Um modelo de desenvolvimento centrado na fábrica como dinamizadora do 

desenvolvimento econômico e territorial. Com base nisso, realizou-se a análise das ações e projetos 

da política de desenvolvimento rural, implantados pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário/Secretaria de Desenvolvimento Territorial – MDA/SDT, no território do Nordeste 

Paraense, a fim de verificar se tais ações atendem as demandas de desenvolvimento desse território. 

Adotou-se uma metodologia que teve como perspectiva a compreensão e análise crítica de dados e 

experiências derivados das atividades de pesquisa e extensão com foco nos processos demandados 

pela implantação das Células de Acompanhamento e Informação, tendo em vista apoiar o Programa 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais. Realizada pela equipe do projeto, com a 

aplicação dos questionários Q1, Q2, Q3 e Q4, os quais buscaram apreender respectivamente: 

capacidades institucionais, identidade territorial, acompanhamento da gestão dos colegiados e os 

índices de condições de vida, bem como, os indicadores do desenvolvimento sustentável, sob a 

orientação da SDT. Com base nesses processos, constatou-se que a Política de Desenvolvimento 

Rural está intimamente ligada à categoria território, concebida, por muitos autores, como uma 

organização social complexa feita por laços que vão muito além de seus atributos naturais e 

espaciais.  
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Professor de Ciências Naturais com habilitação em Química. 

No decorrer de sua evolução o homem vem tentando desenvolver formas de extrair da natureza 

matérias-primas para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência, de tal maneira que o centro 

de sua atenção voltou-se para a transformação e manipulação de energia, paralela aos interesses 

econômicos, o que desviou em parte sua preocupação com relação às questões ambientais. Assim, 

várias foram as alternativas encontradas para obtenção dessas fontes energéticas, tais como: a 

construção de hidrelétricas, termelétricas, eólicas, a extração de carvão mineral, produção de carvão 

vegetal, entre outras. Com isso, o presente trabalho destinou-se a conhecer os aspectos relacionados 

à produção de carvão vegetal em Tailândia, que foi considerada com elevado índice de produção de 

carvão vegetal no ano de 2008 e propor alternativas para minimizar os impactos durante a produção 

do mesmo a fim de garantir o uso racional e sustentável desse tão importante recurso para a região. 

Para tanto, foi realizado um trabalho de campo a fim conhecer a forma de produção, suas 

problemáticas, número de famílias beneficiadas pela produção do carvão vegetal. Além disso, foi 

feito um levantamento bibliográfico no intuito de verificar o que ocorreu em Tailândia antes e após 

o ano de 2008, ano em que houve uma intervenção do Estado denominada operação “Arco de 

Fogo”. Portanto, o trabalho se baseou em levantamentos bibliográficos, trabalho de campo que 

envolveu observações, entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados, sendo estes dois 

últimos destinados aos carvoeiros e a comunidade residente ao entorno da produção de carvão 

vegetal. Também foi realizada cuidadosa análise de documentos de licença (guia) em âmbito 

municipal e estadual existentes em algumas carvoarias, para verificar quais eram legais e quais 

eram ilegais. 
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Este presente texto faz considerações sobre o setor madeireiro, mas precisamente, a indústria 

madeireira, considerada um agressor direto ao meio ambiente. Este estudo teve por objetivo geral 

analisar a empresa Rosa Madeireira Ltda sob a ótica do desenvolvimento sustentável, ou seja, se 

esta colabora de forma consciente para o uso razoável de recursos e a preservação do meio 

ambiente. Foi utilizado o método de pesquisa exploratória descritiva, adotando-se abordagem 

qualitativa para interpretar os resultados do trabalho. Os resultados indicaram o caminho adotado 

pela empresa, considerando a amplitude do conceito de sustentabilidade, com a atribuição de novas 

tarefas que se enquadram na preservação do ambiente, como o manejo florestal, reflorestamento, 

responsabilidade social e outros. 
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Este estudo teve por finalidade fazer considerações sobre as dificuldades de conservação do meio 

ambiente e também de manifestar alguns dos mecanismos de proteção do direito ambiental 

previstos em nosso ordenamento jurídico. Tendo por objetivo esclarecer como a ação degradante do 

homem ao meio ambiente, deve ser combatida por mecanismos de regulação. O homem durante 

muito tempo veio maltratando e negligenciando o meio em que vive, utilizando-o de maneira 

espúria, moldando um quadro de destruição da natureza, acarretando em diversas consequências. As 

novas descobertas científicas e tecnológicas representam em muitos aspectos e em inúmeros casos 

soluções para os problemas do cotidiano em termos de conforto, tranquilidade e qualidade de vida 

das pessoas e gerando consequentemente a destruição da natureza e do próprio homem. O 

crescimento acelerado da população mundial e sua migração em massa das zonas rurais para as 

urbanas, com o consequente aumento da poluição urbana gerou a preocupação com o planejamento 

populacional, como forma de proteção ao meio ambiente. A noção do surgimento da existência de 

problemas reais fez com que o homem começasse a lutar para proteger o meio ambiente. O Parque 

Nacional de Itatiaia foi a primeira reserva ecológica do Brasil, fundado no dia 14 de maio de 1937. 

O Brasil tem dezenas de parques ou reservas ecológicas que foram feitas com o objetivo de 

preservar o relevo, a fauna e a flora de uma determinada região, pois a proteção do ecossistema é 

muito importante para o equilíbrio da natureza e assim o bem estar da população. Identificam-se na 

década de 70 os primeiros passos no estudo do Direito Ambiental e no seu reconhecimento como 

ramo do Direito no Brasil e no mundo, era o início da efetividade das normas ambientais passando a 

integrar o ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição Federal de 1988, versando em seu 

artigo 225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Dividindo as 

diversas competências formais e materiais do modelo Federalista do Estado Brasileiro entre a 

União, os Estados-Membros e os Municípios. Foi nesta década também que ocorreu a revolução 

ambientalista e socioambientalista, acentuando a preocupação como meio ambiente. A educação 

ambiental cujo caráter é meramente preventivo pode ser capaz de resgatar valores éticos precípuos e 

assim formar pessoas mais conscientes de seus direitos e responsabilidades para com o meio 

ambiente. A conscientização da educação ambiental se deu a partir do aumento da poluição e das 

consequências acarretadas ao homem com o descaso ao meio ambiente, como doenças e extinção 

dos recursos naturais. Outros fundamentos aqui no Brasil surgiram com a criação de algumas 

normas jurídicas que começaram a fazer parte do Estado Federalista, passando a tratar da educação 

ambiental no Brasil e no mundo, com o intuito de demonstrar que ela pode ser um instrumento para 

o desenvolvimento sustentável, como por exemplo: a Política Nacional do Meio Ambiente (1981), 

CONAMA 01/86, CONAMA 237/97, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza 

(2000).  Houve também alguns acontecimentos ambientais, como por exemplo: Convenção dos 

Inspetores de Fumaça (1906), Estocolmo 72, ECO 92, Habitat II (1996), Rio + 5, Rio + 10, Rio + 

20, cujos objetivos principais eram a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. As dificuldades para a 
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proteção ambiental estão na conscientização da escolha por uma educação ambiental responsável 

com a sustentabilidade de todas as riquezas naturais da terra, pois a atualidade é fruto e reflexo das 

escolhas feitas no passado e o futuro do planeta depende das decisões que o homem tomar, não 

podendo permanecer na ignorância e alienação da realidade socioambiental. Objetivando efetivar 

um bom convívio entre o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e proteção 

ambiental, garantindo assim a perenidade da vida em todas as suas formas. A ascendência da 

situação econômica ainda se sobrepõe a questão ambiental, é preciso investir em ações sustentáveis, 

utilizar inteligentemente a tecnologia, reciclar o lixo e as ideias, reduzir o consumo supérfluo e 

produzir organicamente noções de respeito ao ser humano e às suas diferenças, acreditando no seu 

potencial para transformar e superar as adversidades. O que se almeja é que a educação ambiental 

seja considerada como uma perspectiva da evolução da espécie humana para um patamar mais 

digno principalmente dotado de respeito para com o meio ambiente, e que as regras 

conservacionistas impostas sejam obedecidas. 
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A indústria avícola representa uma importante atividade econômica para o país e seu 

desenvolvimento envolve várias questões relacionadas à sustentabilidade ambiental e o bem estar da 

comunidade. Este ensaio teve como objetivo contribuir para a discussão acerca do papel 

desempenhado pela indústria de frangos no contexto da responsabilidade socioambiental, tema 

recorrente no âmbito organizacional. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica 

exploratória, objetivando responder a seguinte questão “Quais seriam os principais erros e acertos 

na implantação ou gerenciamento de uma indústria de frango com responsabilidades social e 

ambiental?”. Para isso foi feita uma revisão teórica sobre responsabilidade social, sustentabilidade e 

a relação da indústria de frangos com a questão socioambiental. São tratados aspectos relacionados 

aos impactos gerados com a atividade a partir de três exemplos no cenário nacional. Conclui-se que 

dentre os principais acertos relacionados à responsabilidade socioambiental na indústria de frangos 

se referem aos investimentos voltados para diminuição de impactos ambientais, como sistema de 

tratamento de efluentes; gerenciamento dos resíduos com destino apropriado; tratamento de gases e 

odores e na questão social, voltada para o envolvimento dos funcionários, projetos para a 

comunidade local, parcerias com outras instituições e desenvolvimento profissional dos produtores 

rurais. Os erros se referem aos problemas causados pela ausência de sintonia entre os setores da 

empresa; falta de conscientização ambiental pelos funcionários, causada pela ausência de liderança 

e má compreensão do conceito de responsabilidade socioambiental pelos gestores, não 

incorporando sua aplicação ao planejamento estratégico das empresas e sua cultura organizacional. 
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Este estudo tem por finalidade fazer considerações acerca de um dos temas mais debatidos na 

atualidade brasileira, o novo código florestal, mas precisamente no que se refere à polêmica das 

bancadas Ambientalistas x Ruralistas. Propõe-se então a caracterizar de forma condizente os 

aspectos abordados pelas correntes de pensamento preservacionistas, mais conhecidos como 

ambientalistas, que objetivam a preservação do meio ambiente, e a confrontante ruralista, que tem 

por objeto a preservação do direito de propriedade e a manutenção da ordem e respeito às leis do 

País. O primeiro Código Florestal Brasileiro foi instituído pelo Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro 

de 1934, revogado posteriormente pela Lei 4.771/65 de 15 de setembro de 1965. Estabelecendo 

limites de uso da propriedade, que deve respeitar a vegetação existente na terra, considerada bem de 

interesse comum a todos os habitantes do Brasil. Portanto, o Código Florestal Brasileiro é a 

legislação que estipula regras para a preservação ambiental em propriedades rurais. Define o quanto 

deve ser preservado pelos produtores. Entre outras regras, prevê dois mecanismos de proteção ao 

meio ambiente. O primeiro são as chamadas áreas de preservação permanente (APPs), locais como 

margens de rios, topos de morros e encostas, que são considerados frágeis e devem ter a vegetação 

original protegida. No entanto, há ainda a reserva legal, área esta de mata nativa que não pode ser 

desmatada dentro das propriedades rurais. Não obstante, a corrente ambientalista é a considerada 

mais radical defende o controle do crescimento populacional e a diminuição do ritmo da expansão 

econômica como forma de resolver os problemas ambientais. É o chamado conservacionismo, que 

se caracteriza por ser bastante atuante, pois considera que as ameaças à natureza devem ser 

urgentemente eliminadas. Por sua vez, a corrente ruralista constitui uma frente parlamentar que atua 

em defesa dos interesses dos proprietários rurais. A bancada ruralista é particularmente atuante na 

hora de contrapor-se a projetos de lei com o objetivo de promover a reforma agrária. Os defensores 

das mudanças, em sua maior parte latifundiários, afirmam que a necessidade de ampliar a 

competição agrícola internacional e a produção de alimentos para o mercado interno se justificam 

pela ocupação de todas as áreas agriculturáveis. Certamente, estes confrontos de ideias surgem com 

vários pontos polêmicos, causando divergências entre deputados da base de sustentação do governo 

e da oposição. Logo, o mais polêmico dos assuntos é a emenda 164, que restringe o poder do 

governo federal legislar sobre as áreas de preservação permanente (APPs) e confere aos Estados as 

decisões práticas sobre a exploração dessas áreas. O texto aprovado prevê também, entre outras 

divergências, que pequenos produtores fiquem livres de recompor áreas de reserva legal que já são 

exploradas e permite que algumas plantações permaneçam nas margens de rios, topos e encostas de 

morros, considerados áreas de preservação permanente. Fazendo-se um aparato geral, observa-se 

que na visão dos ambientalistas este novo código florestal se torna ruim tanto no ponto de vista 

ambiental quanto econômico, pois deixaria de penalizar aqueles que praticaram o desmatamento até 

2008, e além do mais diminuiriam as áreas de proteção ambiental, já para os ruralista é visto como 

uma vitória, pois na concepção destes em medida que se tem mais área para explorar, maior será a 

produção e consequentemente aumentará o desenvolvimento, e se viriam livres de punições por 

conta da lei menos rigorosa e/ou mais benéfica. 
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O Acondicionamento pode ser entendido como: o armazenamento temporário de resíduos sólidos e 

rejeitos de maneira segura e sanitariamente correta, de acordo com o tipo e quantidade do material 

armazenado, até o período de sua coleta, facilitando a realização da mesma (MONTEIRO et al., 

2001). Dada a diversidade e quantidade de resíduos produzidos em nossa sociedade, o 

acondicionamento adequado do mesmo se faz necessário não só por diminuir os riscos de dano à 

saúde e impactos visuais e olfativos, como também melhorar o processo de coleta aumentando sua 

eficácia e produtividade, contribuindo assim significativamente para um melhor ambiente urbano de 

modo geral. No entanto, se sabendo das problemáticas quanto ao acondicionamento e coleta de 

resíduos sólidos foram feitas algumas observações sobre o tema no município de Castanhal – PA, e 

o que se notou é que, em muitos casos, o acondicionamento utilizado pela população não oferece 

uma segurança adequada, deixando os resíduos expostos por tempo prolongado até o momento da 

coleta, permitindo que os resíduos: fiquem a disposição de vetores; provoquem acidentes; sofram 

com ação da chuva entupindo bueiros, obstruindo canais, poluindo rios e solos; dentre outras. Logo 

o acondicionamento é parte importante a se considerar no processo de gestão municipal de resíduos 

sólidos. Mudar esse quadro é possível, mas apenas através da colaboração conjuntas de 

gestores/população em prol de ambientes mais limpos e saudáveis.    
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Neste artigo analisamos algumas ações de Educação Ambiental (EA) desenvolvidas por quatro 

professoras e a aprendizagem de alunos do 5º ao 8º ano do ensino fundamental de uma Escola de 

Tempo Integral da Rede Estadual de Educação de Goiânia/GO. Para isso foi desenvolvida pesquisa 

quanti-qualitativa por meio de pesquisa de campo realizada no Colégio Estadual Criméia do Oeste, 

uma das sete escolas da cidade de Goiânia de tempo integral. Para levantamento de informações, foi 

feita breve análise documental do projeto piloto de implantação da escola, no intuito de identificar a 

concepção de EA proposta em seu cerne. Além desta análise, foram aplicados questionários 

semiestruturados, com perguntas abertas, para os professores que desenvolveram/desenvolve ações 

de EA na referida escola e questionários com perguntas fechadas para alunos do ensino fundamental 

cursando do 5º ao 8º ano, no qual as questões versaram sobre conhecimentos relacionados às 

disciplinas estudadas e situações cotidianas, explorando conhecimentos relativos à EA. Analisando 

brevemente o projeto piloto de implantação da Escola Criméia do Oeste, identificou-se que a 

concepção de EA adotada segue a perspectiva crítica, e que a mesma está fundamentada nos 

objetivos estabelecidos na Carta de Belgrado para EA. Quanto às ações desenvolvidas pelas 

professoras, verificou-se que algumas, apesar de poucas informações, apresentam um viés 

interdisciplinar e têm contribuído de modo efetivo para a aprendizagem dos alunos no sentido de 

obter uma formação voltada para cidadania, como foi possível depreender da análise dos resultados 

dos questionários aplicados. 
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A União e os Estados brasileiros têm buscado alternativas para combater as práticas ilegais de 

exploração do meio ambiente através de políticas florestais mais eficientes na Amazônia. Na última 

década vem se desenvolvendo no Brasil um conjunto de ações sistemáticas planejadas para uma 

gestão ambiental integrada de seus territórios, estabelecendo assim, políticas públicas de 

desenvolvimento setoriais (agricultura familiar, assentamentos, saúde, educação, mineral, florestal 

etc.) (CARVALHO E MÜLLER, 2006). Essas políticas são apoiadas em dispositivos legais que 

auxiliam na tomada de decisões pelos órgãos ambientais. A publicação da Lei 11.284/2006 de 

gestão de florestas públicas se destaca entre as diversas ações do governo federal, trazendo 

inovação na política florestal brasileira. Essa lei acelerou o processo de normatização das atividades 

florestais através da descentralização da gestão ambiental da União para os Estados e Municípios. 

(BRASIL, 2006; MARTINS, 2010). No estado do Pará, a gestão das áreas florestais tem ficado a 

cargo da SEMA – Secretária Estadual do Meio Ambiente e do IDEFLOR – Instituto de 

Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará (criado a partir da lei Lei Estadual Nº 6.963/2007). 

Para fins de apresentação do cenário atual, neste trabalho foi feita uma análise da percepção de duas 

categorias de entrevistados (gestores e pesquisadores) sobre adaptação dos órgãos ambientais às 

mudanças na gestão ambiental. Essa análise contou com 17 entrevistas semiestruturadas em órgãos 

ambientais e centros de pesquisa na área florestal. Os resultados mostraram que a descentralização 

da gestão ambiental para os Estados brasileiros é positiva (41,18%) e apenas 23,53% acreditam que 

o Pará está preparado para assumir maior responsabilidade sobre a gestão ambiental. 
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O presente trabalho aborda os principais problemas que a praça da república, em Belém do Pará, 

enfrenta hoje devido o crescimento urbano, a falta de consciência da própria população e até mesmo 

o descaso do poder público e a posterior elaboração de uma agenda 21 local. A área em questão tem 

importância histórica e oferece uma paisagem harmoniosa com grandes vegetações, que 

proporcionam diminuição da temperatura local e manutenção dos ventos, servindo, portanto, como 

um ambiente de lazer para as pessoas. Construir uma agenda 21 local é elaborar procedimentos de 

planejamento e gestão para o desenvolvimento sustentável da praça, estabelecer planos de ações que 

visem à melhora do meio ambiente do ponto de vista da valorização visual bem como bem-estar dos 

frequentadores do local. A metodologia utilizada foi entrevista semiestruturada com trabalhadores e 

frequentadores da praça, bem como moradores das redondezas. A maior parte dos entrevistados 

relatou o lixo como principal problema do local, considerando a coleta diária pouco eficiente e 

apontando a precariedade das lixeiras. A violência também foi bem destacada pelos entrevistados, 

que alegaram o contingente da guarda municipal insuficiente para manter a ordem da praça. 

Moradores de ruas e falta de manutenção dos monumentos históricos também foram problemas 

citados. Diante das informações adquiridas, pode-se construir uma base de dados que servirá como 

subsídio para a elaboração da agenda 21 local na praça, com o intuito de promover o 

desenvolvimento sustentável do local, a melhoria da qualidade de vida da população e do potencial 

turístico da praça. 
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O presente trabalho faz uma análise e comparação da precipitação mensal acumulativa na Reserva 

Florestal Nacional de Caxiuanã localizada na Amazônia Oriental através da torre 

micrometeorológica pertencente ao experimento LBA (Experimento de grande escala da Bioesfera-

Atmosfera na Amazônia) construída na área da Estação Científica Ferreira Pena (ECFP) do Museu 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG), sobre o dossel da floresta de Caxiuanã e dados de precipitação do 

produto de estimativa de chuva por satélite CMORPH (Climate Prediction Center Morphing). O 

período de estudo foi de janeiro de 2008 a dezembro de 2009. Os resultados mostraram grande 

compatibilidade em relação aos dados do CMORPH e da torre, isso para o ano de 2008, no qual em 

valores mensais, médias, diferenças de valores entre os meses e nos períodos chuvoso e menos 

chuvoso através do CMORPH tiveram comportamentos de acordo com o esperado, isto é, nos 

meses (dezembro a maio) do período chuvoso a precipitação foi maior em relação aos meses (maio 

a novembro) do período menos chuvoso, revelando claramente cada período e estando de acordo 

com os dados da torre micrometeorológica.O ano de 2009, por motivo de falhas (dados da torre), os 

dados do CMORPH, não poderão ser comparados com êxito. Em conclusão, muitos períodos de 

precipitação da torre micrometeorológica apresentam falhas, dificultando a realização de estudos na 

mesma área, porém o produto CMORPH mostrou ser uma opção muito boa para a obtenção da 

precipitação e estudos sobre a climatologia regional na área de estudo, sendo assim o CMORPH 

pode ser usado em estudos climatológicos para Caxiuanã em casos de ausência ou falhas de dados 

provenientes da torre micrometeorológica. 
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O ecotelhado é um tipo de cobertura com uma camada viva de vegetação e tem sua utilização 

associada a diversos benefícios, principalmente nos centros urbanos, onde a cobertura vegetal no 

geral é fortemente substituída por construções artificiais que alteram o estado natural do ambiente, 

interferindo, por exemplo, no micro clima, escoamento superficial, etc. Dentre os benefícios o 

ecotelhado, ou telhado verde, é reconhecido por ter um comportamento térmico que ameniza os 

efeitos de climas rígidos, como o excesso de calor ou de frio, e esta particularidade das ecotelhas 

permite um maior equilíbrio térmico do ambiente, proporcionando assim, um melhor conforto 

térmico nas construções nas quais elas são instaladas. Logo, essa pesquisa foca o estudo para 

obtenção de dados que caracterizem de forma mais tangível a realidade da região Norte 

considerando o clima Equatorial e particularidades da região. O estudo fará a comparação de telhas 

convencionais e ecotelhas levando em consideração o comportamento térmico das mesmas, através 

da construção de duas unidades de medição, por um período de 24 horas. Os dados obtidos serão 

analisados a fim de determinar as vantagens e desvantagens do uso de cada tipo de cobertura na 

redução da temperatura das edificações e melhoria do conforto térmico. 
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A filetagem é um processo de beneficiamento de pescado a qual gera uma grande quantidade de 

resíduo de alto valor biológico, rico em compostos orgânicos e inorgânicos. Estes resíduos 

correspondem em média a 55% do peso do pescado, os quais quando não são reaproveitados, são 

conduzidos aos aterros sanitários ou lixões a céu aberto, ou ainda são lançados no meio ambiente 

causando graves impactos ambientais. Objetivou-se analisar a composição química do resíduo da 

filetagem da piramutaba em diferentes períodos (junho e setembro), a fim de verificar se os mesmos 

são viáveis para serem reaproveitados na alimentação animal. As análises foram realizadas de 

acordo com a metodologia do Instituto Adolpho Lutz (1985). Os resultados das coletas 01 e 02 

foram, respectivamente: Umidade (73,42% e 79,07%); Cinzas (38,84% e 0,78%); Proteínas 

(15,79% e 14,85%); Lipídios (61,48% e 2,25%). De acordo com o teste de Tukey (p > 0,05), não 

houve diferenças significativas para os valores médios de umidade, cinzas e proteínas entre as 

coletas. Estes valores estão em acordo com Ogawa & Maia (1999). Quanto ao teor de proteínas, 

estão abaixo da classificação dos autores citados, os quais sugerem o valor aproximado de 20%. 

Esta diferença pode ter ocorrido devido ao tipo de matéria-prima utilizada. Quanto aos lipídios, 

estatisticamente os valores encontrados apresentaram diferenças significativas, sendo o maior valor 

na coleta 01. A segunda época de coleta sinaliza o início do período de defeso desta espécie, e 

provavelmente esta característica pode ter influenciado nessa variação. Como o principal parâmetro 

para a inclusão de um alimento na dieta animal é a proteína, consideramos que estes resíduos 

apresentaram teores de proteínas aceitáveis para seu reaproveitamento na alimentação animal. 
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Sacolas plásticas são duráveis e de baixo custo, mas, entre outras desvantagens, não são 

biodegradáveis e ainda não têm um local adequado a ser depositadas. Em meio a tantos debates, 

sobre sustentabilidade e impacto ambiental, se faz de grande relevância a discussão sobre produtos 

descartáveis, tais como as sacolas plásticas, que são as principais protagonistas nesse contexto. Em 

geral, elas se fazem necessárias por facilitar a correria do cotidiano, mas carregam também alto teor 

prejudicial por não serem biodegradáveis e se tornam um grave problema ao meio ambiente, 

causando vários danos à localidade. Em nosso trabalho foi aplicado um questionário a 40 

voluntários no centro comercial do município de Marabá-PA, visando à reflexão dos moradores 

sobre as condições ambientais da cidade e para saber qual a sua visão sobre o uso de sacolas 

plásticas, além de difundir a ideia de educação ambiental para tentar reduzir a utilização destas. 

Com base no questionário, pode-se verificar que muitos dos entrevistados sabem que as sacolas 

plásticas podem ajudar nos meios comerciais e ao mesmo tempo são prejudicais ao meio ambiente. 

Confrontam-se as ideias por serem contraditórias, pois sabendo dos prejuízos advindos das sacolas 

plásticas a população marabaense insiste em usá-las causando assim males para si e ao meio 

ambiente. Resta-nos, portanto, pensar estratégias para reduzir os impactos causados pelas sacolas, 

tais como a educação ambiental, a implantação de políticas públicas e substituição das sacolas não 

biodegradáveis. 
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O crescimento do setor florestal tem proporcionado alta rentabilidade econômica em diversos países 

e trazido consequências negativas para o meio ambiente (uso indiscriminado dos recursos naturais). 

Na década de 90, a grande exploração da floresta amazônica no Brasil colocou em discussão o 

papel do governo diante do avanço do desmatamento desordenado na região (BASSO et al., 2011). 

O desmatamento é causado principalmente pelas atividades de uso da terra como agricultura, 

extração madeireira e pecuária. (NOVO et al.,2010 apud AGROSOFT BRASIL, 2008). O uso 

inadequado da terra na Amazônia promove a derrubada de áreas florestais protegidas pela União e 

tem preocupado governantes e ambientalistas. A indústria madeireira tem sido a grande responsável 

pelo avanço do desmatamento na região. Dados do Word Bank; IMAZON (2000) mostram que a 

Amazônia produz aproximadamente 90% da madeira nativa no Brasil, sendo que, o setor 

madeireiro é a principal atividade econômica do uso do solo na região, representando 15% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nos Estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia. Para verificar essa 

hipótese, o presente trabalho buscou analisar a expansão de uso da terra na região Amazônica 

(extração de madeira e desmatamento), dando destaque para o estado do Pará. O manejo florestal 

continua sendo uma alternativa para reduzir os impactos do desmatamento que avança na floresta 

amazônica e as culturas perenes (dendê, cacau, seringueira, café-robusta, guaraná, urucum, açaí 

entre outros), mesmo em sistemas agroflorestais e plantações uniformes, tem a capacidade de se 

assemelhar às florestas naturais, sendo a melhor alternativa para utilização sustentável da terra na 

Amazônia (VALOIS, 2003). 

 

 

Palavras-chave: Amazônia; Desmatamento; Florestal; madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:thiagobcastelo@gmail.com


58 

 

ANÁLISE DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO DAS PROPRIEDADES RURAIS DO 

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ 
 

 

Geovanny Farache MAIA (geovannyfarache@gmail.com); Simone de Jesus 

Barros da Silva GOMES²
 

1
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER-PA) – 

Abaetetuba, PA 
1
Universidade do Estado do Pará (UEPA) – Moju, PA. 

2
Higth-tech Consultoria – Belém 

 

 

Para identificação das características sanitárias e de abastecimento de água na zona rural do 

município de Abaetetuba, foram realizadas 250 entrevistas semi-estruturadas nos meses de março 

de 2012 a outubro de 2012, com um total de 1.229 membros indiretos e uma media de 5 pessoas por 

família em 40 comunidades rurais. Quanto às residências, 85% foram construídas de madeira e 15% 

são de alvenaria. O abastecimento de água indica que 81% realizam captação diretamente do rio, 

18% do poço e 1% de abastecimento público. Constatou-se a existência de criação animal próximo 

a captação de água em 23% dos casos e 77% não realizam qualquer tipo de criação animal. 

Referente ao tratamento de água praticado pelos agricultores, 67% afirmam possuir qualquer tipo de 

tratamento de água, 33% não realizam tratamentos para consumo de água. Também verificamos que 

73,50% armazenam água e 26,50% não armazenam água. Para o esgotamento sanitário, constatou-

se que 78% realizam diretamente a céu aberto e 22% possuem fossa séptica; e referente ao material 

utilizado para construção desses esgotamentos sanitários, 26% são de alvenaria e 74% de madeira. 

A distância entre o ponto de captação em média foi aproximadamente 20 metros para 75% dos 

entrevistados, 15% correspondem a 40 metros e somente 10% afirmaram ser de 30 metros. 

Detectou-se que 80% das propriedades pesquisadas sofrem com alagamentos diários e 20% não 

sofrem deste processo natural em áreas de várzea. Quanto ao recebimento de orientação, foi 

levantado que 76% não recebem qualquer tipo de orientação referente a tratamento de água e esgoto 

e 24% recebem orientação.    
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Esta pesquisa teve como objetivo analisar as propriedades físicas, visando contribuir com estudo de 

madeiras empregadas em indústrias locais. O trabalho foi executado na Universidade do Estado do 

Pará, no laboratório de Tecnologia da Madeira. Para execução deste, confeccionaram-se corpos de 

prova com dimensões indicadas na NBR 7190, para este tipo de ensaio. As amostras foram pesadas 

e submetidas à estufa circular a uma temperatura de 103ºC, permanecendo por uma semana, sendo 

retirados diariamente para pesagem e mensuração, até atingirem a massa seca. Após isso, os corpos 

de prova foram submersos, permanecendo por mais uma semana, adotando o mesmo procedimento 

para a retirada de massa seca, até a saturação dos mesmos ser alcançada. Os resultados obtidos no 

experimento apresentaram valores que podem ser relacionados com o que encontramos na 

literatura, como por exemplo, a relação existente entre as variações nas três principais direções 

ortotrópicas e a reação da madeira ao entrar em contanto com o calor e a umidade.  
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O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar a composição florística de duas capoeiras, uma 

pura e uma enriquecida com espécies florestais, localizada em uma área de terra-firme em Aurora 

do Pará, PA. Foram instaladas duas parcelas de 10 m x 50 m paralelamente, dentro de cada área 

(capoeira pura e capoeira enriquecida), com um intervalo de 10 m x 50 m entre cada. Dentro, cada 

parcela subdividiu-se em cinco parcelas de 10 m x 10 m, nas quais foram escolhidas duas sub-

parcelas, totalizando 200 m
2 

em cada capoeira, de forma aleatória, para a mensuração dos 

indivíduos com CAP ≥ a 32 cm, com o objetivo de conhecer o estrato superior, e dos indivíduos 

com CAP < 32 cm e altura > 2m, com o objetivo de conhecer o estrato médio. Os indivíduos foram 

identificados no campo por família e espécie. Para calcular diversidade florística, diversidade de 

espécies, usou-se o índice de Shannon-Weiner/Heterogeneidade. Na capoeira pura, encontraram-se 

83 indivíduos e 28 espécies foram identificadas, enquanto que na capoeira enriquecida, encontram-

se 140 indivíduos e 33 espécies identificadas. A espécie mais abundante na capoeira pura foi 

Tapirira guianensis Aubl. com 14 indivíduos (correspondendo a 16,87% do total de indivíduos). Na 

capoeira enriquecida, a espécie mais abundante foi Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. com 46 

indivíduos (correspondendo a 32,86% do total de indivíduos). O número de indivíduos na capoeira 

enriquecida foi maior que na capoeira pura, indicando que o enriquecimento pode beneficiar no 

aparecimento de outras espécies. O índice de diversidade de Shannon-Weiner/Heterogeneidade na 

capoeira pura foi 1,1 e na capoeira enriquecida foi 1,2. Os valores indicam maior diversidade na 

capoeira enriquecida, apesar dos mesmos não diferirem estatisticamente. 
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O objetivo deste trabalho foi analisar a estrutura arbórea e composição florística de uma floresta de 

terra-firme localizada no Instituto de Ciências Agrárias – ICA, da Universidade Federal Rural da 

Amazônia – UFRA. O levantamento florístico foi realizado uma área de 10 m x 50 m e dividida em 

cinco sub-parcelas de 10 m x 10 m, onde amostrou-se espécies arbóreas lenhosas e palmeiras. 

Todos os indivíduos com CAP ≥ 10 cm foram inventariados, registrando-se 94 indivíduos,  

distribuídos em 14 famílias e 17 espécies. Os indivíduos foram identificados no campo por família, 

gênero e espécie. Para a análise fitossociológica das espécies encontradas, calculou-se: Frequência 

Relativa (FR%), Densidade absoluta (Dab), Densidade relativa (Dr), Frequência absoluta (Fa), 

Dominância absoluta (Doabs), Dominância relativa (Dor) e Índice de valor de importância (IVI). 

Para calcular diversidade de espécies, usou-se o índice de Shannon-Weiner/Heterogeneidade de 

Espécies. A família Mimosaceae apresentou maior número de espécies. A espécie Euterpe 

oleraceae apresentou maior Densidade Relativa, Densidade Absoluta, Frequência Relativa, 

Frequência Absoluta e IVI em relação às outras espécies. Já as Dominâncias Relativa e Absoluta 

foram maiores na espécie Virola surinamensis. O índice de diversidade foi igual a 2,14, indicando 

baixa diversidade na área. 
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A Esquistossomose mansonica é uma doença parasitária de veiculação hídrica que tem o homem 

como hospedeiro definitivo, e moluscos planorbideos do gênero Biomphalaria como hospedeiros 

intermediários, adquirida através do contato com coleções hídricas que contenham caramujos 

emitindo cercarias, tal que este agravo tem como variáveis intervenientes ambientais e 

socioeconômicas, que se expressam no tempo e no espaço. O Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) e Sensoriamento Remoto (SR) são técnicas para identificar fatores e definir áreas de risco. O 

objetivo deste estudo foi avaliar o uso do GIS e SR para caracterização e distribuição da 

esquistossomose na Ilha do Mosqueiro (IM), Belém – PA, sendo esta uma ilha fluvial que está 

localizada nas seguintes coordenadas geográficas: 01°09‟51.4” latitude e 048°28‟21.6”longitude, 

abrangendo uma área de aproximadamente 212 km² de extensão, pertencente ao município de 

Belém e dividida em  20 bairros. Com o foco na construção de cenários que representam áreas com 

potencial de desenvolvimento e ocorrência do agravo.  A Biomphalaria straminea foi a única 

espécie encontrada em 20 locais de reprodução, estando os exemplares distribuídos em 8 bairros, 

sendo quatro localizados ao sudoeste da IM e os demais na porção oeste da ilha. A região Oeste tem 

maior precariedade em relação ao saneamento do que a parte sudoeste da IM. Os resultados a partir 

do kernel mostraram que há 4 aglomerados de criadouros de Biomphalaria, um na região sudoeste e 

três na região oeste. Na imagem de satélite pode-se notar que o aglomerado do sudoeste tem uma 

grande área com possibilidade de expansão urbana. A ausência ou a precariedade de saneamento 

básico para suportar as novas possíveis áreas urbanas, aliada a presença do caramujo podem 

conduzir à contaminação de ambientes aquáticos naturais, o que resultará em novas fontes de 

transmissão da esquistossomose. Este estudo demonstrou a importância da utilização de GIS e RS 

para estudar o risco de esquistossomose na IM com intuito de alertar tanto os gestores quanto a 

população para a prevenção da doença e controle do molusco vetor. 
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O uso da terra pelo homem, por muitas vezes, ocorre de forma desorganizada e sem planejamento. 

Dessa forma, torna-se necessária a intervenção de órgãos que assumam a política de organização de 

terras do governo. Porém, historicamente, muitos dos focos de tensão fundiária ocorreram em áreas 

de ocupação consolidadas, o que levou o governo a abrir novas áreas de ocupação por meio do 

processo de colonização. Esse novo processo da política fundiária é característico da região 

amazônica, constituída por projetos de assentamentos que pouco se adéquam à realidade da região. 

Áreas antes inabitadas passam a sofrer as consequências da ação antrópica, agravando a complexa 

rede de fatores envolvidos na transmissão de doenças de contágio vetorial, como é o caso da 

malária. Este agravo permanece, no século XXI, sendo um dos mais sérios e complexos problemas 

de saúde para a humanidade. Neste sentido, este estudo objetivou analisar, no espaço e tempo, o 

índice de positividade da malária normalizada, nos municípios limítrofes à Floresta Nacional do 

Tapajós, estado do Pará, Brasil, no período de 2005 a 2011. O estudo foi realizado a partir de fontes 

de dados secundárias, como bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e dos Sistemas de 

Informação em Saúde do Ministério da Saúde, todos de domínio público. Os dados foram 

depurados e processados por local de infecção através do software TabWin 32. Em seguida, foi 

normalizado calculando-se o Índice Parasitário Anual (IPA) e sobreposto através da técnica de 

“álgebra de mapas” com os dados vetoriais de assentamentos do INCRA, expressando os resultados 

em mapas temáticos, utilizando os softwares TerraView 4.1 e ArcGis 10. Foi identificado que o IPA 

sofre grandes alterações na área de estudo sendo o munícipio de Placas responsável por 60,5% do 

IPA. Neste município foram implantados dois assentamentos em dezembro de 2005 com 207 

famílias e três assentamentos em dezembro de 2006 com 875 famílias onde o IPA passa de 2,7 em 

2006 para 7,8 em 2008. Com esta grande diferença do IPA, pôde-se concluir que com a 

implementação dos assentamentos do INCRA, o índice de positividade da malária aumentou de 

forma significativa na área de estudo.  
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Os sistemas agroflorestais, conhecidos pela sigla (SAFs), são maneiras de usar e manejar os solos, 

onde espécies arbóreas podem ser utilizadas em associação a cultivos agrícolas e/ou animais, em 

uma mesma área, simultaneamente. Esses sistemas diminuem riscos econômicos, pois o produtor 

pode obter rendimentos de variadas fontes. E também são alternativas sustentáveis com 

possibilidade de auxiliar na redução dos impactos do desmatamento com a recuperação dos solos. A 

pesquisa foi realizada no município de São Domingos do Capim, em uma propriedade com o 

sistema agroflorestal instalado há mais de 20 anos, com objetivo de se obter conhecimentos sobre o 

processo produtivo, o modo agroecológico de conservação da agrofloresta, entender a função do 

SAF para o ecossistema e um enfoque sobre as análises socioeconômicas para um pequeno 

agricultor que se proponha a ter um sistema agroflorestal no Nordeste Paraense, quais seus desafios 

e potenciais ganhos. 
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Visando analisar a anatomia do xilema secundário funcional da espécie florestal Bertholletia 

excelsa Humboldt & Bonpland da família Lecythidaceae, Castanheira; Castanha-do-Pará; Castanha-

do-Brasil, o presente trabalho comparou a espécie em duas condições de ambiente; ambiente sob 

influência e ambiente sem influência das fábricas produtoras de alumínio localizadas no município 

de Barcarena-PA. Com o objetivo de comparar a espécie Bertholletia excelsa Humboldt & 

Bonpland das adjacências das fábricas produtoras de alumínio com a situada em outro ambiente, 

distante 25 km das fábricas em linha reta, visando possíveis alterações na anatomia do xilema 

secundário funcional do vegetal. Quando se trata de poluição antropogênica, o flúor esta associado a 

compostos altamente reativos; seja na forma de partículas ou gazes de exaustão, que são quase 

sempre liberados pelo aquecimento de rochas e solos. Essas formas são advindas de alguns 

processos industriais: i) fundição de alumínio e outros metais não ferrosos. As formas de poluição 

antropogênica podem causar danos em cadeia aos vegetais que vão desde prejuízos ao ecossistema 

como um todo, redução no crescimento e no desenvolvimento das plantas, além de alterações 

metabólicas. Este estudo constatou que em ambiente submetido a exposições prologadas de 

poluentes, a castanheira como forma adaptativa modifica suas estruturas constituintes do xilema 

secundário funcional havendo de fato uma influência do que é expelido pelas fábricas produtoras de 

alumínio nos vegetais situados em suas adjacências. Constataram-se também diferenças 

quantitativas e qualitativas ao comparar a espécie sob e sem influências das fábricas como: 

diferenças em elementos de vaso, raios e fibras e diferenças na disposição do parênquima 

respectivamente. 

 

 
 

Palavras-chave: Anatomia da madeira, Bertholletia excelsa Humboldt & Bonpland 

(Lecythidaceae), ambiente sem e sob influência das fábricas produtoras de alumínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



66 

 

APLICAÇÃO DA FERRAMENTA GEOFÍSICA GROUND PENETRATING 

RADAR (GPR) E DA MODELAGEM 3-D PARA DETECÇÃO DO NÍVEL 

FREÁTICO E INTRUSÃO SALINA DA VILA DOS PESCADORES, 

BRAGANÇA-PARÁ 
 

Evandro de Oliveira BRITO
1
 (evandrobrito2011@gmail.com); Paola Bianca Gomes TABARANÃ¹; 

Pedro Andrés Chira OLIVA
1
. 

 
1
Universidade Federal do Pará, Laboratório de Cartografia, Geoprocessamento e Modelagem, 

Instituto de Estudos Costeiros (IECOS), Bragança - PA. 

 

Nas áreas costeiras, a problemática da intrusão salina muitas vezes impossibilita a utilização da 

água subterrânea para consumo público, com isso tem-se a necessidade de se determinar com 

precisão a interface da água doce/água salgada, com intuito de se preservar a qualidade desse 

recurso hídrico subterrâneo para um desenvolvimento equilibrado e duradouro. O estudo da forma, 

localização e variação temporal desta interface é de extrema importância para exploração das águas 

subterrânea. Atualmente, uma problemática que está se tornando de certa forma comum, é a 

salinização total ou parcial dessas reservas, principalmente nas regiões litorâneas. Nessas regiões a 

contaminação geralmente é persistente, mas a recuperação da qualidade dessas águas é muito lenta 

e bastante difícil. Na microrregião Bragantina, mais especificamente na Vila dos Pescadores (NE do 

Pará), encontramos um abastecimento muito precário de água. Os moradores dessa vila utilizam 

poços amazonas, o que possibilita a contaminação por dejetos provenientes de fossas sépticas e da 

intrusão salina. O uso dos métodos geofísicos é uma alternativa rápida e de baixo custo para o 

diagnóstico ambiental dessas regiões. Através dos radagramas gerados pelo Ground Penetrating 

Radar (GPR) e da modelagem 3-D das duas áreas de estudo próximas da Vila dos Pescadores 

(Bragança, Pará), pode-se realizar o mapeamento dessa região. A identificação do lençol freático 

neste ambiente estudado foi clara, principalmente nos primeiros perfis do levantamento no que 

correspondem à praia. Foi possível verificar a presença da intrusão salina que devido ao elevado 

valor de condutividade elétrica, causou forte atenuação da onda eletromagnética e por este motivo 

pode ser mapeada. 
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Os estuários como um todo, em particular a região de “estuary mouth” constituem ambientes 

deposicionais transgressivos. Representam ecossistemas dinâmicos e produtivos de imenso valor 

ecológico e econômico, pela sua enorme distribuição de recursos naturais bióticos e abióticos. Tais 

ambientes são de importância cabal para a estratigrafia de sequências. Em tais ambientes 

deposicionais é de grande importância à compreensão do transporte e da distribuição dos 

sedimentos. A cognição desses fenômenos tem implicações cognitivas inestimáveis para a 

Geologia, a Ecologia e a Socioeconomia. Em termos eminentemente científicos, o entendimento da 

“shoreline shift” nesta região constituiria uma das chaves de interpretação para as transformações 

cíclicas de possíveis trends deposicionais, sobretudo para o último, e atual interglacial. A junção de 

modelos computacionais, realísticos a semirealísticos, às investigações sedimentares Quaternárias 

(Pleistocênicas e Holocênicas), sobretudo aquelas que envolvessem a Estratigrafia de Sequências, 

poderia ser muito poderosa, sobretudo se considerar-se que os conceitos dessa última tiveram 

inícios em ambientes transicionais nessas áreas, com o intuito de se evitar possíveis danos 

irreversíveis. Assim, este trabalho objetiva analisar o escoamento hidrodinâmico da Baía do 

Guajará, o qual tem rebatimento imediato nas estruturas sedimentares associadas às cargas de leito e 

de suspensão, através dos algoritmos Modeleur e Hydrosim (LOURDES, 2005), com condições de 

maré referentes ao mês de setembro de 2005, caracterizado como um mês de baixo índice 

pluviométrico e projetar os resultados obtidos em sua simulação para as condições de maré do mês 

de março de 2012, caracterizado como um mês de alto índice pluviométrico. O índice pluviométrico 

é um fator extremamente relevante se comparado com a amplitude de maré provocada somente 

pelos efeitos gravitacionais. Pesquisas futuras tentarão atribuir as variáveis de influência do 

substrato crustal e da paisagem submersa. 
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Frequentemente os resíduos são devolvidos ao meio ambiente de forma inadequada, contaminando 

o solo e as águas, resultando em prejuízos ambientais, sociais e econômicos. Os resíduos sólidos do 

beneficiamento do pescado podem ser destinados principalmente à alimentação animal, produção de 

fertilizantes ou produtos químicos, iscas e artesanatos. Este resumo tem por objetivo, demonstrar o 

aproveitamento das escamas de peixes de forma simples gerando um subproduto com valor 

agregado. Desde agosto de 2011, o Projeto Pescarte vem utilizando escamas de peixes para a 

confecção de ecobijus, resultando na capacitação de comunidades. Neste trabalho, foram adquiridas 

escamas de pescada amarela (Cynoscion acoupa Lacèpede, 1801) e pirapema (Megalops atlanticus 

Valenciennes, 1847) no mercado do Ver-o-Peso. Em laboratório, as escamas foram lavadas, 

tingidas e secas à sombra, cortadas e furadas para a confecção das peças artesanais. O Projeto 

Pescarte vem se mostrando ambientalmente correto e sustentável por contribuir na redução do 

acúmulo de detritos no meio ambiente, proporcionando uma fonte de renda alternativa para as 

comunidades trabalhadas por meio do manejo das escamas para confecção de ecobijus. Sendo que 

as escamas, como parte integrante dos resíduos do pescado, podem resultar problemas ambientais, 

podendo provocar alterações no solo e recursos hídricos, consequentemente causando danos a 

diversas formas de vida, comprometendo as gerações futuras. A utilização de escamas de pescada 

amarela e pirapema em artesanatos se mostrou sustentável e inovadora através da reciclagem 

ecologicamente correta. Finalmente, este trabalho contribui com futuros programas de educação 

ambiental, reciclagem e inclusão social para pessoas de qualquer setor econômico. 
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A agroindústria canavieira vem crescendo rapidamente e sua capacidade de agregar valores aos 

resíduos da cana vem abrindo oportunidades para novas formas de produção. Atualmente, a 

fabricação de papel artesanal reciclado advindo de fibras vegetais tem mostrado bastante aceitação 

no mercado, além de apresentar um baixo custo e proporcionar um papel de boa aparência. A 

metodologia utilizada para a produção de papel foram dividas em quatro etapas: Na primeira etapa, 

foram realizadas a coleta da matéria-prima no mercado do Ver-o-Peso,e o papel sulfite foi adquirido 

na própria universidade, na segunda etapa foi realizado o cozimento e o desfibramento  do resíduo 

da cana-de-açúcar, na terceira etapa foi produzida a polpa de papel e misturada as fibras, na quarta 

etapa foi realizada a elaboração papel. O bagaço da cana é detentor de fibras de excelente qualidade 

para a produção de mais diversos tipos de papel com características de pureza e biodegradabilidade 

que são cobradas pela indústria de papel e por seus compradores. Por ser uma forma de produzir 

papel com um mínimo de impacto ambiental, as fibras da cana de açúcar mostram-se como uma 

ótima alternativa de produção mais sustentável. Com isso objetivo deste foi elaborar um papel 

artesanal, utilizando resíduos da cana-de-açúcar, para o emprego sustentável de novos produtos e 

assim contribuindo para o aproveitamento de biomassa de cana-de-açúcar. 
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O melão (Cucumis melo L.) é uma fruta provavelmente nativa do Oriente Médio. A cor e a textura 

da casca, bem como a cor e o sabor de sua polpa, variam de acordo com o cultivar. A abundância de 

água em seu interior e o sabor suave torna o melão uma fruta muito apreciada na forma de 

refrescos. Suas sementes, tostadas e salgadas, também podem ser consumidas. Por conter pectina e 

fibras solúveis, ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue. O melão é bom como calmante, 

diurético, laxante e vitamínico. Além disso, o melão é pouco calórico. A Pitaya (Hylocereus 

costaricensis) é uma fruta exótica, silvestre e de coloração intensa – uma obra de arte da natureza. 

A polpa do fruto pode ser consumida ao natural e no preparo de refrescos, sorvetes, saladas, 

aperitivos, iogurte, mousses e doces. A Pitaya tem propriedade antioxidante que previne os radicais 

livres que causam câncer. Sua ingestão diária ajuda a baixar os níveis de colesterol e controlar a alta 

pressão arterial. Já o mamão (Carica papaya) possui casca macia, amarela ou esverdeada. A sua 

polpa é de uma cor laranja forte, doce e macia. Há uma cavidade central preenchida com sementes 

negras e rugosas, envolvidas por um arilo transparente. Sua polpa contém papaína, uma enzima 

excelente para uma boa digestão, pois ajuda na decomposição de proteínas. Além disso, contém 

peptidase e protease, que também ajudam na digestão dos alimentos. Rico em fibras auxilia no 

esvaziamento dos intestinos e na eliminação de toxinas, sendo muito útil no combate à prisão de 

ventre. Os de polpa amarela são excelentes fontes de vitaminas A e C, que desempenham 

importante papel no sistema imunológico. As sementes contém óleos como lisina e histidina (óleos 

graxos poliinsaturados) usados em muitos países em substituição a amêndoas e pistache. Diante de 

todas essas características funcionais benéficas desses frutos, foi realizado um aproveitamento do 

resíduo de melão amarelo (cucumis melo l.) na elaboração de um blend tropical enriquecido com as 

polpas integrais de pitaia (hylocereus costaricensis) e de mamão (carica papaya). A mistura dos 

frutos permite a obtenção de uma bebida com apelo funcional, agregando num único produto a 

riqueza em carotenoides, taninos, fibras e vitamina C, presentes na composição de cada fruto que 

são bastante comercializados na região Norte do Brasil, e o desenvolvimento de produtos à base 

desses frutos mostra-se como uma interessante alternativa, pelo sabor e por suas características de 

funcionalidade, sendo pasteurizado a 90°C/60 s e armazenado à temperatura ambiente. As frutas 

foram adquiridas em comércios locais, estabelecimentos de venda e supermercados, localizados no 

município de Belém-PA, no qual foi realizada a seleção e inspeção visual dos mesmos, de acordo 

com a mesma aparência física, tamanho, odor agradável de frescor e aspectos atraentes para 

consumo. As amostras que se apresentavam com danos referentes à lesões, podridões, mau cheiro e 

etc., foram descartadas, pois estavam impróprias para processamento e consumo humano. Em 

seguida, foram transportadas para o Laboratório de Engenharia Química e de Alimentos da 

Universidade federal do Pará (UFPA), onde foram armazenadas em freezer vertical a 12°C, até sua 

utilização na realização de determinadas análises físico-químicas, microbiológica e sensorial. As 

análises físico-químicas de umidade e cinzas foram realizadas conforme descrito em Normas 

Analíticas de Instituto Adolfo Lutz, 1985. As análises sensorias foram realizadas através de testes 

de aceitação sensorial e intenção de compra. As análises microbiológicas foram realizadas 

conforme as metodologias sugeridas em Silva (2001) e seguindo as recomendações da ANVISA, de 
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acordo com a RDC 12, de 02 de janeiro de 2001, que estabelece padrões sanitários para alimentos 

específicos. O resultado da caracterização físico-química do blend tropical pasteurizado apresentou 

os seguintes resultados: Acidez total titulável de 0,78%; Proteínas total de 0,38%; Cinzas de 0,22%; 

Lipídios de 0,23%; Umidade de 83,13%; Carboidratos totais de 21,14%; fornecendo uma bebida 

com alto valor energético de 61,02 kcal/100 g; Fibra bruta de 0,56% e pH de 4,2. Os teores obtidos 

em vitamina C e carotenoides totais foram 61,14 mg/100 mL e 6,31 mg/g, respectivamente. O blend 

tropical, por ser um produto novo, não se encontrou referência na literatura sobre a caracterização 

físico-química do mesmo. Desta forma, os resultados obtidos estão dentro dos limites encontrados 

para sucos de frutas. De acordo com Mattietto et al. (2006), destaque para a vitamina C, uma vez 

que 100 mL do néctar fornecem 99,9% da Ingestão Diária Recomendada pela Anvisa para adultos 

saudáveis. Por isso, e por seu atrativo sabor, o produto formulado se apresenta como uma nova 

opção para aproveitamento tecnológico das frutas. A partir dos dados obtidos, observou-se que os 

resultados das análises microbiológicas para coliformes a 35°C e 45°C, 100% das amostras 

apresentaram valores abaixo dos limites estabelecidos pela legislação de 10
-2 

UFC/ml e para bolores 

e leveduras (bactérias mesófilas e S. aureus), a contagem das colônias, foi de 25 UFC/ml, que 

indicaram baixos índices de contaminação, segundo os limites estabelecidos pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2001), estando o blend tropical próprio para o consumo humano. 

A avaliação sensorial foi realizada com testes de aceitação e intenção de compra. Os resultados 

indicaram boa aceitação sensorial de 87,11% em relação à impressão global e 95,00% de intenção 

de compra. Desta forma, podemos concluir que essa bebida formulada apresentou um bom valor 

nutricional, sendo fonte de vitamina C e alto teor de fibras que ajuda a controlar os níveis de 

colesterol no sangue. 

 

 

 

Palavras-chave: Melão amarelo, Pitaia, Mamão, Blend Tropical. 
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A capital do Estado do Pará vem mudando sua paisagem com a intensificação da urbanização e da 

verticalização, principalmente com edifícios de grande porte. Todavia, a área insular, com suas 

ilhas, apresenta uma paisagem diferente da área continental. Entre essas ilhas, está a do Combu, 

escolhida como cenário de uma proposta arquitetônica escolar pautada na arquitetura vernacular 

sustentável. Utilizou-se pressupostos metodológicos de conforto ambiental, tendo como premissa o 

uso de tetos verdes. Foram realizadas análises com ferramentas como Arquitrop, e o método 

adaptado do Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) para definir materiais, identificar 

cargas térmicas e subsidiar o melhor posicionamento dos ambientes. Verificou-se que a fachada 

oeste, neste caso, recebeu os maiores níveis de carga direta e difusa, principalmente das 13 h às 18 

h. Como alternativas atenuadoras, foram propostos dispositivos de proteção solar (brise-soleil), 

atingindo até 70% do potencial de redução de carga. Sem brises a diferença entre ganhos e perdas 

atingiu 10°C e com brises, 8°C. Outro aspecto considerado foi a ventilação cruzada, que induz o 

ambiente a entrar em zona de conforto a partir de 87 renovações do ar, com velocidade média de 0,5 

m/s. A proposta do teto verde, em fase experimental, evidenciou amplitudes de 20°C entre a zona 

com manta e caroço e a laje exposta diretamente à insolação. Entre outras características, este 

sistema construtivo promove reduções dos ganhos de carga e harmonia do projeto em consonância 

com a paisagem na ilha. Esse tipo de alternativa bioclimática, além de potencializar o conforto, 

mitiga a “pegada de lixo” ao usar resíduos orgânicos, reduz a dependência de condicionadores de ar 

e promove ganhos sociais, econômicos e ambientais na escola do Combu. 

 

Palavras-chave: Arquitetura Vernacular Sustentável, Brise-soleil, Ilha do Combu, “Pegada de 

lixo”, Teto Verde. 
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Este trabalho apresenta aspectos preliminares, acerca do meio ambiente abiótico e do “landcover” 

vegetação, na Região do Arquipélago do Maguari. Faz parte de um projeto de investigação maior, 

que visa à elaboração da Carta de Risco Ambiental do Arquipélago. A região insular é composta de 

12 ilhas, e, se localiza na Região Metropolitana de Belém. A coleta empírica de dados fez uso de 

fotografias aéreas, em escala 1:10.000, e imagens orbitais obtidas do Google Earth. Durante a 

análise visual, até o momento, foram identificados elementos texturais de vegetação, drenagem e 

relevo nas Ilhas do Aruari, Mutá, Periquitos e Santa Rosa, que compõem parte da paisagem. É 

conveniente destacar que em face da pouca degradação ambiental existente no interior do 

arquipélago, muito da vegetação original encontra-se ainda preservada. Neste contexto, existe 

perfeita sincronia entre as zonas homólogas definidas pelos elementos texturais de vegetação e as 

zonas homólogas relativas aos elementos texturais de relevo. Uma primeira implicação, que advém 

dessa observação é a existência de controles geobotânicos para a área em estudo. Uma interpretação 

preliminar indica que a vegetação de várzea encontra-se relacionada às zonas fotolitológicas 

lamosas, para alguns segmentos do Arquipélago do Maguari. Todos os limites das ilhas, no nível do 

relevo parecem marcados por efeitos agradativos, provavelmente vinculados à dinâmica estuarina 

recente. O limite norte (N) da Ilha dos Periquitos exibe irregularidades na geometria do relevo, 

parecendo indicar a incidência de pequenos pontões e diminutas enseadas, configuração esta que 

pode relacionar-se a uma atuação mais vigorosa da erosão. No geral, o relevo do interior das ilhas é 

caracterizado por uma região aplainada, baixa, pouco dissecada. A avaliação da base de dados de 

fotográfias aéreas da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de 

Belém (CODEM), do ano de 1986, demonstrou que naquela oportunidade havia a ausência de 

efeitos antrópicos significativos e se destacava a grande quantidade de vegetação primária.   

 

 

Palavras-chave: Arquipélago do Maguari, Aspectos Geoambientais, Meios Físico, Biótico.  
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Estudos em espécies florestais nativas são de vital importância para o entendimento das exigências 

nutricionais das mesmas uma vez que isso facilita seu manejo de uma forma mais eficiente. As 

características nutricionais de espécies plantadas em APP são importantes no sentido de propiciar o 

rápido estabelecimento e crescimento das mesmas. O presente trabalho foi realizado no município 

de Santa Maria – RS, às margens do arroio Cancela e teve como objetivo avaliar a concentração de 

macronutrientes da espécie Angico-vermelho plantada em um solo de baixa fertilidade natural aos 

17 meses de idade. Para a realização da coleta de amostras foram escolhidas cinco árvores da 

espécie e coletadas folhas nos quatro pontos ortogonais (norte, sul, leste e oeste) em seu maior 

ponto de maturidade fisiológica e realizado a análise nutricional. O P e o K (1,18 e 7,48g kg
-1

) 

foram os únicos elementos que apresentaram teores abaixo do normal para as folhas. No restante, 

todos os elementos (N, Ca, Mg e S) demonstraram teores adequados e/ou normais para um bom 

desenvolvimento de Parapiptadenia rigida. 

 

 

 

Palavras-chave: Nutrição Florestal, Análise Foliar. 
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Neste trabalho buscou-se realizar um panorama da situação atual do Parque Ecológico do 

Município de Belém – PEMB, no estado do Pará, e se este influencia no bem estar da população 

local, principalmente os habitantes dos bairros Marambaia e Val-de-Cans, já que o parque está 

localizado no interior destes. Para isso, foram realizadas análise dos impactos ambientais que 

ocorreram ao longo dos últimos anos no PEMB, através de check list em visitas in loco, destacando 

a situação em que ele se encontra atualmente; estudo da influência que o PEMB possui no que 

concerne ao conforto térmico no seu entorno e, por fim, avaliação de sua influência quanto à 

redução da poluição atmosférica local. Foram efetivadas assim as principais etapas do trabalho, com 

o levantamento de dados em relação ao PEMB através de pesquisa bibliográfica, uma entrevista 

com o gestor do mesmo, visitas ao Parque Ecológico, observação das condições locais e um breve 

diagnóstico dos problemas ambientais locais. Adiante, para mensurar os fatores de qualidade do ar e 

conforto térmico, serão realizadas medições de Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono 

(CO2), temperatura, umidade relativa e velocidade do vento. Estas medições ainda não foram 

concluídas por necessidade de autorização para pesquisa no PEMB e problemas técnicos detectados 

nos aparelhos de medição. Portanto, foi possível perceber até o momento a existência de problemas 

ambientais no PEMB, muitas vezes relacionados à má gestão dessas áreas verdes, não havendo 

conscientização dos moradores do entorno (educação ambiental) e posteriormente será possível 

também mostrar a importância do PEMB não só como área de preservação ambiental, mas também 

por sua influência na redução da poluição atmosférica, já que suas árvores capturam CO2 e liberam 

O2, além de amenizar as condições de micro clima desta área. 

 

 

Palavras chave: Impactos Ambientais, PEMB, Conforto Térmico, Poluição Atmosférica.  
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A produção crescente e desenfreada dos resíduos sólidos (lixo) é uma das consequências mais 

amargas do nosso tempo. Nos grandes aglomerados urbanos, a produção de lixo é alarmante. A 

destinação incorreta do lixo, principalmente nas grandes cidades, como Belém do Pará, gera 

diversos problemas socioambientais e econômicos, além do gasto que o governo tem ao investir na 

correção destes problemas que poderiam ser minimizados se houvesse uma conscientização geral, 

tanto das autoridades governamentais quanto do cidadão urbano, para se produzir menos lixo e 

reciclar mais materiais e também investir na construção de novas áreas que suportam o 

armazenamento deste material. O presente estudo teve como finalidade observar a aplicação do 

método de caracterização de resíduos sólidos adaptado para o ambiente da feira livre. Pesquisar os 

hábitos e costumes dos vendedores de alimentos cadastrados na Associação dos Feirantes no Bairro 

da Cremação, Belém – PA, a fim de fundamentar a situação da coleta dos resíduos sólidos gerados 

durante as suas atividades. O estudo foi conduzido no período de maio a junho de 2009. Num 

primeiro momento, foi utilizado um embasamento teórico com consultas à bibliografia referente ao 

tema. Durante o trabalho, foram consultadas outras fontes referenciais para serem citadas na 

pesquisa e aplicação de um instrumento na forma de questionário aberto. A análise dos resultados 

permitiu as seguintes considerações finais: A pesquisa da FAMAZ na Feira da Cremação conduziu 

a uma experiência de Educação Ambiental, contribuindo para a formação de um cidadão consciente 

e crítico dos problemas causados pela má destinação dos resíduos sólidos; Observou-se uma 

precariedade, quanto às informações pertinentes aos resíduos gerados em áreas de feiras livres e de 

programas de gerenciamento de resíduos nesses locais, o que dificulta a análise e confronto entre 

outras experiências desenvolvidas no país. 

 

 

 

Palavras-chave: Lixo, Coleta Seletiva, Aterro Sanitário, Educação Ambiental. 
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A espécie C. leiandra é uma leguminosa comum nas margens de rios e lagos, é de alto potencial 

com a capacidade de fixação do nitrogênio, indicada em programas de recuperação de áreas 

degradadas na Amazônia Central.  O presente trabalho avaliou o peso da matéria seca de 120 mudas 

da espécie Cassia leiandra em três parâmetros sendo estas desenvolvidas em viveiro com oito 

diferentes substratos: com dois tipos de solos, o argiloso e o arenoso, sem adição de insumos, com 

adição de composto orgânico (Bioplant®), com adição de adubação química (NPK 04-14-08), e 

com adição de composto orgânico e químico. Teve como objetivo avaliar a matéria seca da espécie 

nos parâmetros caule, raiz e folhas comparando os dois tipos de solos. Após o acompanhamento dos 

parâmetros não destrutivos durante os 60 dias em viveiro, as plântulas foram depositadas em estufa 

a 70°C, armazenadas durante três dias para estabilizar, obtendo uma média final. A média da massa 

seca do caule demonstrou ser significativo com F = 9,27. O melhor resultado foi no solo do tipo 

arenoso com adubação química e orgânica e solo argiloso com adubação química, com as médias 

0,53 g e 0,41 g, respectivamente. Na massa seca das raízes houve diferenças significativas no teste 

de Tukey, 5% (F = 0,012). Houve um maior crescimento da parte aérea e das raízes em solos 

arenosos. Nos tratamentos com solos argilosos a parte aérea e as raízes eram menores, porém não se 

refletiu no peso da matéria seca, pois não houve diferença significativa entre os tratamentos. A 

média da massa seca das folhas foi significativa diferenciando entre si (F= 0,95). A espécie C. 

leiandra demonstrou um comprimento visual das raízes e parte aérea diferente nos tipos de solo 

argiloso com os dois tipos de adubações (química e orgânica). 
 

 

Palavras-chave: Cassia Leiandra, Restauração de Área, Desidratação, Crescimento Inicial. 
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A implantação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) é um procedimento que deve ser adotado por 

serviços de alimentação com o objetivo de implantar higienização e sanitização desde a matéria-

prima até o produto acabado. Além disso, é a preservação da pureza, da palatabilidade e qualidade 

microbiológica dos alimentos, auxiliando na obtenção de um produto de melhor qualidade 

nutricional e sensorial, garantindo que o alimento tenha boas condições higiênico sanitárias, não 

oferecendo riscos à saúde do consumidor. Os custos da falta de higiene pode ocasionar interdição 

do estabelecimento, multas e custos legais, inclusive a possibilidade de prisão; epidemia de 

intoxicações e até mortes, pagamento de indenizações às vítimas de intoxicação alimentar; 

alimentos estragados e reclamações de clientes e empregados e desperdício de produtos alimentícios 

por causa do seu apodrecimento. Desta forma, pode-se avaliar que dentre os cinco estabelecimentos 

de venda de pescado no município de Castanhal-PA, somente dois apresentavam condições 

pertinentes e necessárias que se deve ter de implantação e aplicação de Boas Práticas de Fabricação 

nos estabelecimentos, desde a captura, até a sua comercialização. Sendo que ambos os processos 

foram submetidos ao acondicionamento e armazenamento em temperatura adequada de 

congelamento em câmaras frias (freezer), em torno de –5ºC, apresentando parâmetros de 

conformidade, em relação às características sensoriais que deve ter um pescado de boa qualidade, 

tais como, aparência com uma coloração brilhante, odor agradável de pescado fresco, textura firme 

e tamanho que indicasse que aquele pescado estava apropriado para a sua captura e 

comercialização. No entanto, os outros três estabelecimentos de venda de pescado visitados, 

também no município de Castanhal-PA, não apresentaram nenhuma implantação e aplicação das 

BPF. Na verdade, os estabelecimentos possuíam muitas inconformidades, dentre elas a começar 

pela captura dos peixes, onde estes, após serem capturados eram despejados no próprio chão do 

barco a temperatura ambiente e, em seguida, eles eram eviscerados ali mesmo, sem nenhum local de 

armazenamento e temperatura adequados. Ao chegar ao estabelecimento de venda, eles ficavam 

expostos nos balcões a temperatura ambiente, sujeitos a sujidades do ambiente e de parasitas que 

por ali se encontravam. Além disso, os peixes já chegavam ao estabelecimento de venda com as 

suas características sensoriais visivelmente alteradas, uma vez que, o corpo deles apresentava uma 

aparência contida de manchas de sangue – vermelhidão nos opérculos e as vísceras expostas, bem 

como, textura flácida e um odor de amônia característico do estado de putrefação por ataque 

microbiano. Sendo assim, é necessária a implantação das BPF nestes estabelecimentos evitando 

danos legais e possíveis danos que podem ser causados a saúde dos consumidores, visto que os 

mesmos consomem estes pescados impróprios para o consumo humano. 

 

 

 

Palavras-chave: Pescado, Higiênico-Sanitárias, BPF, Avaliação. 
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Com mais de 1.100 espécies conhecidas a Ordem Characiformes representa o maior grupo de peixes 

da América do Sul. Envolve desde peixes muito pequenos, cujas espécies não ultrapassam 3 cm de 

comprimento quando adultos, até indivíduos de grande porte. Demonstram extrema variabilidade 

adaptativa à diversidade de habitats da região neotropical. Essa condição pode ser facilmente 

verificada pela ocorrência desses peixes em ambientes muito restritos, como pequenas poças de 

córregos de cabeceiras até grandes rios e lagos. Os Micronúcleos (MN) são formados por fragmentos 

de cromossomos acêntricos (efeito clastogênico) ou por cromossomos inteiros que não completaram a 

migração anafásica da divisão celular (efeito aneugênico). Portanto, os peixes devem receber uma 

atenção especial, como um possível monitor de ambientes poluídos, objetivando assim a detecção da 

atividade dos agentes genotóxico no ambiente aquático. Em função desse crescente aumento de 

resíduos químicos nos mananciais de água, por resíduos urbanos e industriais, pretendeu-se, neste 

estudo, avaliar a possível ação genotóxica deste ambiente aquático devido à região em questão estar 

próxima de indústrias de beneficiamento mineral, por meio do teste de micronúcleos, em peixes da 

Ordem Characiformes. Foram efetuadas duas coletas, uma no igarapé Pirocaba e outra no rio 

Abaetezinho. Os esfregaços sanguíneos foram analisados no laboratório do Instituto Federal de 

educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Abaetetuba. Os resultados indicaram que devido à 

ausência de micronúcleo nos exemplares analisados pertencentes à ordem Characiformes, não houve a 

ação de mutagênicos nos locais onde foram feitas as coletas. Portanto esses locais não apresentavam 

poluentes que provocam mutações cromossômicas como o micronúcleo.   

 

Palavras-chave: Citogenética, Micronúcleo, Mutagênicos, Genotóxicos, Characiformes. 
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Na cidade de Belém a maioria dos problemas ambientais são ocasionados devido à falta de 

saneamento. Como grande parte da cidade foi ocupada desordenadamente à margem de rios e 

igarapés, esses problemas são muito evidentes nessas áreas. Desse modo, assim como diversos 

outros canais das baixadas de Belém, o canal São Joaquim também atravessa muitos bairros que 

foram habitados de forma ilegal. Essa forma de habitação tornou difícil o acesso da população à 

implantação de sistemas de água e esgoto, de coleta de lixo e de rede de energia elétrica, o que foi 

determinante para que os canais passassem a receber em suas margens todo tipo de poluição 

(CARVALHO, 2012). Com base nisso, o objetivo dessa pesquisa foi verificar a situação atual da 

saída do canal São Joaquim, levando em consideração os aspectos sanitários e com isso identificar 

os impactos ambientais que esta área vem sofrendo. Verificou-se então que o canal São Joaquim 

acabou se tornando um grande representador de problemas como, moradias com péssima 

infraestrutura, e ocupadas por famílias de baixa renda; lançamento de resíduos sólidos no solo e no 

canal; e despejo de esgoto bruto no canal. E como ele sofre influencia de marés, os poluentes 

acabam se deslocando em direção ao rio, quando a maré começa a vazar. E isso traz reflexos 

negativos na qualidade de vida das pessoas que moram nestes locais. Tanto que, de acordo com o 

monitoramento de qualidade da água, realizado pela Companhia Docas do Pará – CDP, e tendo 

como base a resolução CONAMA 357, a qualidade da água na saída do canal apresenta valores 

extremamente em desconformidade com a legislação, o que significa dizer que a contribuição de 

poluentes desse canal é fundamental para o processo de poluição da Bahia do Guajará, e de toda a 

orla fluvial de Belém.  

 

 

Palavras-chave: Saneamento, Problemas Ambientais, Qualidade da Água, Orla fluvial.  
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Na região Sudeste do Pará as atividades humanas que causam degradação ao meio ambiente tem 

sido desenvolvidas sem nenhuma fiscalização e sem nenhum estudo de avaliação de impacto 

ambiental, pois as mesmas são invisíveis para o estado. Em vista disso, o presente estudo teve como 

objetivo identificar e avaliar os principais impactos ambientais produzidos pelas olarias Norte no 

município de Conceição do Araguaia-PA, e observar a estrutura do funcionamento das mesmas e os 

principais impactos causados nas áreas de exploração da argila bem como proporcionar estratégias e 

medidas de mitigação e compensação que possam ser adotadas pelo setor. Mediante aos problemas 

avaliados, decorrentes da extração da argila, foram constatados vários problemas ambientais, sendo 

eles; cavas abandonadas, desmatamentos, assoreamento do rio Araguaia e a futura possibilidade de 

esgotamento dessa matéria orgânica tão importante para o equilíbrio ecológico da área estudada. 

 

Palavras-chave: Impacto Ambiental, Avaliação de Impacto Ambiental, Olarias. 
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Espécie de rápido crescimento, com características de mata ciliar, o conhecimento do 

comportamento de Cassia leiandra poderá ajudar na restauração de áreas degradadas, com baixo 

custo de investimento e retorno econômico. O objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento inicial 

da espécie com diferentes substratos em um experimento conduzido na cidade de Manaus-AM, no 

viveiro da Escola Superior de Tecnologia/EST – UEA. O estudo testou oito diferentes condições de 

tratamentos: os dois diferentes tipos de solos degradados, o argiloso e o arenoso, sem adição de 

insumos, com adição de composto orgânico (Bioplant®), com adição de adubação química (NPK 

04-14-08), e com adição de composto orgânico e químico. O delineamento utilizado foi 

inteiramente casualizado, totalizando 120 plântulas. Após 60 dias de acompanhamento o resultado 

da altura das mudas avaliadas pela ANOVA, observou que as médias dos tratamentos apresentaram 

diferença significativa (F= 2,2x10-16). Os testes resultaram nos valores p<0,05. Os tratamentos em 

que havia o solo degradado com adição de composto químico e orgânico apresentaram um melhor 

desempenho em relação ao parâmetro altura da planta, com médias de 19,33 e 17,53. Ao contrário 

dos demais tratamentos que não demonstraram diferenças significativas entre si. Os resultados da 

ANOVA para o diâmetro do colo e número de folhas não apresentaram diferenças significativas 

entre os tratamentos (F=01703), (F= 2.919), respectivamente. A espécie C. leiandra demonstrou ao 

longo de 60 dias de acompanhamento, o melhor crescimento nos dois tipos de solos degradados; 

arenoso e argiloso com adição de NPK e Bioplant. As mudas de C. leiandra podem se adaptar nos 

dois tipos de solos: sendo indicadas para a recuperação das áreas degradadas. 

Palavras-chave: Desenvolvimento inicial, recuperação de área degrada, Amazônia Central. 
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O pescado gera uma significativa quantidade de resíduos orgânicos durante seu processamento, 

podendo representar 50% da matéria-prima utilizada, variando conforme as espécies e o 

processamento. Desses resíduos, as escamas podem representar de 1 a 9%. As escamas de peixes 

podem ser consideradas um problema ao serem descartadas na forma in natura no meio ambiente. 

No entanto, o estudo, a caracterização e seu reaproveitamento possibilitam o surgimento de novos 

subprodutos. Este estudo constitui-se de uma revisão de literatura realizada em outubro de 2012 

através de consultas bibliográficas, levantamentos e buscas em livros e artigos científicos a respeito 

dos diversos fins que podem ser proporcionados às escamas de peixes. As escamas de peixes são 

utilizadas no meio científico para a classificação, identificação e interpretação na história da vida 

dos peixes, além de serem comumente usadas na determinação da idade de um peixe através dos 

anéis de crescimento, podendo revelar o comprimento de um peixe em diferentes períodos de vida e 

o número de desova. Também são utilizadas cientificamente no tratamento dos efluentes gerados no 

curtimento de peles de tilápia, devido sua importância como biomaterial de propriedades adsortivas, 

avaliando sua abundância, eficiência e baixo custo, com o poder de adsorver manganês, cádmio e 

chumbo em todas as etapas do processo de curtimento do couro de tilápia. As escamas de peixes 

também são utilizadas no preparo tradicional de bebidas medicinais no agreste paraibano sendo 

também usadas para fins artesanais em formas de peças decorativas e adornos gerando emprego e 

renda. Este trabalho mostra os fins que podem ser destinados às escamas de peixes em diferentes 

áreas do conhecimento.  

 

Palavras-chave: Resíduos, Reaproveitamento, Escamas. 
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O Porto do Sal é um dos portos mais antigos da cidade de Belém. Com suas embarcações 

tipicamente regionais, indústrias de beneficiamento e outros produtos do extrativismo vegetal, o 

Porto do Sal, ao longo de muitas décadas serviu de palco para intensas trocas comerciais. No 

entanto, nos últimos anos sofreu intensa modificação pelo modelo econômico da atualidade. Nesta 

nova configuração, o Porto do Sal esta longe de ser o que foi em seus áureos tempos. Apresentando 

graves e sérios problemas como a marginalidade, a prostituição, as moradias desordenadas que 

invadem os rios, a falta de infraestrutura e de saneamento. Nesse sentido, o estudo teve como 

objetivo avaliar os impactos ambientais presentes no Porto do Sal, localizado no bairro da Cidade 

Velha, em Belém/PA. Avaliando esses impactos, foi possível notar a existência de consideráveis 

desconformidades ambientais no local. Um dos problemas enfrentados pela área está ligado a 

enorme quantidade de resíduos sólidos despejados no solo e no rio, os quais são jogados próximo ao 

trapiche, aos barcos, e embaixo das residências. E destas últimas, via-se nitidamente, o lançamento 

de esgoto bruto diretamente no rio, sem qualquer forma de tratamento. Os efluentes oriundos das 

embarcações também eram despejados no rio de forma negligente.  Toda essa falta de saneamento 

básico na área torna a população local vulnerável à disseminação de doenças provocadas pela 

contaminação da água. De acordo com a Agência Nacional de Água (2009),  Fundação Nacional de 

Saúde (2010), Organização Mundial (2011) e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

(2011), dependendo do sistema imunológico do indivíduo, algumas dessas doenças, podem levá-los 

inclusive à óbito. 

 

 

Palavras-chave: Porto do Sal, Impactos Ambientais, Saneamento Básico. 
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Com o aumento do processo de urbanização na cidade de Belém, verificou-se uma elevada 

desigualdade socioespacial, onde os serviços de saneamento básico que são de responsabilidade 

pública, não são oferecidos amplamente na cidade, sobretudo nas periferias. Dessa forma, observa-

se que a água disponível para consumo na cidade de Belém apresenta índices precários de 

tratamento e distribuição. Contudo, o trabalho teve por objetivo avaliar os impactos ambientais 

gerados pela ineficiência das condições de distribuição de água na cidade, no período de 2008 a 

2009, utilizando dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Companhia 

de Saneamento do Pará (COSANPA) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém (SAAEB). 

Conforme as análises dos dados, se todas as ligações totais das companhias de abastecimento 

funcionassem haveria um melhoramento na distribuição de água. Tento em vista essa realidade, é 

necessário que haja um maior investimento na área de saneamento básico da cidade para que assim 

os órgãos prestadores deste serviço desempenhem um serviço de tratamento e distribuição de água 

que seja eficiente e de qualidade. 

 

 

 

Palavras-chave: Urbanização, Água, Tratamento, Distribuição, Saneamento. 
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Matas ciliares são formações vegetais que crescem às margens dos cursos d‟água com a função de 

conservação da qualidade da água, proteção do solo, alimentação e refúgio para a fauna e para o 

bem estar das populações humanas. Entender o estado nutricional de espécies nativas utilizadas para 

a recuperação de mata ciliar é de suma importância uma vez que isso facilitará seu manejo e 

recuperação de uma forma mais eficiente. O presente estudo teve como objetivo avaliar os teores de 

N, P e K nas folhas de Inga marginata aos 17 meses de idade, plantada em um solo de baixa 

fertilidade natural no município de Santa Maria – RS às margens do Arroio Cancela. Foram 

coletadas amostras de folhas nos quatro pontos ortogonais (norte, sul, leste e oeste) em pontos de 

maior maturidade fisiológica. Após, as mesmas foram postas para secar em estufa de circulação de 

ar a 70°C, onde em sequência foi realizado a análise dos nutrientes. Para o nitrogênio, o teor médio 

foi de 24,89 g kg
-1

, considerado elevado, uma vez que essa espécie é uma Leguminosa. Em relação 

ao teor médio de P (1,29 g kg
-1

), foi detectado que este pode ser considerado baixo levando-se em 

conta os teores médios da literatura para folhosas. O teor de K foi de 7,62 g kg
-1

 e encontra-se 

dentro da faixa considerada normal para as espécies arbóreas folhosas. 

 

Palavras-chave: Nutrição Florestal, Análise Foliar. 
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A cidade de Belém está localizada a Nordeste do estado do Pará. Existem três bairros (Jurunas, 

Condor e Guamá) que se encontram no litoral sul da capital paraense, na orla do Rio Guamá. Toda a 

extensão compreendida por estes bairros caracteriza-se como área de várzea que sofreu com um 

intenso e desordenado povoamento.  A falta de planejamento na ocupação deste litoral fez com que 

a população sofresse com problemas ambientais e sociais, associados à falta de sistemas de 

drenagem, abastecimento de água potável, coleta e disposição final de esgoto e lixo. Em 

consequência disso, os impactos ao ambiente foram gerados e trouxeram à população maior 

suscetibilidade a diversos tipos de doenças, como, por exemplo, as de veiculação hídrica que podem 

ser contraídas tanto pelo contato direto com a água contaminada, quanto pela ingestão da mesma ou 

pela proliferação de vetores, como insetos e animais. O objetivo deste estudo foi analisar a 

organização socioambiental da orla fluvial da bacia da Estrada Nova (oficialmente denominada 

Avenida Bernardo Sayão) no perímetro compreendido entre os bairros supracitados, bem como as 

consequências que essa organização gerou ao ambiente. Para isso, um estudo epidemiológico foi 

realizado por meio de entrevistas aplicadas através de um questionário padronizado e direcionado a 

70 (setenta) indivíduos residentes do local. Investigou-se a percepção dos entrevistados quanto a 

estes impactos socioambientais. A agressão ao ambiente foi identificada na observação do destino 

final dos dejetos biológicos e resíduos sólidos, mesmo havendo, neste último caso, a coleta de lixo 

para essa finalidade. Conclui-se, então, que a origem da urbanização da avenida reflete-se 

atualmente em problemas sanitários e, consequentemente, socioambientais. Dessa forma, para a 

resolução desses problemas, faz-se necessária a identificação de serviços ausentes e a sua 

implementação imediata. Outrossim, a falta de educação ambiental, associada a hábitos e práticas 

sanitárias do cotidiano, agravam essa situação. Portanto, devem ser priorizadas políticas públicas 

que gerem serviços aliadas à saúde ambiental preventiva como estratégia de mudanças das ações 

geradas nesse meio. 
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A contaminação ambiental por arsênio é a mais comum no ambiente, sendo o primeiro da lista de 

substâncias perigosas, segundo a Agência de Proteção Ambiental. Diversas iniciativas têm sido 

elaboradas com o intuito de reduzir os impactos causados pelo arsênio. Vários estudos têm 

analisado o potencial de espécies cianobacterianas como possíveis biorremediadoras, destacando-se 

entre elas, a cianobactéria filamentosa Phormidium sp. O presente estudo objetivou analisar a 

resistência de Phormidium sp. ao arsenato de sódio e avaliar o processo de bioacumulação de 

arsênio por esta cianobactéria. A cianobactéria foi inoculada em tubos contendo 4 mL de BG-11 

líquido em diferentes concentrações de arsenato de sódio (0, 5, 10, 30, 50, 100, 130, 150, 200 e 250 

mM) e cultivadas durante 20 dias. A toxicidade do arsenato para Phormidium sp. foi caracterizada 

pela inibição do crescimento, determinada pela concentração de clorofila a. Todas as análises foram 

realizadas em triplicatas. A determinação do arsênio total presente nas amostras foi obtida através 

da técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido. Para esta análise, foram 

selecionados cinco pontos da curva de crescimento cianobacteriano. A resistência de Phormidium 

sp. ao arsenato foi observada em até 50 mM do composto. A partir de 100 Mm de arsenato foi 

observada inibição do crescimento cianobacteriano. As análises do arsênio total no meio de cultura 

mostram que a concentração de arsênio foi alta no primeiro dia de inoculação, com concentração de 

2988 ppm. Após quatro dias de cultivo, observou-se uma redução brusca na concentração deste 

metalóide, chegando a 999,8 ppm, seguido de um aumento gradativo desta concentração até o meio 

da fase exponencial. Durante a fase de declínio celular, observou-se uma pequena redução da 

concentração de arsênio no meio. Os resultados indicam que esta cianobactéria pode acumular 

arsênio e excretar este metalóide para o meio extracelular. Phormidium sp. foi capaz de crescer em 

meio contendo altas concentrações de arsênio comumente encontradas em ambientes impactados. 
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O maracujá amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg) pertencente à Família Passifloraceae, é 

a espécie mais cultivada na nossa região, possui ótimo valor alimentar in natura, sendo rico em 

açúcares, ácidos orgânicos, sais minerais e vitaminas A, B2 e C, além de apresentar aplicação 

medicinal, e de ser utilizado na fabricação de sucos, sorvetes, doces e geleias. No estado do Pará 

esta cultura representa ainda uma boa alternativa agrícola para a agricultura familiar, pois o 

retorno do capital investido é rápido e permite ao produtor, dispor de um capital de giro durante 

quase o ano todo. Entretanto,  a cultura do maracujá, mesmo com toda esta perspectiva de 

geração de renda, ainda carece de estudos de suas características  físico-químicas dos seus frutos. 

Nesse sentido, trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas de frutos de 

maracujá (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg) comercializado no município de Marabá (PA). 

Para realização da pesquisa, frutos de maracujá foram adquiridos em 02 supermercados da 

cidade de Marabá (PA). As análises de peso do fruto (PF), peso da polpa (PP), diâmetro 

longitudinal (DL), diâmetro transversal (DT) e espessura da casca (EC) e pH foram realizadas no 

laboratório de Química do Campus VIII da Universidade do Estado do Pará (UEPA). As 

características foram avaliadas, através do coeficiente de correlação de Pearson, utilizando-se  o 

programa SSPS.  A média do peso dos frutos e de polpa foram, respectivamente, 132,13 g e 

43,24 g. A média do valor observado para a espessura da casca foi de 1,01 cm. Para diâmetro 

longitudinal e transversal, as médias dos valores encontrados foram de 8,57 e 7,16, 

respectivamente. Em relação à característica química, a média observada nas amostras foi de 3,2. 

Houve alta correlação positiva entre peso do fruto e peso da polpa (0,812) e diâmetro transversal 

(0,934). O peso da polpa também se correlacionou  negativamente com a espessura da casca (-

0,820),  a qual apresentou alta correlação positiva com o pH  (0,815). Observou-se que a 

espessura da casca do maracujá tem alta correlação com o pH (0,815).  
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A apicultura está inserida entre as poucas atividades agropecuárias que abrangem os fundamentos 

econômicos, sociais e ecológicos do tripé da sustentabilidade, promovendo geração de renda 

familiar ao homem do campo, a permanência do trabalhador no meio rural e a proteção da natureza, 

por não haver necessidade de desmatamento durante a atividade, e ainda promover a consciência 

ambiental na comunidade. Ela é uma atividade com grande relevância para a produção agrícola e 

conservação de espécies naturais em função da capacidade polinizadora ativa que as abelhas 

possuem, contribuindo com a manutenção da biodiversidade e constituindo uma alternativa 

ecologicamente correta e auto-sustentável de exploração de ambientes naturais. O estado do Pará 

vem ganhando destaque entre as regiões de maior tradição na produção apícola brasileira, durante 

os últimos anos, e está se consolidando como principal produtor de mel da região amazônica. O 

presente estudo objetivou caracterizar a apicultura sustentável no município de Santa Maria do Pará, 

situado na mesorregião Nordeste paraense, por meio de visitas de caráter exploratório aos terrenos 

apícolas de 26 produtores, com aplicação de questionários semiestruturados com perguntas abertas 

e fechadas sobre os aspectos ambientais, sociais e econômicos, durante o mês de julho de 2011. A 

atividade apícola, no Município, tem buscado o crescimento por meio de agricultores que praticam 

a apicultura como um complemento significativo de renda familiar. A área destinada à apicultura 

possui 40 apiários com aproximadamente 750 colmeias ativas e produção média de 10.250 kg/ano 

de mel. O reflorestamento é uma prática comum entre 84,5% dos apicultores entrevistados, sendo a 

Acacia mangium a espécie mais cultivada em função da produção apícola, no Município. 
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O presente trabalho teve por objetivo caracterizar um assentamento de agricultores familiares 

envolvidos na produção de dendê, enquanto atividade agrícola associada ao modelo de produção 

familiar. A área de estudo localiza-se no município paraense de Acará, na mesorregião nordeste do 

Estado, a qual por sua vez é um pólo produtor de matéria-prima para o Biodiesel produzido a partir 

do óleo de palma. Considerando o objetivo deste trabalho, pode-se afirmar que se trata de uma 

pesquisa exploratória o que geralmente envolve levantamento bibliográfico, entrevistas, coleta de 

dados em campo e análise de resultados. Foi realizado levantamento fotográfico de campo, de 

informações junto a alguns agricultores e coleta de pontos com instrumento de GPS na área. O 

banco de dados criado foi analisado então, sendo possível fazer a caracterização da área estudada 

dando-se destaque à ocorrência da dendecultura na mesma. Dentre as atividades desenvolvidas no 

BAB identificou-se predominantemente a cultura de espécies agrícolas temporárias e a criação de 

animais em um padrão de produção diversificada na unidade familiar. Ao longo das estradas que 

cortam a área, podem ser observadas propriedades com pecuária, agricultura de pequeno porte, 

criação de galinhas e porcos. Esta realidade foi mostrada quando identificadas as principais culturas 

produzidas que são a mandioca e a pimenta-do-reino, cada uma delas correspondendo a 33,33%,  

além da pecuária de corte e cultivo do dendê da produção do assentamento.Os resultados apontam 

para um perfil que tenta conciliar a introdução da palma aos cultivares tradicionais dos agricultores, 

onde é possível identificar, inclusive, questões pertinentes no que se refere à viabilidade do modelo 

de introdução desta cultura. 
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A função Qualidade vem ao longo dos anos assumindo um papel cada vez mais importante dentro 

das organizações. Para isso, existem normas reguladoras para as organizações seguirem e se 

adequarem as novas exigências nacionais e internacionais em gestão da qualidade. No estudo foram 

abordadas as certificações que o grupo Agropalma obteve o título de qualificação junto a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): ISO 9001 (Qualidade dos Produtos e 

Satisfação dos Clientes); 14001 (Meio Ambiente); 18001 (Saúde e Segurança Ocupacional); 22000 

(Segurança de Alimentos) e a RSPO (Mesa Redonda para o Óleo de Palma Sustentável. O trabalho 

objetivou analisar os benefícios da ISO 14001 e da RSPA no modelo de sistema integrado de gestão 

do Grupo Agropalma. O referencial teórico teve a pretensão de oferecer o embasamento necessário 

ao entendimento do modelo, possibilitando conhecimento, compreensão e aplicação das técnicas, 

ferramentas e sistemas de gestão disponíveis como elementos que subsidiaram a analise do referido 

modelo. O modelo aborda orientação para gestão dos principais processos envolvidos no 

beneficiamento do Grupo Agropalma. Com a obtenção das certificações ISO 14001 e RSPO a 

implantação do modelo de sistemas integrados de gestão permitiu identificar e minimizar os 

gargalos que afetam o processo e, consequentemente o produto final, considerando os fatores 

tecnológicos, desenvolvimento de pessoal, gerenciamento, produção e produtividade, logística de 

distribuição e os requisitos sócios ambientais. As certificações ISO 14001 e RSPO contribuíram 

para uma melhor transparência nas dimensões ambiental, social e econômica da sustentabilidade do 

Grupo Agropalma. 
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A coleta seletiva ainda não é um hábito comum em nossa sociedade, e isto ocorre muitas vezes por 

falta de conhecimento de como fazer e por que fazer. Trabalhar as questões ambientais através de 

jogos didáticos proporciona uma melhor compreensão do conteúdo, e torna o processo de ensino-

aprendizagem mais motivador e prazeroso. Este estudo objetivou informar os educandos sobre a 

importância da coleta seletiva através de jogos didáticos. Realizou-se uma oficina com 20 alunos do 

ensino fundamental menor da E.M.E.F. Arapari em Barcarena-PA. Ministrou-se uma palestra e, em 

seguida, aplicaram-se dois jogos didáticos. No primeiro, os alunos retiravam a figura de um objeto, 

analisavam o material que o originou, e direcionavam até a lixeira com a cor corresponde ao 

material. O segundo baseou-se em um “jogo da memória”, cuja regra era encontrar uma lixeira de 

determinada cor e o “lixo” correspondente a ela. Os alunos demonstraram maior interesse nos jogos 

e mostraram-se participativos e integrados, apesar de ter ocorrido alguns momentos de disputa nos 

dois jogos entre as equipes e até mesmo dentro das próprias equipes, talvez por apresentarem idades 

e séries diferentes. Eles apresentaram dificuldades em classificar o lixo cuja destinação era a lixeira 

cinza, talvez por não ser comum em nosso cotidiano. Entretanto, apresentaram facilidade em 

identificar e relacionar os materiais das demais lixeiras. A conscientização dos alunos quanto à 

destinação correta do lixo ainda é pequena, uma vez que foi encontrado lixo em locais 

inapropriados na escola. Com isso, percebe-se como é urgente a educação ambiental nos espaços 

escolares, e que a mesma deve ser um processo contínuo, e não apenas abordada em atividades 

pontuais, mas trabalhada em todos os níveis de ensino e ao longo de todo o ano. 

 

 

Palavras-chave: Escola, Conscientização, Coleta Seletiva, Jogos Didáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ananda-maira@hotmail.com)1


94 

 

COMPORTAMENTO E OCORRÊNCIA DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NO 

ESTADO DO PARÁ 

 

Janaína Corrêa do NASCIMENTO
1
 (jananasci02@hotmail.com); Renato Silva do AMARAL

1.   
 

 
1
Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação – Belém, PA.  

 

 

Os efeitos causados pela degradação ambiental têm indicado a necessidade da ampliação de estudos 

envolvendo tal temática. Entre as problemáticas envolvidas na discussão, os incêndios florestais são 

um dos agentes mais perigosos no processo de destruição natural. No Brasil, a estiagem demorada, 

a vegetação seca e a baixa umidade relativa do ar fizeram com que o número de incêndios florestais 

aumentasse em 2007, considerado-o "o ano do fogo", conforme o PREVFOGO/IBAMA (2007). Na 

Amazônia, em especial no Pará, constata-se que no período de julho de todos os anos, os índices de 

incêndios florestais obtêm marcas preocupantes.  Tendo em vista a inópia de estudos acerca do tema 

no estado do Pará, o objetivo do presente trabalho é usar esse conhecimento na detecção e 

prevenção dos focos de calor. O Pará possui grande parte da floresta amazônica, fator decisivo para 

o grande número de focos de incêndios registrados no estado, uma vez que a floresta fornece 

combustível abundante para a queima. Os municípios dos extremos sul e sudeste paraenses, onde os 

registros de focos de incêndios são maiores, são os mais afetados, e, portanto, o objeto de estudo. 

Deste modo, valendo-se das informações disponíveis no Sistema de Informações Geográficas e 

Banco de Dados de todos os Focos (SIG-Focos Geral), do INPE, foi possível obter o número de 

focos em cada município paraense, nos períodos de 2010 e 2011. Por meio deste estudo foi possível 

confirmar que a degradação ambiental causada por incêndios florestais é ainda um indicador de 

sustentabilidade que precisa de políticas públicas que visem sua redução com mais celeridade. O 

fogo, que tradicionalmente é visto como opção econômica viável para os agricultores e fazendeiros 

da região, tem sido também um dos principais agentes de mudança da paisagem amazônica e de 

geração de prejuízos econômicos. Partindo desses fatos, nota-se a importância do sensoriamento 

remoto, aliado aos sistemas de informações geográficas, para a identificação de queimadas 

florestais em nível mundial, possibilitando a obtenção de dados precisos e confiáveis, permitindo a 

elaboração de índices que calcule esses riscos, bem como a prevenção e controle de incêndios em 

áreas de vegetação. 
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A comunidade zooplanctônica possui um papel central na dinâmica dos ecossistemas aquáticos, 

especialmente na ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia, constituindo um importante elo 

trófico entre o fitoplâncton e os níveis superiores da teia alimentar. O zooplâncton é formado por 

um conjunto extremamente variável de organismos cujos comportamentos biológicos são 

amplamente determinados por parâmetros bióticos e abióticos, sendo importantes indicadores de 

mudanças nas condições ambientais. O presente trabalho teve como objetivo conhecer a 

composição e a abundância dos organismos que compõem a comunidade zooplanctônica do rio 

Marapanim, no município de Terra Alta, região nordeste do estado do Pará. As coletas foram 

realizadas em junho de 2011, em três áreas de balneabilidade (“Rio do Peixão”, “Rio Negro” e “Rio 

Grande”), com auxílio de uma rede cônica de 60 µm de malha.  As amostras foram devidamente 

etiquetadas, armazenadas em solução de formaldeído a 4% e analisadas com o auxílio de 

microscópio óptico. O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis foi usado para testar as variâncias 

entre médias das amostras. A composição de zooplâncton esteve representada por rotíferos, 

cladóceros e copépodos, onde não houve diferenças significativas entre as densidades totais de 

organismos nos três pontos de coleta (H = 4,4754; p = 0,1067), nem entre os diferentes táxons 

encontrados (H = 2,5275; p = 0,2826), embora os rotíferos tenham sido os organismos mais 

abundantes nos três pontos de coleta, com densidades de 910; 758,33 e 1.356 indivíduos/1000 m³ 

para o “Rio do Peixão”, o “Rio Negro” e o “Rio Grande”, respectivamente. 
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O conhecimento científico, para trazer benefícios à sociedade, deveria ser amplamente difundido e 

incorporado ao cotidiano das pessoas. Para lidar com insetos que podem causar doenças ou ameaçar 

o bem-estar das famílias, moradores de Belém deveriam ter o conhecimento básico sobre a biologia 

dos insetos e seu controle no ambiente doméstico. Este estudo tem como objetivo não apenas 

avaliar o nível de informação da população, mas também comparar este conhecimento com 

achados. Foi criado um site na internet para melhor informar à população sobre os insetos mais 

importantes na vida dos moradores de Belém, visto que a internet é uma das fontes de informação 

mais utilizadas atualmente. Foram realizadas entrevistas, através de um roteiro que não era 

mostrado aos entrevistados, para deixá-los à vontade e não se sentirem coibidos por qualquer tipo 

de questionamento. Estas entrevistas foram semiestruturadas com questões sobre o ciclo de vida dos 

insetos, seu comportamento e a utilização de inseticida no ambiente familiar. O público alvo foram 

estudantes de graduação, feirantes e donas de casa de vários bairros de Belém. Os bairros visitados 

foram: Marambaia, Icoaraci, Terra Firme e Marco. As feiras visitadas foram a feira do 

Entroncamento no bairro da Marambaia, a feira do Ver-O-Peso no bairro Comércio e a feira 8 de 

Maio em Icoaraci. Obteve-se 208 entrevistas até junho de 2012. Os dados foram tabulados em 

termos de frequências absolutas e relativas de respostas. Foi constatado que existe um grande vazio 

de informações dentre os entrevistados. Para a população beneficiar-se do conhecimento científico é 

necessária a disseminação de informações relevantes às necessidades das pessoas o que acarreta a 

melhoria da saúde e do bem-estar de todos. 
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Historicamente o ensino de Ciências vem sendo trabalhado de forma neutra e sem contextualização 

efetiva no cotidiano dos discentes, principalmente no que se refere às séries iniciais, ou seja, 

naquela que deveria ser a etapa responsável por proporcionar o alicerce para a construção do 

conhecimento cientifico. A partir dessa constatação emerge a necessidade da aplicação de 

metodologias de ensino que propiciem um processo de aprendizagem mais ativo e dinâmico nas 

aulas de Ciências/Biologia. E nessa perspectiva entendemos que a realização de uma atividade 

didática em que se proponha a construção, pelos alunos, de um microscópio de baixo custo com 

materiais de fácil aquisição, capaz de permitir a visualização de organismos, de maneira semelhante 

às observações realizadas por Leeuwenhoek, um dos primeiros a observar o mundo microscópico, 

motivará a atividades exploratórias que vão além da sala de aula, instrumentalizando-os e 

instigando-os a pensar, ao assumirem um papel central no processo de construção de seu 

conhecimento e de seu material de estudo. A realização de uma atividade com essa configuração 

representa uma possibilidade prática de interligar diversas áreas e temas, além de contribuir para 

importantes reflexões sobre questões ambientais, uma vez que para a construção do microscópio, 

são necessários materiais reaproveitados como: garrafas pet, tampas de recipientes plásticos, atilhos 

e tubos plásticos de borracha, cartões telefônicos (o que possibilita visualização de amostras 

aquáticas), clipes de papel, lente de caneta laser, entre outros. Tais materiais caracterizam-se pela 

fácil disponibilidade, mas principalmente pela possibilidade de reflexões e vivências acerca da 

importância da reutilização de materiais como alternativa de preservação ambiental, como o caso da 

caneta laser, que ao ser reaproveitado durante a atividade, tem seu descarte indevido evitado. 

Podemos observar, portanto, que é possível desenvolver práticas de ensino diferenciadas e que 

contribuam para consolidar a consciência ambiental dos alunos, pautadas na sustentabilidade. 

 

 

 

Palavras-chave: ensino de ciências, aprendizagem, microscópio, preservação ambiental. 
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ARBÓREO EM UM FRAGMENTO DE UMA FLORESTA ESTACIONAL 

DECIDUAL NO RIO GRANDE DO SUL 

Francisco de Souza WEBER¹ (franciscosouzaweber@hotmail.com); Gerson dos Santos LISBOA¹; 

Solon Jonas LONGHI¹; Gustavo Martins UBERTI¹; Fernando Zancan PISSININ¹; Lucas Alexandre 

KERVALD¹ 

 

¹Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS. 

As formações florestais da encosta do Planalto Meridional do RS são privilegiadas para estudos 

ecológicos por se constituírem como um local de encontro e interpenetrações de dois contingentes 

geográficos. O lado oeste corresponde às espécies que avançaram o estado pelo corredor formado 

pelas Bacias dos Rios Paraná-Uruguai e o lado leste, as espécies que se irradiaram por uma estreita 

faixa constituída de elementos Atlânticos. Com isso, o presente estudo objetivou analisar possíveis 

rotas migratórias do componente arbóreo em uma Floresta Estacional Decidual, verificando o 

contingente predominante no fragmento. Os dados são provenientes do Inventário Florestal 

Contínuo do RS. Situa-se no município de Candelária sob as coordenadas 29°22‟S e 52°30‟O a uma 

altitude média de 610 m, pertencente ao clima Cfa. A área amostral possui área quadrada de 1 ha. 

Todos os indivíduos com DAP ≥ 10 cm foram mensurados e identificados, seguindo o sistema de 

classificação APG III. Todas as espécies foram classificadas como BPU (provindas das Bacias dos 

Rios Paraná-Uruguai), ATL (elementos Atlânticos) e EAD (espécies de ampla distribuição, 

migradas das duas rotas citadas anteriormente). Foram encontrados 540 ind., distribuídos em 41 

spp., 35 gêneros e 21 famílias. Pode-se observar a partir da análise da contingência que 56,1% das 

espécies pertencem à classe EAD, 24,4% à classe BPU e 19,5% à classe ATL. As espécies relativas 

à classe EAD contribuíram com 47,4% do total de indivíduos, enquanto as espécies da classe BPU 

contribuíram com 42,6% e ATL com 10%. Houve uma maior riqueza e número de indivíduos para 

as espécies de ampla distribuição (EAD), indicando maior capacidade de colonização e adaptação 

que essas espécies obtiveram diante de diferentes fatores ambientais em tempos remotos. 

 

 

 

Palavras-chave: Fitogeografia, Ecossistemas Florestais, Expansão das Florestas. 
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A bacia do Tucunduba, que é a segunda maior bacia hidrográfica do município de Belém, é 

constituída por 575 ha de áreas alagadas, e composta por 13 canais, onde o Tucunduba, com 3.600 

metros de extensão, é o principal igarapé desta bacia (BARBOSA, 2003). O igarapé do Tucunduba, 

que atravessa as terras da Universidade Federal do Pará (UFPA) e desemboca no rio Guamá, traz 

consigo muitos elementos de poluição urbana. Foi sabendo disto, que a UFPA foi o ponto escolhido 

para se fazer a avaliação de impacto ambiental. Ela situa-se no limite da orla ocupada por 

residências, comércios e outras formas de ocupação, e outra parte abrange extensa área de 

vegetação. Assim, o igarapé que passa pela Universidade, surge num contexto contraditório, ao 

mesmo tempo em que está muito próximo do centro de Belém, está presente em uma das áreas mais 

periféricas da cidade, onde a precariedade infraestrutural e socioeconômica predominam com 

intensidade, trazendo como grave consequência: a degradação ambiental. Além disso, o igarapé do 

Tucunduba é uma via de drenagem “natural” para o lixo domestico e esgoto, provocando a 

insalubridade deste recurso hídrico (BARROS, 2008). No processo de investigação de campo, 

verificou-se que na parte da orla onde está localizada a UFPA não há tanto despejo de resíduos no 

solo, existem muitas lixeiras e o ambiente universitário, ainda que de forma sucinta, provoca certa 

conscientização. Mas notou-se a presença de um dos problemas muito presentes em orlas: a erosão. 

Esse processo ocorre devido à intensidade com que a água alcança a margem, abalando a estrutura 

do solo e causando o desmoronamento do mesmo. Segundo Nunes (2009) a cidade universitária 

possui uma orla de 3 km de extensão que vem sofrendo um processo de erosão acentuado nos 

últimos 20 anos.   

 

Palavras-chave: Igarapé do Tucunduba, Degradação Ambiental, Precariedade Infraestrutural e 

Socioeconômica. 
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 DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE GÁS 

METANO EM RESERVATÓRIOS: ESTUDO DE CADO EM UM 

RESERVATÓRIO DE PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO 

POÇO-PA 

Sérgio Vinicius da Costa Oliveira Filho (engamb.vinicius@ymail.com), Ramiro Celso Pereira 

Mendes, Marcelo José Raiol Souza, Rosa Helena Ribeiro dos Santos. 

Graduando do Curso de Engenharia Ambiental, Universidade do Estado do Pará – Belém, PA.  

Os reservatórios de Usinas Hidrelétricas são potencias emissores de Gases do Efeito Estufa (GEE) 

como mostram estudos científicos referentes ao tema. No entanto, foi a partir do início da década 90 

que começaram a surgir especulações e estudos embasados sobre a contribuição dos reservatórios 

para o agravamento do efeito estufa. Reservatórios em áreas tropicais, como a Amazônia, 

frequentemente têm grandes áreas de deplecionamento, onde a vegetação herbácea, de fácil 

decomposição, cresce rapidamente. Esta vegetação se decompõe a cada ano no fundo do 

reservatório quando o nível d‟água sobe, produzindo metano (CH4). O CH4 oriundo da vegetação da 

zona de deplecionamento representa uma fonte permanente deste gás, que é 21 vezes mais agressivo 

ao meio que o gás carbônico (CO2). Com isso, este trabalho se mostra sensível aos passivos 

ambientais advindos do barramento de um rio, e assim propõe-se elaborar uma tecnologia para 

captação do gás CH4 que é emitido por reservatórios, tendo como estudo de caso o reservatório de 

piscicultura localizado no município de Capitão Poço – Pará. 
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Gustavo Martins UBERTI¹ (gustavouberti@ymail.com); Gerson dos Santos LISBOA; Álvaro 

Felipe VALERIO; Luciano Farinha WATZLAWICK; Francisco Souza WEBER; Sara Chagas de 

SOUZA. 

¹ Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Ciências Florestais, CEP 97105-900, 

Santa Maria, RS. 

O objetivo deste trabalho foi determinar a quantidade de biomassa e o carbono em plantações de 

Pinus elliottii Eng. com diferentes idades localizadas no município de Clevelândia (Paraná). Foram 

avaliados 25 povoamentos com idades de 1 a 25 anos, totalizando uma amostra de 125 árvores, 

sendo 5 para cada idade. Os indivíduos foram derrubados e seccionados em sete compartimentos: 

acículas, galhos vivos, galhos mortos, raízes, estrutura reprodutiva, madeira do fuste e casca do 

fuste. Após, uma amostra de cada componente foi tomada para a obtenção da matéria seca. 

Posteriormente, procedeu-se com uma amostra composta por idade a realização da análise química, 

determinando as concentrações de carbono para cada componente da árvore. As diferenças dos 

teores de carbono dos distintos compartimentos da biomassa foram avaliadas através da análise de 

variância e do teste de Duncan. A distribuição da biomassa e do carbono acumulados nos distintos 

componentes se distribuiu na ordem: madeira do fuste > raiz > casca > galhos vivos > acículas > 

galhos mortos e estrutura reprodutiva, evidenciando assim a importância do sistema radicular, de tal 

forma que estudos sobre a avaliação do potencial de fixação de carbono em reflorestamentos não 

devem desprezar este item da árvore, visto que sua contribuição para o total é bastante expressiva. 

O maior teor de carbono foi obtido pelos componentes casca (0,456 g.kg
-1

) e acículas (0,455 g.kg
-1

) 

e o menor para os galhos mortos (0,427 g.kg
-1

). Constataram-se diferenças estatisticamente 

significativas do teor de carbono entre os componentes analisados, não sendo adequada a utilização 

de um fator médio de conversão de peso seco para peso de carbono para os componentes. As 

quantidades de biomassa e carbono apresentaram boas correlações com as variáveis dendrométricas.  

 

 

Palavras chaves: Reflorestamento, Créditos de Carbono, Inventário Florestal. 
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Os estudos referentes a ciclagem de nutrientes em plantações de eucaliptos são fundamentais para 

manutenção da capacidade produtiva do sítio, especialmente em solos aos quais possuem baixa 

fertilidade natural e alta susceptibilidade a arenização. O presente trabalho foi realizado em um 

povoamento de Eucalyptus dunni, situado em um Latossolo vermelho distrófico típico, no 

município de Alegrete-RS e teve como objetivo avaliar a ciclagem de nutrientes através da 

deposição de serapilheira, além de observar a estacionalidade da deposição. Para coleta dos dados, 

foram dispostos 16 coletores de serapilheira em 4 parcelas, sendo cada uma composta de 4 coletores 

nas seguintes posições: árvore, diagonal, entrelinha e linha, sendo que também foram instalados 4 

subparcelas por parcela para coleta de galhos grossos, diâmetro > 0,5 cm. As amostras foram 

coletadas quinzenalmente, depois foram juntas as quinzenas e separadas nas frações folhas, galhos 

finos, galhos grossos e miscelânea, postas para secar em estufa de circulação de ar a 70°C e moídas 

para posterior análise química. Durante o período foi registrada uma deposição de 4,1 Mg ha
-1

, com  

maiores quantidades na primavera, a fração foliar contribuiu com 93% desse total. Foram 

devolvidos 55,39 kg ha
-1

 de cálcio, 30,11 kg ha
-1

 de nitrogênio, 17,97 kg ha
-1

 de potássio e 1,62 kg 

ha
-1

 de fósforo. 

 

 

Palavras-chave: Ciclagem de Nutrientes, Nutrição Florestal, Macronutrientes, Eucalipto. 
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A agricultura familiar é o principal agente propulsor do desenvolvimento comercial e, 

consequentemente, dos serviços nas pequenas e médias cidades do Brasil. Basta um pequeno 

incentivo à agricultura para que se obtenha respostas rápidas nos outros setores econômicos. O 

Município de Marituba/PA possui uma concentração considerável na produção de suínos da região 

metropolitana de Belém. Tal situação faz com que ocorra uma grande preocupação com a produção 

de dejetos que não conseguem ser adequadamente aproveitados, ocasionando sérios problemas de 

poluição dos recursos naturais. O objetivo deste estudo foi fornecer subsídios técnicos aos 

suinocultores, profissionais e autoridades envolvidas no planejamento e execução de ações no 

Município de Marituba/PA, de maneira a orientar o uso racional dos recursos naturais e a 

sustentabilidade da atividade econômica, aumentando a renda e a qualidade de vida da família rural. 

O instrumento para formulação deste relatório foi o diagnóstico planejado junto à equipe da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Marituba (SEMAB)/Faculdade Metropolitana da 

Amazônia (FAMAZ). A suinocultura praticada no Município de Marituba/PA não apresenta 

características da moderna suinocultura nem atende aos padrões desejados num sistema de criação 

comercial e/ou industrial. Observou-se uma atividade de baixo nível tecnológico, com falha na 

assistência técnica e produtores na grande maioria com baixo poder de investimento, motivo pelo 

qual, como produto final deste trabalho, foi elaborada uma cartilha educativa que foi 

disponibilizada aos produtores do município visando à melhoria e consequentemente maiores 

ganhos de qualidade da produção municipal, quando oferecidas condições de conforto e de bem 

estar a esses animais. O problema da gestão dos dejetos de suínos é complexo e não existe, a priori, 

uma única solução, mas diversas possibilidades apresentam pontos positivos e negativos. As 

pesquisas desenvolvidas até o momento oferecem resultados motivadores que orientam para a 

otimização em campo desses procedimentos, e de novas alternativas que integrem a produtividade 

de suínos com a preservação ambiental. Muita atenção deve ser direcionada para ações de 

prevenção a médio e longo prazos. 

 

 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Suinocultura, Resíduos Sólidos, Meio-Ambiente, 
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4 Mestranda ESALQ/USP – Piracicaba, SP 

Na Amazônia, a produção de castanha é oriunda, dominantemente de castanhais nativos 

(Bertholletia excelsa Bonpl.). No Pará, evidências a campo indicam que os castanhais vêm 

perdendo áreas com o avanço da pecuária na região. Os dados apontam que o Baixo Amazonas 

detêm 97% da produção de castanha no Pará. Objetivou-se avaliar a dinâmica da produção de 

castanha e de rebanho bovino no Baixo Amazonas para identificar evidências de inclusão da espécie 

em plantios florestais no estado. Foram avaliados dados disponibilizados na base SIDRA do IBGE 

tanto de produção de castanha-do-Brasil (t) quanto de rebanho bovino (t), sendo considerado o peso 

médio de animais com 450 kg. Verificou-se que nos anos de 1990 e 1995 foram registradas as 

maiores produções com cerca de 10 mil toneladas de castanha no Baixo Amazonas. Ao comparar a 

produção de bovinos até 1998, nota-se que os valores eram inferiores a 300 mil toneladas. No ano 

de 2000 as curvas apontam inversão em crescimento, indicando que foram decrescentes em 

toneladas de castanhas e crescentes a produção de bovinos. Em 2009, a produção de bovinos atingiu 

em torno de 500 mil t e a produção de castanha-do-Brasil foi da ordem de 5 mil t, evidenciando 

possíveis pressões nos castanhais pelo avanço do rebanho bovino. O uso de castanheiras em 

plantios florestais sustentáveis apresenta-se como alternativa mitigadora de possíveis efeitos da 

pecuária na Amazônia. 

 

 

 

Palavras-chave: Bertholletia excelsa Bonpl., Agropecuária, Plantios Florestais. 
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A entrada de nutrientes pela chuva e a lixiviação da copa das árvores representa uma via da 

ciclagem de nutrientes, principalmente para o potássio, sendo mais efetiva que na própria deposição 

anual de serapilheira. O objetivo do trabalho foi quantificar a entrada de potássio pela precipitação 

pluviométrica e pela precipitação interna da copa dos eucaliptos com 1,5 anos durante os meses de 

janeiro a dezembro de 2011. Para as entradas pela chuva precipitação (P), instalou-se 3 coletores em 

área de campo com 1,5 m de altura e área basal de 314 cm², para a quantificação da lixiviação pela 

copa das árvores precipitação interna (Pi), 12 coletores de 1 m de altura e área basal de 314 cm² 

distribuídos em 4 parcelas foram instalados nas posições (diagonal, entrelinha e linha), também 12 

coletores  de escorrimento pelo tronco (Et) em árvores de DAP médio captam a água que escorre 

pelo fuste através de uma mangueira presa por espuma de poliuretano que circunda o tronco 

armazenando em um tambor. As amostras coletadas foram trazidas em potes de 500 ml ao 

Laboratório de Ecologia Florestal onde são filtradas e feita as análises. O aporte total de potássio foi 

de 9075,3 g ha
-1

, sendo 7523,6 g ha
-1 

ou 82,9%
 
do total proveniente da (Pi). 

Palavras-chave: Aporte de Nutrientes, Precipitação, Ciclagem de Nutrientes. 
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O estudo teve como objetivo caracterizar a atividade pesqueira artesanal no município de Ferreira 

Gomes, localizado às margens do rio Araguari, no estado do Amapá. Os dados foram coletados por 

meio de visitas de campo, observações diretas e entrevistas com 50 questionários semiestruturados 

aplicados durante o primeiro semestre de 2010 às lideranças e pescadores da região, de forma a 

assegurar a sua representatividade. O local das pescarias situa-se no médio rio Araguari e ao longo 

do rio Tracajatuba (afluente), com alternância de cerca de 90% entre as áreas de pesca. A maioria 

das embarcações atuantes na frota pesqueira eram canoas de madeira com propulsores, seguida de 

lanchas (denominação local) variando entre 10 a 12 metros com capacidades de 2,5 e 10 toneladas e 

motores de centro (12 a 18 HP de potência). Quanto aos apetrechos de pesca utilizados a 

malhadeira, foi citada como a mais importante arte de pesca, seguido da zagaia, do arpão, da tarrafa, 

da linha de mão e do espinhel. Os principais peixes capturados são os aracus (Schizodon vittatus; 

Leporinus fasciatus), as pescadas (Plagioscion squamossissimus; Plagioscion auratus), tucunarés 

(Cichla spp.), as traíras (Hoplias malabaricus; Hoplias lacerdae), o apaiarí (Astronotus ocellatus), 

os acarás (Characiformes), o pirarucu (Arapaima gigas), tambaqui (Colossoma macropomum) e o 

pacu (Piaractus mesopotamicus), utilizados para consumo e o excedente comercializado de forma 

direta, sendo a mercadoria vendida direto ao consumidor, sem atravessadores, barateando o valor do 

pescado, sendo o gelo a principal forma de conservação. Os conflitos com fazendeiros e 

proprietários de terras, às margens dos afluentes e ao longo do rio Araguari, concentram entre os 

principais problemas para exercer a atividade de pesca na região, além da dificuldade em conseguir 

o gelo para conservar o pescado. Assim, estas informações se tornam importantes para o 

entendimento da estrutura da atividade e da composição dos recursos pesqueiros, servindo de 

subsídios para a administração pesqueira e elaboração de planos de manejo para a pesca sustentável 

da região. 
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O modelo de desenvolvimento econômico pautado no uso exacerbado dos recursos naturais 

mostrou-se insustentável. Com essa constatação iniciaram-se as buscas por alternativas para 

minimizar os impactos ambientais provocados por esse modelo. Surge então a Educação Ambiental 

para colaborar com a formação de cidadãos capazes de intervir no processo de exploração dos 

recursos naturais, bem como proporcionar reflexões sobre a utilização dos recursos naturais. Vários 

eventos passaram a ser organizados com o intuito de fomentar discussões, socializar práticas e 

estimular novas reflexões, buscando sempre caminhos viáveis para minimizar os efeitos nocivos da 

ação antrópica. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 no artigo 225 estabelece o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito dos brasileiros bem de uso comum e essencial à sadia 

qualidade de vida, e também atribuiu ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para 

as presentes e futuras gerações. Sendo de responsabilidade do poder público e da coletividade 

defender o meio ambiente é necessário que ocorra uma interação entre esses atores. O primeiro 

passo é fazer a população entender que é responsável pelo equilíbrio ambiental, juntamente com o 

poder público. Uma das formas de fazer isso é através da Educação Ambiental. O objetivo deste 

trabalho é apresentar a Educação Ambiental como instrumento necessário para que ocorra a gestão 

ambiental participativa. Através de pesquisa bibliográfica buscou-se discutir a importância da 

Educação Ambiental na formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, capazes de 

compreender a dimensão da sua responsabilidade nas questões relacionadas à sustentabilidade 

planetária. Constatou-se que a Educação Ambiental pode proporcionar uma formação que permita 

ao cidadão perceber sua importância enquanto ator social na busca pelo equilíbrio ambiental. A 

intenção é fazer com que o cidadão, consciente dos seus deveres e direitos, possa passar a propor e a 

exigir do poder público políticas mais eficazes relacionadas às questões socioambientais.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM NO BOSQUE 

RODRIGUES ALVES – JARDIM ZOOBOTÂNICO DA AMAZÔNIA 

Nandiel Silva do NASCIMENTO
1
 (nandiel21@gmail.com). 

 
1
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Belém, PA. 

O Bosque Rodrigues Alves – Jardim Zoobotânico da Amazônia” – é um importante fragmento 

florestal de terra firme da Amazônia que possui uma área total de cerca de 15 hectares (151.867 

m²), e está distribuído em quatro quadrantes e 112 canteiros. Este apresenta uma grande diversidade 

de espécies de animais e vegetais característicos deste ecossistema. Ao longo dos anos o Bosque 

vem cumprindo um importante papel na preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da 

população belenense, reorientando suas ações de interação com a comunidade através de ações de 

pesquisas, educação ambiental, lazer e turismo. No intuito de melhor atender a grande demanda de 

visitantes no final de semana, foi criado o Programa Permanente de Cultura e Meio Ambiente que 

visa promover o conhecimento da biodiversidade do Bosque por meio da educação ambiental, o 

qual destaca a sua importância para população em geral, estimulando a sensibilização, a 

preservação e a responsabilidade pelo ambiente em que se vive. Desta forma, realizamos nos fins de 

semanas contação de história no espaço da Brinquedoteca, oficinas de reciclagens, plantios de 

espécies nativas, brincadeiras de rodas, apresentações teatrais, mini trilha ecológica, filmes com 

assuntos temáticos da nossa região, bem como, a série “Juro que Vi”: o Curupira, a Matinta Pereira, 

o Boto, a Iara, a Revolta das Mangueiras, o Menino Urubu; Nossa Senhora dos Miritis entre outros. 

Após a implantação do Programa foi possível notar uma mudança no comportamento de alguns 

visitantes, que passaram a pensar e avaliar de uma maneira crítica as suas atitudes diárias e as suas 

consequências no meio ambiente, despertando uma consciência ecológica e cultural compreendo a 

importância da conservação e preservação deste espaço de lazer. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CURRÍCULO E PROJETO PEDAGÓGICO: UM 

ESTUDO DE CASO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE 

MOREIRA 
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2
; Jalilia Raquel de Barros MESSIAS
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SILVA
2
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1
 Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – Belém, PA. 

2
Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente – Belém, PA. 

A Educação Ambiental preocupa-se em fomentar ações que levem à relação equilibrada do ser 

humano com seu ambiente, objetivando a sustentabilidade do processo de desenvolvimento global, 

nacional, regional e local. Procura preparar o indivíduo multidimensionalmente para a compreensão 

dos principais problemas do mundo contemporâneo em sua complexidade, propiciando a aquisição 

de conhecimentos científicos e técnicos e de valores éticos, contribuindo, assim, para a qualificação 

necessária ao desempenho de uma função social e produtiva com a perspectiva de melhorar-se a 

vida em seu ambiente numa perspectiva sistêmica. Objeto de estudo desta pesquisa foi a Fundação 

Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira 

(Funbosque) situada na Ilha de Caratateua, distrito de Outeiro, a 35 km do centro da cidade de 

Belém, capital do Estado do Pará. Na Funbosque o currículo escolar tem como núcleo referencial as 

questões socioambientais, estando ancorado na interdisciplinaridade. A formação educacional 

oferecida pela Escola Bosque baseia-se nos princípios da democratização do acesso e garantia de 

permanência dos alunos na escola, na qualidade do ensino, na gestão democrática e no 

desenvolvimento comunitário, como consta no Projeto Político Pedagógico da Escola (PPP). O 

problema é que para assumir uma tarefa tão desafiadora os professores precisam de qualificação 

constante, sem a qual fica quase impossível responder muitos questionamentos. O objetivo da 

pesquisa foi propor uma ação de intervenção pedagógica nesta escola, que refletisse a necessidade 

de mobilizar a comunidade escolar no sentido de introduzir a reflexão sobre as questões ambientais.  

Essa diagnose teve por base diálogos do grupo, onde foram analisadas entrevistas de cerca de 10 

pessoas (8 alunos e 2 professores). A atividade proposta teve o seguinte comando: Criar uma 

situação-problema de caráter formal escolar, envolvendo aspectos socioambientais e seu tratamento 

curricular e inserção no PPP Escolar. Ao serem questionados, obtivemos as informações que faltam 

recursos para qualificar o ensino das disciplinas – recursos hídricos e biofauna – visto que “alunos e 

professores não têm equipamentos de proteção para as aulas em campo”. Outro desafio segundo os 

professores está relacionado ao fato de “não execução de projetos socioambientais em parceria com 

a comunidade”. A proposta trazida a esta pesquisa  passa pelo fortalecimento da Comissão de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA) na Escola Bosque para fomentar a sustentabilidade 

da comunidade escolar. O fortalecimento da COM-VIDA da Escola Bosque oportunizará a 

aproximação de seu PPP e de seu currículo de uma práxis pedagógica coerente e comprometida 

com as transformações socioambientais necessárias à construção de uma racionalidade ambiental 

participativa e emancipatória. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LIXO – DEBATE NAS ESCOLAS DO 

MUNICÍPIO DE SALVATERRA, ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ – PARÁ 

Marcilene do Carmo ARAUJO (marcilene.com@bol.com.br); Jaqueline Nunes da SILVA;  Marcos 

Antonio LOBO; Francisco JÚNIOR. 

Universidade Federal do Pará, Faculdade de Geografia e Cartografia – Belém, PA. 

O arquipélago do Marajó assim como a Amazônia tem sido apresentado como uma “marca 

brasileira” importante para o mundo inteiro, entretanto, assim como essa região, também contabiliza 

grandes prejuízos de naturezas diversas, dentre os quais os referentes à questão ambiental, que 

envolve a redução de seus recursos naturais, a pobreza de sua população e aspectos relacionados a 

problemas locais que coloca em dúvida a sua sustentabilidade no futuro, a despeito dos esforços 

envidados pelas instituições de cunho nacional e internacional que têm contribuído para revelar o 

cenário político, econômico e social no qual se delineiam grandes motivos de preocupação a todos 

quantos conseguem acompanhar os últimos acontecimentos sobre a degradação do planeta Terra. 

Surgem grandes preocupações que envolvem argumentos voltados às questões de caráter mais 

global, tanto quanto as de ocorrência diária no âmbito local como os lixões a céu aberto, os 

acúmulos de lixo e bueiros entupidos, os quais servem para sensibilizar as pessoas sobre a 

conservação do ambiente terrestre. Desde há algum tempo até a atualidade, que uma série de 

problemas surge, ininterruptamente, em forma de destruição de recursos naturais, de depauperação 

de populações locais e de erosão de riquezas culturais, dentre outros que cumprem uma agenda de 

lucros imediatos, despreocupados com os impactos causados ao meio em que vivem as pessoas e 

muito menos com os prazos de destruição/recuperação da natureza. Diante de tantas questões que 

apontam para os riscos de extinção da humanidade se entende que uma saída viável para o planeta 

Terra está no entendimento do espaço-tempo à luz da ciência Geografia associado a uma “nova 

forma” de educar as gerações atuais com vistas aos seus futuros, o que inclui a busca por uma 

maneira de conciliar a produção dos víveres e do conforto com o menor impacto sobre os recursos 

naturais traduzidos pelo próprio homem que, a cada dia tem menos certeza de até quando será 

habitante terrestre. Focada nisto esta proposta de “educação ambiental” vem alcançando certa 

repercussão entre o público das escolas do município de Salvaterra. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: A PRÁTICA DA 

COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO – SEDUC/PA. 
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 Secretaria Estadual de Educação – Belém, PA. 

 

A Coordenação de Educação Ambiental (CEAM), alinhada com os princípios da educação 

ambiental, elaborou em consonância com o Decreto -Lei Estadual 801/2008, com o Decreto 

Presidencial nº 5.940, de 25 de outubro de 2006  e com o Plano  Nacional de Resíduos Sólidos, o 

Projeto Coleta Seletiva Solidária, o qual foi formulado em 2011, em atendimento aos 

questionamentos sobre a destinação final dos resíduos sólidos recicláveis descartados na sede da 

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). O projeto atende todos os setores da sede da SEDUC, 

estimulando a participação dos colaboradores na prática da coleta seletiva e para o descarte 

adequado de resíduos de papel e papelão, sendo a mesma, promotora do desenvolvimento de 

atitudes positivas e habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental de 

acordo com a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), um programa que visa 

implementar a gestão socioambiental sustentável das atividades administrativas e operacionais do 

Governo. Desde sua implantação em 2011, o projeto já atendeu 05 cooperativas de catadores de 

resíduos recicláveis, localizadas na região metropolitana de Belém, beneficiando mais de 122 

famílias carentes com mais de 20 toneladas de papel e papelão, resíduos os quais possuiram um 

destino ambientalmente correto, além de se transformar em renda para tais famílias. Por meio de 

uma programação anual, as cooperativas possuem um calendário de coleta dentro das instalações da 

SEDUC. É importante ressaltar a  proatividade e integração da força de trabalho, a qual é 

continuamente sensibilizada pela equipe multidisciplinar da Coordenação de Educação Ambiental- 

CEAM, para a prática da coleta seletiva, tanto por abordagem setorial quanto pelos meios de 

comunicação interna da SEDUC. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL NO ESTADO DO PARÁ: 

PROMOVENDO CONHECIMENTOS E PRÁTICAS PARA A 

SUSTENTABILIDADE 
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Secretaria Estadual de Educação – Belém, PA. 

 

 

No Estado do Pará, com base na Lei Ambiental do Estado do Pará, nº 5.887/95, Cap. V, Art. 87, que 

estabelece a necessidade de inclusão de ações de Educação Ambiental no âmbito da gestão 

ambiental no Estado foram desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Educação/SEDUC, os 

Programas de Educação Ambiental e Cidadania/PEAC em 1994 e Educação Ambiental para as 

Escolas Públicas do Estado do Pará em 1998. A partir de então e em consonância com a Lei  n
o
.  

9.795/99, que  dispõe  sobre  a  Educação  Ambiental   e  institui  a   Política   Nacional  de  

Educação  Ambiental e com as diretrizes da Política e do Programa Estadual de Educação 

Ambiental,  foi criada em 2007, a Coordenação de Educação Ambiental-CEAM. Em 2011, a CEAM 

ampliou suas ações educativas para a comunidade escolar por meio de uma programação 

sistematizada. Seguindo uma metodologia dinâmica que conduz proatividade, a CEAM estimula a 

participação coletiva fomentando uma consciência socioambiental que afete comportamentos para o 

desenvolvimento de atitudes positivas, como exemplo, desenvolve o Projeto Coleta Seletiva 

Solidária, o qual já atendeu 05 cooperativas de catadores de resíduos recicláveis, beneficiando mais 

de 122 famílias carentes com a doação de aproximadamente de 20 toneladas de papel e papelão 

desde 2011. Destacando-se as parcerias estabelecidas como o PROPAZ, Corpo de Bombeiros do 

Estado do Pará e Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA, seu diferencial encontra-se na 

realização de oficinas educativas e formativas, gincanas escolares e eventos ambientais. Visando 

disseminar suas práticas educativas, participa de encontros e utiliza os meios de comunicação da 

Secretaria de Estado de Educação  para sensibilizar os colaboradores em relação às questões 

ambientais. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

MÉDIO DE SOURE E SALVATERRA, MARAJÓ, PARÁ: ANÁLISE DO 

ENSINO E SUA INFLUÊNCIA NO ASPECTO SOCIOAMBIENTAL DOS 

MUNICÍPIOS 
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1
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2 
Graduadas em Ciências Naturais com habilitação em Biologia pela Universidade do Estado do 

Pará 

Nas últimas quatro décadas, os debates sobre meio ambiente tem se tornado cada vez mais 

frequentes em todo o mundo. É nesse contexto que a Educação Ambiental (EA) pode contribuir de 

forma relevante com a formação de cidadãos críticos e aptos a exercerem a cidadania. Este trabalho 

teve por objetivo analisar as metodologias empregadas, bem como constatar o resultado deste 

ensino através das práticas ambientais realizadas pelos alunos das escolas de ensino médio da rede 

pública dos municípios de Salvaterra e Soure. Para tanto, foi realizada uma pesquisa quanti-

qualitativa que contou com a participação de 21 professores das várias áreas de ensino e 325 alunos 

das escolas de ensino médio dos referidos municípios. Após a análise dos dados coletados, 

observou-se que os métodos empregados para tratar a EA são ainda muito tradicionais e, portanto, 

pouco eficazes ao ponto de formarem cidadãos competentes para tomarem decisões conscientes 

referentes ao meio ambiente. Também, é possível perceber que a EA não é tratada de forma 

interdisciplinar, tal como deveria ser. Alguns docentes afirmam não ter formação para tanto, o que 

tem dificultado o tratamento interdisciplinar da temática ambiental. Tais métodos refletem-se na 

falta de atitudes ambientais por parte dos alunos, o que é perceptível não só no âmbito escolar, 

como também fora dele, na comunidade. Para se alcançar um patamar aceitável no ensino da EA é 

necessário romper com o tradicionalismo curricular, que impede a inserção adequada da temática 

ambiental no contexto escolar e fora dele. Ressalta-se ainda a necessidade de criação de estratégias 

que visem à formação continuada dos docentes, para que novas metodologias possam ser 

desenvolvidas, e enfim se alcance o interesse e a compreensão do aluno sobre o meio ambiente. 
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O Turismo como uma atividade econômica, política, cultural e social, é responsável por importantes 

impactos ambientais. Esses impactos podem ser positivos e negativos, a predominância de um ou 

outro dependerá do grau de planejamento da atividade. O turismo está ligado diretamente ao meio 

ambiente, e a prática turística é apontada como uma dos principais depreciadoras do local 

explorado. O presente trabalho objetiva analisar como a Educação Ambiental (EA) poderia 

contribuir para o desenvolvimento do Turismo Sustentável (TS), e conduzir as atividades turísticas 

através de ações planejadas, com a realização de estudos de impactos ambientais, monitoramento e 

análises da capacidade de carga. Para esta pesquisa foi necessário um aporte de informações 

específicas que serviram como base para o entendimento sobre a EA e Interdisciplinaridade. A 

abordagem teórico-metodológica desta pesquisa é de natureza exploratória e descritiva, realizada a 

partir da pesquisa bibliográfica. Segundo Trivinõs (1987, p. 109) um estudo exploratório é 

importante na medida em que ajuda a aumentar as expectativas em descrever com exatidão o objeto 

de pesquisa. É importante favorecer uma análise crítica da contribuição e importância da EA para o 

TS, e discutir as dimensões e os desafios de seus desafios para se trabalhar o uso dos recursos 

naturais oferecidos como produto turístico de forma racional sem prejudicar os patrimônios 

históricos, naturais e culturais, visando alcançar patamares sustentáveis. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA NA CONSTRUÇÃO DA 
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A educação ambiental participativa (EAP) é um modelo de educação no qual os atores sociais 

interagem para solucionar os problemas ambientais enfrentados pelas comunidades. O artigo 

analisará o processo não-formal de educação ambiental (constituído por campanhas, palestras, 

caminhadas ecológicas e seminários) nas comunidades urbanas do Eixo-forte da cidade de Santarém 

do Estado do Pará e as transformações comportamentais dos atores na relação do meio ambiente em 

específicas áreas tais como praças, escolas, centros comunitários, igrejas, feiras e domicílios. Como 

resultado da pesquisa, verificou-se que a falta de informação dos atores sociais foi decisiva para 

acirrar o processo de degradação, poluição e desaparecimento de igarapés, lagos e florestas. 

Constatou-se também que o início do processo de educação ambiental desencadeia mudança de 

comportamentos das pessoas. Quanto mais existe a participação popular nas ações educativas, mais 

se percebe a mudança na qualidade de vida dos moradores. O estudo ainda apontou que a 

implementação da educação ambiental participativa enquanto estratégia de aproveitamento das 

potencialidades locais e inclusão do respectivo capital social é uma ação que estimula o 

desenvolvimento econômico sustentável. A consciência dos direitos, adquiridos por meio das 

interações, também ajudou as comunidades a reivindicarem melhoria junto às autoridades públicas. 

A participação nas discussões ambientais é um grande destaque da pesquisa, sendo que 86 por cento 

dos pesquisados já participaram de algumas discussões ambientais nas suas respectivas 

comunidades. Por isso, é indispensável a continuação da educação ambiental participativa não-

formal nas comunidades, embora os problemas ambientais anteriores ao desenvolvimento do 

processo dessa educação ainda sejam recorrentes na Região pesquisada. 
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2
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3
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Hoje em dia busca-se cada vez mais a manutenção e perpetuação da capacidade produtiva dos 

ecossistemas florestais, isso é garantido quando esses ecossistemas possuem alta variabilidade 

genética, e a fonte primária dessa variabilidade são os indivíduos descendentes de sementes. As 

mesmas podem apresentar restrição ao desenvolvimento do embrião devido à dormência 

tegumentar. O presente trabalho foi desenvolvido na Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

– Unidade Florestas em Santa Maria e teve por objetivo testar diferentes métodos de escarificação 

na quebra da dormência de sementes da espécie Caesalpinia ferrea. Para avaliação do método mais 

adequado foram utilizados 10 tratamentos constituídos de, T1 = Testemunha (sem quebra de 

dormência); T2 = Imersão das sementes durante10 minutos em H2SO4 (ácido sulfúrico 90 ou 98%); 

T3 = Imersão durante 20 minutos em H2SO4; T4 = Imersão durante 30 minutos em H2SO4; T5 = 2 

segundos em lixa “n. 80”; T6 = 5 segundos em lixa “n. 80”; T7 = 10 segundos em lixa “n. 80”; T8 = 

Imersão durante 5 horas em H2O a 80
o
C com retirada imediata da solução; T9 = Imersão durante 5 

horas em H2O a 80
o
C permanecendo na solução por 15 horas e T10 = Imersão durante 5 horas em 

H2O a 80
o
C permanecendo na solução por 30 horas. Utilizou-se o Delineamento Inteiramente 

Casualizado com 5 repetições de 12 tubetes cada (uma semente em cada tubete de 90 cm
3
), sendo 

que as avaliações foram feitas a cada dois dias durante um mês, partindo do 6
o
 dia após semeio. O 

método mais eficiente foi a imersão das sementes durante 10 minutos em H2SO4, seguido da 

escarificação durante dois segundos em lixa “n. 80”, com percentual de emergência de 75% e 65%, 

respectivamente. Sem a realização da quebra de dormência, a emergência foi de 30%. Com isso, 

concluiu-se que os tratamentos mais adequados para romper a dormência tegumentar imposta pelas 

sementes da espécie, são os métodos que utilizam componentes químicos e processos puramente 

mecânicos como a escarificação com lixa. 

 

 

 

Palavras chave: Escarificação, Emergência, Sementes, Quebra da Dormência.  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:fzancan@yahoo.com.br


117 

 

EFEITO DA ESCARIFICAÇÃO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. var. férrea 

Fernando Zancan PISSININ
1
 (fzancan@yahoo.com.br); Márcio VIERA

2
; Rosana Matos de 

MORAIS
3
; Roberto TREVISAN

3
; Renata Reis de CARVALHO

1
; Francisco Souza WEBER

1
.  

 
1
Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais – Santa Maria, RS. 

2
Universidade Federal de Santa Maria, Unidade Descentralizada de Educação Superior de Silveira 

Martins – Silveira Martins, RS. 
3
Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, Unidade Florestas – Santa Maria, RS. 

O desenvolvimento da semente e sua germinação são resultados normais do processo de 

polinização. Entretanto, isto nem sempre ocorre e a semente não consegue completar seu 

desenvolvimento. Tal fato pode estar relacionado com as condições físicas ou fisiológicas que 

envolvem o endosperma da semente, não permitindo assim sua germinação. O presente trabalho foi 

desenvolvido na Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – Unidade Florestas em Santa Maria 

e teve por objetivo testar diferentes métodos de escarificação na quebra da dormência de sementes 

de Caesalpinia ferrea. Para avaliação do método mais adequado, foram utilizados 10 tratamentos 

sendo, T1 = Testemunha (sem quebra de dormência); T2 = Imersão das sementes durante10 

minutos em H2SO4 (ácido sulfúrico 90% ou 98%); T3 = Imersão durante 20 minutos em H2SO4; T4 

= Imersão durante 30 minutos em H2SO4; T5 = 2 segundos em lixa “n. 80”; T6 = 5 segundos em 

lixa “n. 80”; T7 = 10 segundos em lixa “n. 80”; T8 = Imersão durante 5 horas em H2O à 80
o
C com 

retirada imediata da solução; T9 = Imersão durante 5 horas em H2O à 80
o
C permanecendo na 

solução por 15 horas e T10 = Imersão durante 5 horas em H2O à 80
o
C permanecendo na solução 

por 30 horas.  As avaliações foram realizadas no 7
o
 e 12

o
 dias após a instalação do experimento, 

através da avaliação visual da emissão ou não da radícula da semente superior a 2 mm tendo o 

“Rolo de Papel” como substrato. Os métodos de escarificação que proporcionaram um maior 

potencial para germinação das sementes da espécie foram obtidos com os tratamentos T4 e T7 

(97%), seguido pelo T3 (96%), sem a realização da quebra de dormência a germinação foi de 17%. 

Com isso, concluiu-se que a dormência de sementes dessa espécie é superada com processos 

mecânicos como uso da lixa, e também com substâncias químicas, que agem diretamente rompendo 

a camada de tecido que envolve o embrião da semente, que apresenta dormência tegumentar. 
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Os desequilíbrios nos ecossistemas começaram a indicar que havia algo errado e que é preciso 

repensar o modelo de relacionamento entre os seres humanos e os recursos naturais. O modo de 

vida da população humana passou a ser associado à aceleração dos processos de instabilidade dos 

sistemas naturais. O consumo passou a ser apontado como um dos principais fatores responsáveis 

pelos desequilíbrios dos ecossistemas. No centro do debate, encontrava-se a educação como um dos 

fatores que poderia contribuir de forma significa para a construção de uma sociedade sustentável 

discutindo questões relacionadas ao consumo. No ensino de Ciências, discutir questões relacionadas 

aos impactos do consumo possibilita aos estudantes analisarem de maneira crítica e reflexiva o 

modo de vida adotado pela sociedade atual e as consequências desse modo de vida para o meio 

ambiente. A educação, em especial o ensino de Ciências Naturais, poderia contemplar discussões 

aprofundadas relacionadas com a crise ambiental, oportunizando aos educandos a tomada de 

consciência acerca da problemática socioambiental. Há que se reconhecer que a partir da 

emergência do consumo como um dos fatores determinantes da crise surgiu um novo ator social – o 

consumidor responsável. O objetivo deste trabalho foi verificar se os professores de Ciências 

Naturais, que atuam no ensino médio, introduzem temáticas relacionadas ao consumo durante as 

suas aulas e de que forma essa introdução é realizada. As informações foram coletadas através de 

entrevista semiestruturadas. De modo geral, os professores reconhecem o papel do consumo como 

um dos fatores responsáveis pela crise ambiental, bem como o papel da educação como instrumento 

capaz de colaborar de maneira significativa com a formação do consumidor responsável. Mas, para 

que isso ocorra, os professores devem estar preparados para, de posse dos conhecimentos das 

questões colocadas pela crise ambiental, serem capazes de motivar discussões em sala de aula que 

possibilitem o enfoque para além dos conteúdos das disciplinas.  
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Do ponto de vista legal, o saneamento básico é definido como o conjunto de serviços 

infraestruturais que implicam instalações operacionais para se obter o esgotamento sanitário, a 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. A 

existência de esgotamento sanitário é fundamental na avaliação das condições de saúde da 

população, sendo o meio ambiente um bom indicador de desenvolvimento sustentável. Dados do 

PNSB (2008) indicam que pouco mais da metade dos municípios brasileiros (55,2%) tinham 

serviço de esgotamento sanitário por rede coletora. Em 2008, a proporção de municípios com rede 

de coleta de esgoto foi bem inferior à de municípios com rede geral de distribuição de água 

(99,4%), manejo de resíduos sólidos (100,0%) e manejos de águas pluviais (94,5%). Aspectos de 

ordem estrutural, político, fiscalização e de compromisso social podem ser as causa para que a lei 

11.445/2007 de 20007, que define o marco regulatório do saneamento básico, não tenha sido 

aplicada de maneira eficiente. Dados do IBGE mostram que no Pará a distribuição percentual de 

moradores em domicílios particulares permanentes, por tipo de esgotamento sanitário e situação do 

domicílio, 31,0% da população apresentam esgotamento sanitário através da técnica de fossa 

séptica, 46,0% usam fossa rudimentar, 1,9% em vala, 0,4% lançam seus efluentes em corpos de 

água sejam rio, lagos ou mar e 20,7% não tinham nenhum tipo de esgotamento sanitário. No Pará, 

somente 1,7% dos domicílios são atendidos por rede geral de esgoto. A presente proposta de 

trabalho pretende analisar os aspectos legais inerentes com o sistema de esgotamento sanitário 

tomando como referência uma área da cidade de Belém onde serão analisados os principais 

problemas de ordem legal, objetivos, subjetivos e políticos entre outros, que posam explicar a 

dificuldade de materializar a lei 11.445/2007 do marco regulatório do saneamento básico.  
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Espaço não-formal de educação é qualquer espaço diferente da escola onde pode ocorrer uma ação 

educativa  (JACOBUCCI, 2008). Este espaço vem crescendo rapidamente na sociedade atual com 

as iniciativas de ONGs e projetos governamentais de assistência à criança e ao adolescente.  A I 

Gincana de Ciência e Meio Ambiente – Mãe do Rio – PA, trata-se da realização de diversas 

atividades relacionadas com conteúdos de Ciências, conscientização e preservação do meio 

ambiente em espaços não-formais de ensino, com a proposta de  demonstrar aos alunos a 

importância de aprender Ciências e Educação  Ambiental através de atividades experimentais, pois 

para a fundamentação e conscientização do aprendizado se faz necessário uma relação constante 

entre a teoria e a prática, entre o conhecimento científico e o senso comum. Participaram da gincana 

32 adolescentes, com idade entre 10 a 14 anos e 3 monitores do PETI, sendo dividida em 4 etapas: 

1ª etapa: Encontro com os participantes para apresentação da gincana, onde também foi realizada a 

formação de três equipes: Reflorestamento, Preservação e H2O, sendo que o líder de cada equipe 

seria um monitor (funcionário) do PETI. 2ª etapa: Foram distribuídas com uma semana de 

antecedência as atividades a serem realizadas durante a semana de culminância da gincana para 

cada representante da equipe, bem como a entrega do regulamento da gincana. 3ª etapa: 

Culminância da gincana com realização das provas voltadas para temática ambiental, Ciências, 

cultura e esportiva. 4ª etapa: Divulgação da equipe vencedora. Participaram da gincana 32 alunos 

num período de uma semana, obtendo 100% de participação em todas as atividades. Como 

avaliação de aprendizagem, foram empregadas perguntas elaboradas a partir dos vídeos 

documentários “Aquecimento Global que fenômeno é esse”, apresentado no programa Globo 

Ecologia da TV Globo em 2007, e o vídeo da campanha “Os animais salvam o planeta”, da Animal 

Planet, de 2009. Das 10 perguntas, obtivemos 100% de respostas, ou seja, nenhuma pergunta ficou 

sem ser respondida. Entre as três equipes: Reflorestamento, H2O e Preservação, respectivamente, os 

resultados de acertos foram 50%, 30% e 20% das perguntas. Estes resultados mostram o quanto às 

atividades em espaços não formais em educação contribui para uma ampla participação e interação 

entre os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. Trabalhar em espaços não formais de ensino 

abre uma possibilidade de abordar e explorar os conteúdos trabalhados em sala de aula de uma 

forma contextualizada e dinâmica, pois nestes ambientes a interação com os alunos é diferenciada. 

Desenvolver atividades que envolvem muitos participantes e que explorem a competição, sempre 

deve ser bem planejado, buscando uma metodologia de fácil compreensão e desenvolvimento. Cabe 

aos profissionais da educação romper com a maneira simplista de ensinar a Educação Ambiental, 

transformando as práticas pedagógicas, pautando-se pela criatividade em prática educativa, no que 

se refere à Educação Ambiental. Visto que, "Não existe Educação ambiental se ela não se efetivar 

na prática, na vida, a partir das necessidades sentidas" (PELICIONE e PLHILIPPI JR., 2005, p. 

96). 
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A Cidade de Castanhal é um grande polo agroindustrial paraense e possui as maiores agroindústrias 

exportadoras de açaí do mundo. Com a crescente popularização do fruto, viu-se uma grande 

oportunidade de comercialização em grande escala e com isso uma modernização do modo de 

produção. Como a sustentabilidade é um tema cada vez mais discutido e cada vez mais pessoas 

estão se preocupando com o futuro do planeta, tendo também em vista que grandes indústrias estão 

vinculadas à poluição do meio ambiente, faz-se necessário a constante busca de estudos para cessar 

ou pelo menos minimizar esses impactos causados como, por exemplo, pelos resíduos da 

agroindústria. O trabalho abrange a utilização, com enfoque principal no desperdício e impactos 

ambientais, da água no processo de beneficiamento na agroindústria do açaí na Cidade, comparando 

o consumo diário de água e de matéria prima, destinação das águas residuárias e o tratamento 

realizado. A partir de um questionário encaminhado a sete indústrias, nas quais duas responderam, 

foram obtidas todas essas informações, que então analisadas e comparadas ao longo do artigo. 

Pôde-se concluir que é evidente o desperdício de água por parte dessas agroindústrias, e que poderia 

ser evitado caso as mesmas realizassem estudos voltados para a utilização de somente o necessário 

para sua produção com sustentabilidade e eficiência. 
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O presente artigo apresenta um estudo sobre a importância da implantação de ações de Educação 

Ambiental Não Formal para espaços públicos, como feira de bairros, de modo a contribuir para um 

meio ambiente mais preservado e saudável. Essas práticas são muito importantes, principalemente 

para locais e comunidades próximas de áreas de excessiva produção de lixo urbano como feiras de 

bairros. É de conhecimento corrente que a maioria dos resíduos sólidos leva em média de 100 a 500 

anos para sua decomposição, e alguns levam um tempo indeterminado. Dessa forma, elegeu-se 

como objetivo desta pesquisa estudar a implantação do monitoramento de gestão de resíduos 

sólidos em uma feira, localizada no bairro da Cidade Nova IV, no município de Ananindeua, porque 

feiras contribuem bastante para a demanda de resíduos urbanos, por se constatar que feirantes e 

usuários não têm informações e práticas adequadas para cuidar do ambiente em que trabalham no 

que se refere à seleção, separação e armazenamento para destinação correta. Tendo como 

referências para este estudo os pressupostos relacionados aos impactos ambientais ligados ao tema, 

buscou-se analisar os problemas socioambientais a partir dos possíveis causadores desses impactos 

em feiras livres: a falta de informação e percepção ambiental, comumente chamada de ausência de 

conscientização comunitária. Assim, buscamos apresentar uma situação cotidiana a necessitar de 

ações de monitoramento de resíduos que são produzidos diariamente. Junto ao monitoramento, a ser 

desenvolvido pelo poder público municipal, há premente necessidade de um conjunto de 

orientações acerca da Educação Ambiental para aqueles que trabalham nesses ambientes para o 

ambiente de trabalho limpo, organizado e saudável. 
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O Projeto Agroextrativista (PAE) Aldeia está localizado no município de Monte Alegre, estado do 

Pará. Este, possui uma área total de 2.917,00 ha, abrangendo as comunidades de Mirí, Curral 

Grande e Aldeia constituída de 254 famílias assentadas. O solo do território do PAE tem sérias 

limitações para utilização na agricultura (EMBRAPA/CPATU, 1998). Entretanto, é viável 

econômico e ambientalmente para o uso com plantas frutíferas, bem como, pode também ser usado 

para exploração de pastagem e timidamente para o cultivo de lavouras de subsistência. Segundo 

dados da EMATER-PARÁ, foram identificados, através do Mapa de Uso do Solo e Cobertura 

Vegetal (UMSCV), os seguintes percentuais: área campestre, 19,37%; área de extrativismo vegetal, 

23,49% e 20,18% de área de uso pecuário, além de 31,70% de área ocupada por massa d‟água. 

Conforme observado no UMSCV, à área desmatada possui 449,17 há. Desta, 22,25% corresponde à 

área de preservação permanente (APP), 32,11% da área de reserva legal (ARL) e 45,64% da área de 

uso alternativo do solo (AUAS). Portanto, 54,36% dessas áreas desmatadas encontram-se em ARL 

e APP, ou seja, 99,93 ha em APP e 144,23 ha em ARL. Outra característica do PAE é que a APP é 

significativa com 39,47% da área total do assentamento. Por outro lado, esses conhecimentos 

possibilitaram identificar a estratificação desse ambiente, buscando distinguir as predominâncias de 

vegetação e solo. Segundo dados da EMATER a Estratificação Ambiental do PAE, apresenta 

predominância de floresta equatorial subperenifólia e subcaducifólia; planos a suavemente 

ondulados, argilosos, com baixa fertilidade, que corresponde a 66,96% do assentamento e o restante 

da área foi denominado áreas não classificadas (indiscriminadas). Todavia, é preciso tornar 

economicamente viável o uso do solo com vista a possibilitar, condições de sobrevivência das 

famílias assentadas. Assim, se faz necessário a incorporação de novas tecnologias no processo 

produtivo desse público. Esse estudo faz parte do Plano de Desenvolvimento do PAE Aldeia com 

propósito de atender a Legislação Ambiental, notadamente as Resoluções CONAMA Nº 303/2002 e 

387/2006. 
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O Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO), em Belém do Pará, vem expandindo o seu espaço 

urbano, e assim vem intensificando a instalação de indústrias de diversas atividades próximas aos 

corpos hídricos, gerando problemas na qualidade da água na região. Muitas empresas localizadas na 

região ao longo do igarapé e os rios das proximidades despejam poluentes no corpo hídrico no 

processo de elaboração dos seus produtos. O presente trabalho objetivou quantificar alguns 

parâmetros (pH, Condutividade, Turbidez, Sólidos Totais, Cloreto, Amônia, Ferro, Nitrato, Sódio, 

Potássio e Cálcio) e avaliar a qualidade da água do Igarapé Anani, que é um braço importante do  

rio Maguari,  localizado no Distrito de Icoaraci que recebe influência de indústrias de diversas 

atividades, destacando as  madeireiras e de beneficiamento de couro também chamadas “curtumes”. 

A coleta das amostras foi realizada num ciclo de maré, coletando amostras em dois pontos 

específicos durante 12 horas com o objetivo de se realizar a comparação dos resultados analíticos na 

entrada e saída da maré. Em alguns parâmetros como o ferro, os valores obtidos estão fora do 

padrão segundo o CONAMA 357, tendo valores máximos de 0,88 mg/L na entrada da maré, e 

valores de 0,91 mg/L na saída da maré no ponto A. A condutividade também teve alteração de 

acordo com o ciclo da maré tendo uma máxima na entrada da maré de 104 µS/cm e na saída da 

maré de 84 µS/cm. Apesar de alguns parâmetros estarem dentro da legislação, ficou caracterizado 

que há interferência antrópica por meio de contaminação difusa ao longo do igarapé Anani, 

alterando as características e a qualidade da água, que possivelmente a sua fonte poluição real, seja 

do Rio Maguari, colocando futuramente em risco o sistema biótico desse ecossistema local.  
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O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) compreende a identificação, valoração e análise dos 

impactos de vizinhança previstos para uma determinada proposta de ocupação urbana. Este deve 

conter a caracterização do empreendimento, sua área de influência, os impactos esperados e as 

medidas mitigadoras e compensatórias previstas (LOLLO, 2005). Portanto, devido à crescente 

expansão que empreendimentos com shows sertanejos tem tido em Belém nos últimos 10 anos, foi 

realizado um EIV com uma das casas de shows mais antigas desse tipo. Para realizar esse EIV, 

primeiramente foram feitas pesquisas bibliográficas, depois foram analisados os efeitos positivos e 

negativos do empreendimento quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas 

proximidades, incluindo a análise do adensamento populacional, equipamentos urbanos e 

comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por 

transporte público, ventilação e iluminação e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Assim, foram coletadas diversas informações a partir da aplicação de questionários ao dono da Casa 

de Shows que é do tipo “Bar e Restaurante” e aos moradores do entorno do empreendimento. Este 

foi construído em 2007, ocupa uma área de 1000 m
2
 e está em plena expansão, funcionando todos 

os dias da semana, pelo período da manhã como restaurante e nas quartas, sextas e sábados abrindo 

de noite como bar com festa sertaneja. Com todas as informações coletadas, foi possível avaliar que 

impactos são mais frequentes, observando-se tanto impactos positivos quanto negativos, no caso 

destes últimos, relata-se principalmente a poluição sonora, em decorrência de congestionamento nos 

arredores do local e também o acúmulo de resíduos sólidos deixados por seus frequentadores nas 

vias que o circundam. Este estudo permitiu ainda estabelecer medidas mitigadoras e diretrizes para 

um melhor monitoramento ambiental deste tipo de empreendimento. 
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O artigo trata da atividade de pesquisa, do tipo estudo de caso, realizado pelo Núcleo de Meio 

Ambiente da Faculdade Ideal (NUMAFI), que tem por objetivo evidenciar a utilização da categoria 

“risco ambiental” nos estudos urbanos presentes nas avaliações de impacto ambiental (EIA/Rima) e 

igualmente contribuir para a compreensão das implicações ambientais de projetos hidrelétricos. 

Nesse contexto, tomou-se a exemplo a cidade de Altamira, localizada na Região de Integração do 

Xingu, no estado do Pará. Diante disso, uma discussão que tem despertado grande interesse no 

contexto da pesquisa regional diz respeito especificamente à relação entre grandes projetos 

hidrelétricos e as populações locais. Na literatura científica e técnica referente à problemática 

populacional e ambiental, gerada a partir da instalação de grandes projetos hidrelétricos, têm sido 

priorizadas análises consubstanciadas em estudos de impacto ambiental que privilegiam os espaços 

rurais e as populações indígenas, assentadas e ribeirinhas. A partir disso, desenvolveram-se 

investigações precedidas de pesquisa bibliográfica especializada, visitas in locu, captura de 

imagens, como fotografias e filmagens, coleta de dados e análise quantitativa e qualitativa a cerca 

dos impactos ambientais advindos dessa atividade. Todavia, a pesquisa conclui que o projeto em 

questão não é a única forma de garantir um aumento na geração de energia do país. Outra solução 

apresentada nesse contexto é a de utilizar as energias renováveis, pouco exploradas no Brasil, como 

a solar, a eólica, e a bioenergia, opção interessante por conta da própria diminuição da dependência 

do país em relação à energia hidráulica.  
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A cadeia produtiva da Palma de Óleo (Elaeis guineensis Jacq) pode perder em eficiência econômica 

e social em função de determinadas condições climáticas no estado do Pará. Na Amazônia, o 

elemento meteorológico de maior variabilidade é a precipitação pluvial. Objetivou-se avaliar 

ocorrências de eventos pluviais mensais, associados à produção de Palma de Óleo em Moju, Pará. 

Foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), correspondentes 

ao período de 1990 a 2010 para avaliar a produção. Nesse mesmo período, também foram 

analisados dados de precipitação pluvial (mm), disponibilizados pela Agência Nacional de Águas 

(ANA), para identificar eventos extremos capazes de comprometer a oferta hídrica da cultura. 

Estratificou-se em intervalos de 100 mm os valores pluviais mensais, totalizando 10 classes para 

extrair a frequência dos eventos. Os resultados apontaram que houve evento extremo de 917,0 mm 

no mês de abril de 2006 e, em agosto e novembro de 1991, não choveu em Moju. Observou-se que 

em Moju há dois períodos distintos, o mais chuvoso de dezembro a maio e o menos chuvoso de 

junho a novembro. No entanto, a distribuição das chuvas não é homogênea, principalmente no 

período de baixa oferta pluvial. Constatou-se que 100% dos eventos no mês de agosto ocorrem com 

valores abaixo de 100 mm. As maiores frequências dos eventos de chuva ocorreram no intervalo 

entre 300 a 600 mm. Nos meses de junho a novembro as precipitações pluviais são, 

dominantemente, inferiores a 100 mm, sendo esta faixa apontada como de maior necessidade 

hídrica pela cultura, indicando vulnerabilidade em termos de oferta pluvial para a produção de 

Palma de Óleo em Moju. As reduções pluviais no “verão amazônico” apontam que há necessidade 

de reposição hídrica, em áreas com baixa capacidade de água disponível no solo, implicando em 

custos com irrigação e perdas de serviços ecossistêmicos pela bacia hídrica no Município de Moju.  

   

Palavras-chave: Eventos Pluviais, Elaeis guineensis Jacq, Dendeicultura. 
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A região norte brasileira é formada por sete estados, sendo o Pará o mais populoso, tendo em 2011, 

segundo o IBGE, cerca de 8 milhões de habitantes, concentrando-se na capital cerca de 1,4 milhões. 

A partir de 1970, Belém passou por um elevado adensamento demográfico, principalmente nos 

bairros com maior infraestrutura comercial. Estudos apontam que cerca de 90% dos domicílios 

classificam-se como aglomerados subnormais, com problemas tanto de ordem socio-sanitária 

quanto de desconforto térmico, condicionados por efeitos atmosféricos, redução de áreas verdes e 

intensificação de vias asfaltadas. Neste trabalho, avaliaram-se evidências térmicas decorrentes da 

evolução do tecido urbano seja por adensamento e/ou verticalização, contabilizada com dados de 

literatura entre 1878 e 2009, tendo como proposta mitigadora o uso de tetos verdes para atenuar o 

calor, e minimizar a “pegada de lixo” usando caroço de açaí (drenante) e fibra de coco (filtrante). 

Dados meteorológicos (1967 a 2011) do INMET foram analisados para avaliar amplitudes térmicas, 

médias, temperaturas extremas e anomalias. Os resultados evidenciaram elevação das temperaturas 

mínimas nos últimos 16 anos analisados, com anomalias quentes a partir de 1995. Observou-se 

elevação de cerca de 1°C na temperatura, explicada com 93% de probabilidade decorrente do 

aumento do gabarito dos prédios. Através de termografia de infravermelho para o monitoramento de 

cargas térmicas dos materiais utilizados, verificou-se que em lajes descobertas a temperatura pode 

expressar amplitudes de quase 20°C em relação aos resíduos orgânicos, apontando atenuações 

térmicas desses materiais, e indicando que os tetos verdes podem atenuar os efeitos térmicos, bem 

como reduzir a “pegada de lixo” e aumentar o conforto térmico nas edificações de Belém. 

 

Palavras-chave: Conforto Térmico, Arquitetura Bioclimática, Verticalização, Resíduos Orgânicos, 

“Pegada de Lixo”. 
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O Macrobrachium rosenbergii ocorre nas regiões tropicais e subtropicais do Indo-Pacífico, com 

registros em diversos países do sul e sudoeste asiático (Paquistão, Índia, Ceilão, Burna, Tailândia, 

Indonésia, Camboja e Vietnã), bem como no norte da Austrália e em várias ilhas dos oceanos Índico 

e Pacífico. O M. rosenbergii é considerado o maior dos camarões de água doce, podendo atingir 32 

cm de comprimento e 500 g de peso. A introdução de M. rosenbergii no Brasil ocorreu em 1977, 

por intermédio do Departamento de Oceanografia da UFPE. No Pará, a secretaria de agricultura do 

Estado, nos anos de 1995 a 1998, fomentou a atividade de carcinicultura com a comercialização de 

Pós-Larvas do Gigante da Malásia. Durante os anos de 2007 a 2011 foi realizada a captura de 

espécimes com tarrafas matapis e alguns animais estavam aprisionados em viveiros-escavados e 

identificados na Emater-Pará. Um total de 15 exemplares, sendo 2 fêmeas (ovígeras) provenientes 

do município de Abaetetuba, 5 machos de Moju, 2 machos e 1 fêmea (ovígera) de Acará, 1 fêmea 

(ovígera)  de Igarapé-Miri, 1 macho de Mocajuba, 1 macho  de Tailândia, 1 macho de Baião e 1 

macho de Barcarena. Primeiramente, foram realizadas sexagem e biometria: comprimento total e 

peso total. O paquímetro, com precisão de 0,01 mm, e balança eletrônica, com precisão de 0,1 g, 

foram utilizados nesta identificação a partir de dados de Holthuis (1950). Após medição e pesagem, 

verificou-se a presença ou ausência do apêndice masculino no 2º par de pleópodos e formação da 

câmara incubadora e presença de ovos para espécimes femininos. Nos machos, essa estrutura 

apresenta dois apêndices, sendo o de maior tamanho denominado apêndice masculino e o menor de 

apêndice interno. Nas fêmeas, aparece somente o apêndice interno nesse endopodito pleopodial. A 

espécie provoca impactos ambientais na flora e fauna amazônica, fator agravado pela presença de 

fêmeas ovígeras, caracterizando indicador reprodutivo. Outras formas de propagação desses 

espécimes são: proveniência da aquicultura de rompimentos de barragens, fuga de animais sendo 

possível a propagação de larvas, juvenil e adulta, a partir de água de lastro e perda de 

biodiversidade genética por meio da hibridização. 
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O trabalho faz uma revisão bibliográfica sobre conceitos básicos da Camada Limite Planetária 

(CLP), mencionando os fatores físicos, como pressão e temperatura, que interferem na espessura da 

mesma e relaciona esses fatores com a sazonalidade que ocorre nas diferentes latitudes e como a 

espessura da CLP se caracteriza para essas. A simulação desconsidera o efeito de outras forçantes 

na variação dessa espessura, sendo realizada de forma idealizada. O trabalho cita alguns métodos de 

medidas da CLP utilizados atualmente e por se basear em simulação, é mostrado como os dados 

foram obtidos e é feita a análise de influência da temperatura e da umidade na espessura da CLP por 

simulação matemática. Ao final, as simulações matemáticas ratificam que a espessura da CLP é 

maior em regiões próximas à linha do equador e menor nos pólos. 

 

Palavras-chave: Camada Limite Planetária, Fatores Físicos, Simulação. 
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Entre as áreas protegidas por lei no estado do Pará, a Flona do Tapajós, criada em 1974 (Decreto nº 

73.684), com aproximadamente 600.000 hectares apresenta padrões de biodiversidade típicos da 

região do Baixo Amazonas paraense. Estudos socioeconômicos no entorno da Flona, oriundos do 

Projeto ProManejo, contendo informações de 494 moradores de Rurópolis, Placas, Aveiro e 

Belterra indicaram que o entorno passou por vários ciclos de ocupação e vem ampliando suas 

diferenças etnoculturais a cada década. No Plano de Manejo disponibilizado pelo IBAMA em 2004 

foi apontado que a caça na Flona é praticada por 46% dos moradores do entorno, com maior 

participação dos moradores de Belterra. A pesca é praticada por quase 37% dos residentes com 

maior participação em Aveiro, que usam os rios Tapajós e Cupari para retirada do pescado. Os 

produtos retirados da floresta agregam valores econômicos aos moradores, declarados por 72% dos 

entrevistados em Rurópolis, 94% em Placas, 98% em Aveiro e 87% em Belterra. Objetivou-se 

avaliar ameaças a perdas de biodiversidade decorrentes de focos de calor associadas à oferta pluvial 

no entorno e na Flona Tapajós. Foram analisados dados de precipitação pluvial (1979 a 2009) da 

Agência Nacional de Águas (ANA), do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), bem como os 

de focos de calor (1998 a 2012), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Contabilizou-

se nesse período 4.638 focos de calor, intensificados no período de setembro a novembro, com 

aproximadamente 88% das ocorrências, coincidindo com o trimestre menos chuvoso e de maior 

deficiência hídrica. Conclui-se que no trimestre mais seco há evidências de ameaças a perda de 

biodiversidade na Flona por focos de calor, indicando efeitos da não adoção de práticas 

agrosustentáveis na região.   
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O texto compreende resultados preliminares de uma pesquisa em representações socais, 

desenvolvida no âmbito do Grupo de Investigación Pedagoxía Social e Educación Ambiental – 

SEPA – USC. Tem como objetivo conhecer a procedência das informações que formam a base para 

a elaboração de representações sociais em Educação Ambiental. Por essa razão, considerou dois 

universos de constituição de informações: consensual e retificado. O primeiro refere-se ao 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, principalmente entre os indivíduos de um 

mesmo grupo. O segundo representa uma divisão social, na qual a competência adquirida determina 

o grau de participação do sujeito dentro de um determinado grupo da sociedade. Apesar de 

parecerem antagônicos, ambos os universos recebem influência de diversos ambientes: meios de 

comunicação de massa; processos educativos; conversas informais; e, etc. Participaram da pesquisa 

121 docentes com formação em Pedagogia que atuam no ensino fundamental da rede pública 

municipal de Castanhal-Pará. Os dados da pesquisa foram coletados a partir da aplicação de um 

questionário e de dois grupos de discussão, cujos resultados preliminares indicam que as 

representações sociais dos sujeitos pesquisados têm como base, principalmente, o pensamento 

natural, compartilhado entre gerações a partir das interações sociais estabelecidas entre os membros 

de um determinado grupo. Com relação ao pensamento científico, foi possível identificar um certo 

esvaziamento intelectual da formação docente, pois parte dos pesquisados não tiveram acesso à 

Educação Ambiental por meio dos currículos acadêmicos. Da mesma forma, avaliam negativamente 

seus acessos a textos de caráter científico sobre o tema. 
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Por meio de fotografias aéreas 70 mm colorida normal em escala grande (1:4.000) e uma imagem 

de satélite de alta resolução IKONOS-2 foram mapeadas a cobertura de Araucaria angustifólia 

(Bertol.) Kuntze em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista. A área de estudo localiza-se na 

Floresta Nacional de Irati – PR, uma Unidade de Conservação do Governo Federal, administrada 

pelo Instituto Chico Mendes. A fotointerpretação foi realizada com auxílio de estereoscópio de 

espelho e binocular. Na imagem de satélite, a interpretação foi realizada em tela de computador. 

Foram escolhidas aleatoriamente dez áreas para testar a eficiência entre os dois métodos, levando 

em consideração a área e forma dos polígonos (Fotografias aéreas x IKONOS-2). Na imagem 

IKONOS-2 foi realizada as composições RGB e IR/R/G, e efetuadas a segmentação automática 

com 60 pares de limiares (similaridade e área de pixel), em uma área aproximada de 246 ha, similar 

à área recoberta pelas fotos aéreas. Nas fotos aéreas foram encontradas 1.408 copas de Araucárias 

(isoladas ou agrupadas), com uma área de cobertura de 21,32%. A área dos polígonos oriundos da 

imagem IKONOS-2 foram em média 47% maior do que nas fotografias aéreas. Quanto à forma dos 

polígonos, ambos os métodos de interpretação se assemelham. A fotointerpretação apresentou 

melhores resultados do que a interpretação em tela na imagem IKONOS-2, isto pode ser explicado 

pela facilidade de identificação das copas e exclusão de áreas de sombra nas fotos aéreas. A 

similaridade 20 e área de pixel 100 na composição colorida RGB e similaridade 40 e área de pixel 

150 na composição infravermelho colorida IR/R/G forneceram resultados mais próximos na forma 

dos polígonos, porém superestimaram a área das copas de Araucária. 
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Na localidade de Alto Bonito, situada no município de Marabá-PA, se encontra um dos principais 

depósitos de ametista do Brasil em plena atividade, sendo a sua produção exportada em grandes 

proporções, atividade rentável para alguns cooperados da Cooperativa de Produtores de Gemas e 

Joias do Sul do Pará (COOPERGEMAS), que se utiliza de mão de obra oriunda de trabalho braçal 

proveniente de garimpeiros. O número expressivo da população existente na localidade aliado a 

uma serie de fatores, acabam gerando também, problemas sociais oriundos da atividade extrativista 

de ametista, em outras palavras, residem no local, famílias com renda reduzidas gerando com isso, 

problemas relacionados às necessidades básicas. Soma-se a estas situações o isolamento territorial 

dessas famílias devido a carência de políticas públicas. Visualiza-se assim, a possibilidade de 

inserção de uma alternativa produtiva, a inserção do trabalho artesanal, que pode ser oriunda da 

própria comunidade para a atividade do artesanato, tendo como principal matéria-prima o refugo de 

ametista que se encontra sem utilização na região, que pode ser utilizado de maneira sustentável, 

observando-se também os princípios da economia solidária: cooperativismo, associativismo e auto-

gestão. Compreende-se que a atividade do artesanato por si só, talvez não encontre o sucesso 

produtivo para estas famílias. Neste caso, devem existir ações de base com um olhar voltado para o 

trabalho coletivo, grupos de produção, em que todos os participantes, tendem a ser beneficiados. 

Desta maneira, entende-se a coerência e inserção da economia solidária neste ramo produtivo, 

através da formação de grupos inseridos por práticas de incubação que valorize o ser social como 

um todo da localidade em questão, ou seja, do garimpo das pedras. 
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O objetivo deste artigo é estudar de que forma as empresas de portes diferenciados obtêm vantagens 

competitivas no mercado através dos seus sistemas de Gestão Ambiental. Diante desse propósito, 

caracterizou-se Gestão Ambiental, destacando juntamente a aplicação da Produção Mais Limpa 

visando o melhoramento contínuo e as vantagens competitivas, principalmente para o mercado 

externo, demostrando como deve ser implementado esse modelo de gestão. Discorreu-se também 

sobre os principais pontos da Gestão Ambiental e suas estratégias competitivas. A metodologia da 

pesquisa consistiu na coleta de dados durante um programa intensivo de visitas técnicas com o 

objetivo de conhecer as melhores práticas de gestão adotadas por empresas públicas e privadas. 

Foram escolhidas duas empresas de diferentes portes e de setores diferentes: Pró-Usinagem – Micro 

empresa que trabalha com a venda de peças de metal em Caxias do Sul/RS –, e Faber-Castell – 

Empresa multinacional que trabalha com a venda de lápis de cor. O estudo mostrou que a adoção do 

sistema de Gestão Ambiental traz vantagens competitivas em dois principais pontos: qualidade do 

produto e redução de custos. 
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Faculdade Ideal – Belém, PA. 

 

 

A urbanização acelerada e o rápido adensamento das cidades de médio e grande porte têm 

provocado inúmeros problemas para a destinação do grande volume de resíduos gerados em 

atividades urbanas, condicionando os gestores públicos a adotarem soluções mais eficazes para a 

gestão desses resíduos. Este trabalho analisa os graves problemas causados por eles e os limites 

estreitos dos atuais procedimentos de gestão, que são definidos sem um conhecimento preciso da 

quantidade gerada nos ambientes urbanos.  No Brasil, a questão dos resíduos gerados em ambientes 

urbanos atinge contornos gravíssimos, pela ínfima presença de soluções adequadas quer para os 

efluentes líquidos ou resíduos sólidos. Este não deixa de ser um quadro típico dos países em 

desenvolvimento, mas nem por isso deve permitir qualquer postura condescendente da sociedade. 

Devido o enorme potencial das indústrias madeireiras situadas no centro da cidade, pode-se 

observar a grande problemática dos resíduos madeireiros onde há uma grande concentração de 

resíduos em vários locais com pouco ou nenhum aproveitamento de matéria prima e uma destinação 

inadequada ecológica e ambientalmente ao município. Adentrando o município de Tailândia  é 

possível observar a princípio a poluição visual causada por conta da grande quantidade de 

madeireiras e serrarias ao longo da PA 150 com resíduos dispostos de forma inadequada. Há 

também estabelecimentos da mesma origem já sem funcionamento que agravam a situação 

deixando evidente o descaso para com o resíduo gerado a partir do momento que o mesmo não se 

responsabiliza pelo resíduo que foi gerado pela empresa no seu período de funcionamento.  
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IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO NAS ILHAS DE COTIJUBA E 

MOSQUEIRO, BAÍA DO GUAJARÁ, NE DO ESTADO DO PARÁ: 

RESULTADOS PRELIMINARES 
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Universidade Federal do Pará,  Instituto de Geociências – Belém, PA. 

Este trabalho foi desenvolvido no Arquipélago do Rio Pará, sendo voltado para análise de risco, 

tomando como exemplo os temas: Geologia, Geomorfologia e a Análise Preliminar de Riscos 

Modificada. Foi executado levantamento do acervo relacionado ao tema, nas bibliotecas da 

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (CODEM), e da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). Para a consecução da investigação foram 

utilizadas as fotografias aéreas da Região Metropolitana de Belém do ano de 1986, em escala 

1:10.000. A mosaicagem baseou-se no software ArcGis (9,0). Para a avaliação multitemporal, 

utilizou-se imagens de satélite, oriundas do Google Earth, com dados relativos do ano de 2010. 

Foram identificados até o momento: 1) o grande desmatamento, na região NW da Ilha do 

Mosqueiro, embora a porção central encontre-se com parte de sua cobertura original; 2) que o 

entorno da Ilha do Mosqueiro, na região NW é caracterizada por pontões e enseadas; 3) a intensa 

ação erosiva estuarina, nos pontões, com a formação de falésias ativas, nas quais se exibem o Grupo 

Barreiras, como “bed rock” resistente; 4) à acumulação/geração de formas agradativas de relevo, 

indicando a dialética do processo natural; 5) as formas de relevo agradativo são marcadas por 

superfícies topográficas relativamente planas e/ou pouco inclinadas, sendo frequentes os bancos 

arenosos, além de localmente várzeas; 6) que a Ilha de Cotijuba apresenta formato alongado na 

direção NE-SW, sendo sua margem SE modelada pela ação dos canais estuarinos e, no geral, possui 

geometria contínua e sinuosa, com poucos espações de erosão acelerada; 7) que a porção norte da 

Ilha de Cotijuba é caracterizada por uma escarpa erosiva ESE-WNW a ENE-WSW; 8) que a 

margem NNE-SSW e NWSE da ilha de Cotijuba caracterizada por uma paisagem de pontões e 

enseadas; 9) o aspecto geométrico dos pontões parece sugerir a influência de falhas neotectônicas, 

tanto para a Ilha de Mosqueiro, quanto para Cotijuba. 
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O município de Tomé-Açu, PA, é um grande polo madeireiro da Amazônia, cuja produção 

ultrapassa 600.000 m³ de madeira e emprega cerca de 580 pessoas direta e indiretamente na região. 

No entanto, as serrarias que fazem o desdobro das toras geram uma grande quantidade de resíduos, 

representando cerca de 60 a 68% do volume de madeira bruta processada. Considerando esta 

realidade, o presente trabalho objetivou identificar e caracterizar os principais aspectos ambientais 

da indústria madeireira desse município, bem como os impactos ambientais associados a esta. A 

metodologia empregada consistiu em uma pesquisa qualitativa com objetivo exploratório, 

envolvendo levantamento bibliográfico, entrevistas, coleta de dados em campo e análise de 

resultados. Foram evidenciados problemas relacionados à geração desses resíduos e à sua 

disposição, principalmente neste último caso, pois as pilhas de serragem ocasionam impactos 

ambientais na paisagem da cidade e potenciais danos aos corpos hídricos e à fauna. Contudo, foram 

registradas iniciativas para o reaproveitamento desse material por parte de empresários locais, assim 

como outras medidas foram identificadas e colocadas como proposição pelos autores desta 

pesquisa, a exemplo da exploração do potencial energético dos resíduos de madeira. 
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Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – Belém, PA. 

Os objetivos deste trabalho foram analisar a importância do produto madeira para o PIB do Estado 

do Pará e analisar os principais produtos florestais madeireiros do Estado, referente à quantidade 

produzida. No Pará o setor madeireiro esta relacionado à oferta abundante de madeira nativa e 

espécies diversas. Na escala de pouco beneficiamento e uso desenfreado, por vezes ilegal de 

espécies madeireiras não nobres e nobres estão as serrarias de pequeno porte que por não possuírem 

planejamento de impactos ambientais, responsabilidade ambiental e plano de manejo adequado 

acabam desperdiçando e lançando na área explorada grande quantidade de resíduos, além de 

aumentar a parcela de floresta explorada devido a demanda por madeira na região, agravando, com 

isso, o problema do desmatamento no Estado. Devido ações ilícitas acabam não somando como 

deveriam a parcela no PIB, porém caracterizam o estado desde o inicio da década de 1990 como 

maior produtor e exportador de madeira em tora. Na escala de maior beneficiamento estão as 

indústrias madeireiras que trabalham com desdobro diferenciado e dominam as exportações, 

deixando o Estado do Pará como espectador que não se move para organizar o setor madeireiro da 

região e não participa dos processos dessa atividade que é substancial para economia desse Estado. 

O Pará ocupa uma posição de destaque na balança comercial do país e da região, sendo responsável 

por mais de 70% do volume exportado ao longo dos anos 1990. Os produtos florestais madeireiros 

mais comercializados são: madeira serrada na forma de tábua, carvão vegetal, madeira beneficiada, 

madeira serrada na forma de prancha e madeira em tora. 
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ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EM PLANTAÇÕES DE Eucalyptus dunnii, 

Eucalyptus grandis e Eucalyptus urograndis 
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1,2,3 
Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais – Santa Maria,RS.  

Dentre as espécies florestais, o eucalipto é a mais cultivada no Brasil. Sua aceitação veio por meio 

do seu rápido crescimento e ótima adaptabilidade. Em povoamentos florestais torna-se necessário 

quantificar o índice de área foliar (IAF) e suas variações ao longo do crescimento da espécie. Esse 

índice é um parâmetro importante na avaliação da capacidade fotossintética e do crescimento das 

árvores, tratando-se de uma variável biofísica está diretamente relacionada com a transpiração, as 

quais são influenciadas pela demanda evaporativa do ar, quantidade de água no solo e 

comportamento da copa que, por sua vez, é controlada pela condutância estomática e área foliar. O 

trabalho realizado na região oeste do estado do Rio Grande do Sul, no município de Alegrete, na 

fazenda pertencente à empresa StoraEnso Florestal/RS teve como objetivo quantificar o índice de 

área foliar em povoamentos de Eucalyptus dunnii, Eucalyptus grandis e Eucalyptus urograndis, aos 

4 anos de idade. Para determinação do índice de área foliar foram coletadas folhas de nove árvores 

de cada espécie. As amostras de folhas das árvores foram fotografadas com câmera digital e 

processadas no programa Image Tool 3.0. Os índices de área foliar encontrados foram de 4,89 para 

Eucalyptus dunnii, 4,98 em Eucalyptus grandis e 2,84 para a espécie Eucalyptus urograndis. 
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NUCLEARES EM Oreochromis niloticus E Lithobates catesbeianus EXPOSTOS 

AO DICROMATO DE POTÁSSIO 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Belém, PA. 

Os problemas decorrentes dos efeitos tóxicos nos ecossistemas não se restringem apenas aos 

desequilíbrios ecológicos provocados nos corpos de água receptores, mas podem, em última análise, 

afetar a saúde humana, em decorrência do fenômeno de biomagnificação ao longo da cadeia 

alimentar e da persistência dos poluentes tóxicos na água que será utilizada para o consumo 

humano. Por outro lado, o cromo hexavalente é classificado pela International Agency for Research 

on Cancer (IARC) no grupo 1, ou seja, como reconhecidamente carcinogênico para humanos. Neste 

trabalho, investigamos as frequências de micronúcleos (MN) e alterações morfológicas nucleares 

(AMN) em eritrócitos de tilápias (Oreochromis niloticus) e de girinos da rã-touro (Lithobates 

catesbeianus) expostos ao dicromato de potássio (K2Cr2O7). Os bioensaios foram realizados em 

aquários sob aeração constante e temperatura igual a 26 ± 1,3
o
C, após uma semana de aclimatação. 

A sensibilidade diferencial foi avaliada após 24 horas de exposição ao K2Cr2O7 por via hídrica, na 

concentração 12 mg.L
-1

. Nas tilápias, embora o tratamento tenha promovido aumento da frequência 

de danos, não foi possível observar diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

controle e tratado. Nos girinos expostos foi observado um aumento muito significativo na geração 

de acidentes clastogênicos e/ou aneugênicos, dando origem aos MN (p < 0,001). Constatou-se, 

ainda, uma frequência de AMN maior que a frequência de MN, porém as diferenças não chegaram a 

ser estatisticamente significativas entre os grupos controle e tratado. Percebeu-se, portanto, maior 

sensibilidade dos girinos em relação ao efeito mutagênico do K2Cr2O7, pelo menos neste caso em 

que o teste do micronúcleo foi utilizado em uma situação de exposição aguda a um composto de 

cromo. 
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A construção de hidrelétricas foi historicamente incentivada pelo modelo de desenvolvimento 

econômico adotado pelo Governo Federal, tendo como pressuposto a integração nacional da região 

amazônica pelo investimento do desenvolvimento regional, através de sua ocupação. Como um dos 

instrumentos econômicos para minimização de impactos ambientais decorrentes de 

empreendimentos hidrelétricos, o Congresso Nacional instituiu, por meio do artigo 20 da 

Constituição Federal de 1988, a Compensação Financeira a ser paga aos Estados e Municípios pela 

exploração dos potenciais hidráulicos. Obras de construção civil do porte da barragem de Tucuruí 

obrigatoriamente necessitam de licença ambiental, e ainda neste contexto, e como forma de 

compensação ambiental, o empreendedor deve também apoiar a criação de áreas protegidas, 

conforme determina a Lei nº 9.985/2000. Esta lei obriga o empreendedor a destinar recursos não 

inferiores a 0,5% dos custos totais do empreendimento. Dessa forma, objetivou-se essencialmente 

analisar a efetividade da aplicação do instrumento econômico da compensação ambiental através da 

identificação do processo de licenciamento ambiental da usina de Tucuruí, verificando a relação 

destes procedimentos com o desenvolvimento de sua região influência. No caso da UHE Tucuruí, a 

licença ambiental foi condicionada à implementação obrigatória de programas ambientais como 

medidas mitigatórias aos impactos, incluindo a colaboração na criação e manutenção de áreas 

especialmente protegidas (APA Lago de Tucuruí, RDS Alcobaça e RDS Pucuruí-Ararão). 
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O cenário global atual, onde as organizações são extremamente competitivas e os consumidores 

mais exigentes, principalmente no que tange a sustentabilidade, forçam as organizações a se 

reinventarem continuamente para manterem-se no mercado. Partido dessa lógica, este trabalho 

discorre sobre a destinação mais adequada dos pneus inservíveis originados das atividades 

empresariais dos Correios, na sua Diretoria Regional do Pará, para a Associação dos Recicladores 

das Águas Lindas (ARAL), localizada no município de Ananindeua – Pará, sendo discutidos a 

evolução e conceito da logística, logística reversa e logística verde, bem como as normas 

regulamentadores em vigor no país. Em relação aos conceitos, amplia-se o entendimento sobre as 

diferenças entre a logística reversa e logística verde, a fim de possibilitar uma maior compreensão 

de um conceito novo e promissor; a logística verde, no qual sua literatura ainda é incipiente. Assim 

sendo, este trabalho vai adiante e, busca propor aos Correios, redução dos impactos ambientais com 

aumento da vida útil dos pneus. Serão discutidas ainda, as resoluções que dispõem sobre os 

pneumáticos inservíveis, desde sua coleta a destinação final desse resíduo. A metodologia de 

pesquisa utilizada foi de caráter exploratório, descritivo e explicativo, sendo escolhido o método 

qualitativo.  
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A exploração dos recursos pesqueiros na Região Amazônica tem provocado tanto a degradação 

ambiental como o aumento de conflitos sociais entre os diversos usuários. Para dirimir esses 

conflitos e garantir o acesso aos recursos, várias comunidades pesqueiras criaram inúmeros 

mecanismos de cooperação e passaram a elaborar normas de uso informais, algumas das quais 

foram reconhecidas pelo Estado. Esses mecanismos de manejo são chamados acordos de pesca. 

Mas a maioria destes não pode ser reconhecida pelo órgão governamental por estar em conflito com 

a legislação atual. O artigo analisa os acordos celebrados no estuário do Baixo Tocantins e aborda 

as dificuldades existentes para que sejam regulamentados.  Embora existam vários pesquisadores 

estudando os acordos de pesca no Brasil, especialmente na região amazônica (ISSAC et al, 1998; 

RUFFINO et al, 1994; McGRATH et al,1994; CASTRO, 2002; ALMEIDA, et al, 2009), há 

reduzida produção acadêmica abordando as controvérsias jurídicas subjacentes a esse tema, no que 

tange à regulamentação desses acordos especialmente no estuário. Nesse sentido, é importante 

ressaltar os aspectos jurídicos dos acordos e verificar quais as mudanças que poderiam ser 

incorporadas a esse arranjo institucional para que este seja reconhecido pelas autoridades, 

alcançando assim o status de legalidade. O presente artigo pretende discutir juridicamente os 

acordos de pesca na Amazônia, ressaltando a sua relevância no contexto da gestão dos recursos 

pesqueiros.  
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A necessidade de cultivar no homem o interesse pela natureza vem sendo o alvo de ações que visam 

aproximá-lo e integrá-lo ao meio natural. Assim, o projeto surgiu como uma proposta diversificada 

de promover a educação ambiental utilizando a trilha do Cabana Clube situado no município de 

Barcarena, uma vez que esta modalidade de ensino não-formal constitui um poderoso recurso 

pedagógico. Ele atendeu 180 alunos do ensino fundamental de 5ª a 8ª séries de duas escolas 

públicas localizadas no município de Barcarena. Para este trabalho, utilizou-se um mapa mental 

como forma de avaliar o conhecimento prévio dos alunos de duas turmas, uma de 5ª e outra de 7ª 

séries, acerca da temática do projeto. Na maratona, foram debatidas questões sobre a biodiversidade 

amazônica, EA: a relação dos seres humanos com os demais seres vivos; atividades industriais e a 

camada de ozônio e a importância da árvore para manutenção da vida. Por fim, falou-se da 

importância da reciclagem através de recursos audiovisuais. Verificou-se através da aplicação do 

mapa mental que 21,05% dos 57 consultados entendem natureza como um ecossistema, e 31,58% a 

descrevem como se fosse constituída apenas por árvores. Já para 45,35%, a natureza compõem-se 

de árvores e elementos diversos (ruas, casas) e para 7,02% ela foi descrita por um único fator (flor, 

esgoto). Sobre a EA, 17,54% a relaciona com a coleta seletiva, 66,66% compreendem EA por lixo e 

outros (desmatamento, árvores), e 15,79% a descrevem por um único fator (cata-vento, bosque). 

Constatamos ao final do evento que o entendimento sobre EA pelos alunos é muito vago, pois os 

mesmos sempre se excluíam quando indagados sobre essa temática. Percebemos também, a 

mudança de alguns conceitos relacionados com o meio ambiente, através da reflexão proposta no 

final.  

 

 

Palavras-chave: Natureza, Meio Ambiente, Biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elber.lima@ymail.com


146 

 

O DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE O EFEITO ESTUFA: 

UMA ANÁLISE DAS REPORTAGENS DO JORNAL FOLHA DE SÃO 

PAULO (1994-1995) 

Juliana Lima dos SANTOS¹(ljuliana19@yahoo.com.br); Carolina Rabelo da SILVA². 

1
Universidade Federal do Pará, Núcleo do Meio Ambiente – Belém, PA. 

2
Universidade Federal do Pará, Instituto de Letras e Comunicação – Belém, PA. 

O fenômeno efeito estufa é natural e permite a vida na terra. Entretanto, o tema passou a fazer parte 

dos tablóides midiáticos e, desde então, é comum ver associações negativas entre o fenômeno, 

catástrofes ambientais e consequências sociais, econômicas e políticas. Uma característica deste 

ramo do jornalismo no Brasil são as abordagens priorizando as catástrofes ambientais, sem uma 

discussão aprofundada sobre o tema abordado. Este trabalho vai delimitar a abordagem do tema 

“efeito estufa”, ao jornalismo impresso. O veículo escolhido para ser objeto de nossa análise foi a 

Folha de São Paulo, um jornal que existe desde 1921. O trabalho apresentado objetivou analisar 7 

reportagens da Folha de São Paulo que tinham como tema principal o efeito estufa, publicadas nos 

anos de 1994 e 1995. Escolhemos analisar amostras de tais anos, pelo fato de serem as mais antigas 

publicações sobre o assunto disponíveis no acervo da Folha de São Paulo, e devido serem as 

reportagens mais próximas dos anos em que o primeiro e o segundo Relatório do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) foram publicados, em 1990 e 

1995, respectivamente. O aporte teórico principal do nosso estudo é a Análise do Discurso de 

vertente francesa e o conceito de “formação discursiva”, segundo a visão de Michael Foucault.  

A análise de cunho crítico interpretativa que buscamos desenvolver no trabalho nos permite fazer a 

seguinte constatação:  as formações: atestamos que, na maioria das amostras analisadas houve a 

mudança de enunciado do conceito científico de “efeito estufa”, ou seja de um conceito científico, o 

efeito estufa passa a ser sinônimo de aquecimento global, ora com a intenção de definir para leitor o 

que é o efeito estufa, numa função meramente informativa, ora com a intenção de alertar o leitor, 

mostrando, através de depoimentos e interpretações, uma visão catastrófica e deturpada das 

mudanças climáticas.   
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Trabalhar a educação ambiental fora de um contexto sócio-histórico é ignorar o processo de 

consolidação da mesma. É preciso entender a relação entre educação e a educação ambiental e entre 

a educação ambiental e as demais áreas do conhecimento. Sob essa perspectiva, trazemos à 

discussão a contribuição das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no campo da 

educação ambiental. A reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação 

permanente do meio ambiente e do seu ecossistema, envolve uma necessária articulação com a 

produção de sentidos sobre a educação ambiental. As mudanças provocadas pela incorporação das 

TIC ao processo ensino-aprendizagem já fazem parte da maioria dos discursos didáticos. Entretanto, 

o uso delas não é apenas mais um meio de apoio ao professor, mas sim uma nova prática 

pedagógica ou uma ferramenta de transformação, onde o educador e o educando interagem e 

discutem sobre diversas questões, incluindo as ambientais. Portanto, “a presença inegável da 

tecnologia em nossa sociedade constitui a primeira base para que haja necessidade de sua presença 

na escola” (LEITE et al., 2003, p. 11), o que justificaria a inserção das tecnologias como suporte à 

prática docente. Além disso, o uso das TIC implica em novas formas de pensar. Contextualizando 

para a educação ambiental, as mesmas requerem novas visões sobre o processo de ensino-

aprendizagem, especialmente, sobre a relação professor-aluno-aluno. Desta forma, há a necessidade 

de se rever as bases teóricas da formação docente e sua compatibilidade com as novas teorias 

tecnológicas, pois, não é mais possível tratar a educação ambiental desconectada da comunicação 

(BASTOS et al., 2001), ou seja, deve ser tratada dentro de uma visão interdisciplinar. 

 

 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, TIC, Prática Docente, Processo Ensino-Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leticia.magalhaes@live.com


148 

 

O ENSINO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE FORMA 

CONTEXTUALIZADA E INTERDISCIPLINAR 
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Atualmente verifica-se transformações ambientais no planeta, a ação humana está intensa na forma 

de desenvolvimento de produtos que satisfaçam as exigências de consumo da sociedade. Objetivou-

se estimular nos educandos que se tornem cidadãos ativos e participativos acerca dos efeitos das 

mudanças climáticas no contexto social.  A investigação foi a análise de um questionário 

dissertativo para obter dados a respeito do conhecimento prévio. De forma complementar 

ministrou-se uma aula de caráter lúdico, que contemplou aspectos interdisciplinares e 

contextualizados (músicas, charges, sátiras).  Finalizou-se a investigação solicitando aos alunos que 

construíssem mapas conceituais sobre as alterações climáticas.  Notou-se dificuldades, como 

confundir a relação de conceitos de poluição, efeito estufa, gases tóxicos e aquecimento global. 

Como trabalhado por Bardim (1997), essa dificuldade está ligada a qualidade do ensino nas 

instituições escolares. A má compreensão entre causas e consequências de temas verificada nos 

mapas conceituais, associa-se as informações deturpadas veiculadas a mídia. A exposição de uma 

aula contextualizada não fora o suficiente, como abordado por Piaget (1980), a assimilação de 

corretas significações científicas não é rápida, trata-se de um processo contínuo de construção de 

novas estruturas. A forma de trabalhar o conteúdo sobre o clima através de uma aula interativa 

possibilitou um esclarecimento na significação de conteúdos científicos, pois como utilizado por 

Bizzo (2007), instigando o jovem aprender utilizando uma linguagem diferente, leva-o a ter uma 

consciência reflexiva sobre os acontecimentos climáticos no mundo. A incorporação destas 

tendências conduzem a educação há novos paradigmas de ensino, acarretando mudanças necessárias 

no sistema educacional vigente. 
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O TURISMO E A ENGENHARIA AMBIENTAL: UMA PROPOSTA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA  

Ariani Rodrigues CORDEIRO
1
 (anyufpa2008@hotmail.com); Arthur TAVARES

2
;
 
Alex Conceição 

dos SANTOS
3
.
 

 
1
Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Belém, PA. 

2
Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – Belém, PA. 

3
Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Belém, PA – Mestre em 

Economia com área de concentração em Desenvolvimento Econômico Regional pelo Programa de 

Pós-graduação de Economia – PPGE. 

O Turismo na Amazônia vem crescendo de maneira significativa em diversos setores, dentre eles 

podemos citar a priori, o turismo de eventos, de negócios, de aventura, dentre outros que englobam 

as atividades exercidas em áreas naturais. A Amazônia mesmo diante de diversos contrastes e face 

ao desmatamento, ainda assim, retém riquezas insondáveis. Visualiza-se no turismo grande 

propulsor de fortalecimento e desenvolvimento, porém, as pesquisas e estudos são limitados para 

esse viés, dada a complexidade e diversidade existente, questões estas que só serão sanadas a partir 

de olhares holísticos em relação ao turismo, debates multidisciplinares, alianças e parcerias com 

diversas áreas, dentre elas, considera-se de suma importância a engenharia ambiental. O 

profissional desta área possui em suas habilidades e competências atuar diretamente com o meio 

ambiente, realizando projetos que minimizem os impactos ambientais e demais, nestes moldes há a 

inserção dos conceitos de sustentabilidade que antecedem o desenvolvimento de uma localidade, 

atua em diversas frentes como qualidade da água, ar e solo, recuperação de áreas degradadas e 

tratamento correto de resíduos e assim, avaliar o impacto ambiental de projetos industriais e de 

engenharia civil sobre florestas, rios e mares propondo soluções para reduzir ou eliminar esse 

impacto. O profissional da área do turismo deve colaborar na elaboração e na implantação da 

Política Nacional de Turismo; elaborar e operacionalizar Inventários Turísticos utilizando 

metodologia adequada para a confecção de diagnósticos turísticos; elaborar o planejamento do 

espaço turístico; elaborar Planos Municipais, Estaduais e Federais de Turismo; interpretar legislação 

pertinente; identificar, analisar e avaliar os possíveis efeitos positivos e negativos provocados pelas 

atividades turísticas em determinados espaços e comunidade. Assim, considera-se que o turismo 

aliado a engenharia ambiental podem tornar-se grandes propulsores de fortalecimento e 

desenvolvimento em diversos sentidos para a Amazônia, através de debates e que proponham 

técnicas de melhorias, diante das diversidades existentes em nossa localidade. 
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O Estado do Pará, nas últimas décadas, vem sendo palco de grandes projetos da indústria mineral. A 

vocação mineral do Estado é refletida pela participação deste segmento na economia, onde em 2010 

alcançou o valor de produção de U$ 15,3 bilhões. Apesar da importância da indústria mineral, as 

atividades a ela relacionadas são responsáveis por grandes modificações do meio ambiente, 

refletindo em uma gama de impactos negativos para os meios físicos, bióticos e antrópicos. Assim 

sendo, enquadra-se na legislação ambiental brasileira no que versa a necessidade de Estudos de 

Impactos Ambientais no processo de licenciamento ambiental. De acordo com a Resolução 

CONAMA 01/86, o estudo de impactos ambientais deve identificar e analisar, além dos impactos 

diretos e indiretos, os impactos cumulativos e sinérgicos para todas as etapas do projeto. A pesquisa 

qualitativa e documental, seguida neste estudo, possuiu o objetivo de verificar a análise de impactos 

cumulativos e sinérgicos de quatro EIAs de empreendimentos minerários instalados no Pará. Para 

tanto, foi elaborada uma lista de verificação, onde algumas questões foram levantadas para 

norteamento da análise. Os resultados obtidos indicaram uma deficiência quanto à análise dos 

impactos cumulativos e sinérgicos, apesar da exigência legal. Apenas um EIA identificou para as 

diversas etapas do empreendimento os impactos cumulativos e sinérgicos, este mesmo estudo 

apresentou definição para tais impactos. 
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Analisando as políticas traçadas nos últimos 20 anos pode-se dizer que a Amazônia brasileira 

enfrenta hoje nove grandes desafios relacionados às políticas públicas para a sua gestão. Este ensaio 

visa apresentar em forma de um diálogo igualitário entre a sociedade civil e o Estado Nacional com 

respeito a essas políticas públicas que estão sendo implementadas na Amazônia brasileira. O 

primeiro e o fundamental de todos os desafios é a manutenção das condições climáticas, que 

contribuem para a sustentabilidade da Região, do país, do continente e de outras áreas do Planeta. O 

segundo desafio é uma adequada gestão das águas, essencial para a manutenção das condições 

climáticas e da biodiversidade Local. O terceiro desafio diz respeito em garantir uma ocupação 

fundiária coerente com as conclusões e indicações decorrentes do zoneamento ecológico – 

econômico através de políticas que assegurem eficiência na preservação e aperfeiçoamento do solo, 

da flora e da fauna, a partir de instrumentos capazes de coibir o desmatamento e atividades 

econômicas que prejudiquem e comprometam a biodiversidade. O quarto desafio decorre da 

necessidade de uma “espacialização” de toda a Macrorregião, devido à acentuada diversidade de 

suas sub-regiões, levando em conta a configuração de sua rede hidrográfica; seus biomas e 

ecossistemas; assim como da distribuição espacial da população residente em seu território. O 

quinto diz respeito a uma gestão efetiva e integrada das políticas em todos os níveis, do federal, ao 

estadual, ao sub-regional e ao municipal, evitando dispersão de esforços e duplicidade de 

iniciativas, mas garantindo uma presença efetiva do Estado em todos os níveis. O sexto refere-se à 

dimensão geopolítica a Amazônia, seja em nível continental a serviço da integração sul-americana, 

seja em nível Planetário, para criar instrumentos institucionais e jurídicos, que garantam uma 

cooperação com países de outros continentes, respeitando a soberania dos países amazônicos. O 

sétimo vem da necessidade de encontrar os mecanismos adequados, tanto em termos qualitativos 

como quantitativos, para captar os recursos financeiros indispensáveis à viabilidade de 

empreendimento exigido pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. O oitavo situa-se nas 

relações entre a Amazônia e o resto do país, objetivando de evitar que esta Macrorregião se torne 

apenas uma colônia, dependente das demais Macrorregiões e a elas subserviente, mas que assuma 

seu desenvolvimento próprio numa relação de parceiro em pé de igualdade com os outros entes da 

Federação. O nono desafio deriva de um dever fundamental de fazer com que a população residente 

na Amazônia (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caboclos e mestiços, artesãos, etc..) participe 

efetivamente do processo de desenvolvimento da Região. Conforme informado esperamos que a 

retrospectiva e desafios que acabam de ser explicitados sirvam a reflexão de todos. 
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A Terra Indígena Trocará (TI Trocará) sofre influência das mudanças provenientes da construção da 

Usina Hidrelética de Tucuruí (UHE Tucuruí) a qual está localizada em um trecho do rio Tocantins, 

fora dos limites da TI. Com o objetivo de verificar os impactos ambientais decorrentes dos 

problemas advindos do processo de ocupação do entorno e suas implicações, nos cursos hídricos da 

TI Trocará, entrevistamos 36 pescadores Asuriní e membros da comunidade, além de 

acompanharmos os pescadores em sua lida diária. Constatamos que o acesso viário (construção da 

rodovia Transcametá e da estrada Transladário) facilitou a entrada de invasores na TI Trocará. 

Embora tenhamos observado uma rica diversidade de animais de grande porte, atestando ainda a 

boa qualidade ambiental, os entrevistados correlacionaram a presença de invasores com a 

diminuição da quantidade total de peixes e da frequência de espécies, como o jaraqui e o mapará. A 

pesca de subsistência realizada inicialmente com arco e flecha se tornou comercial, com a 

introdução de malhadeiras e outras artes de pesca, acompanhada das mudanças históricas, a 

decrescente transmissão dos saberes e fazeres tradicionais, para as novas gerações. A construção da 

UHE Tucuruí trouxe além dos tradicionais impactos ambientais, como a diminuição dos peixes e a 

mudança da condição sedimentar no leito do Rio Tocantins, o desmatamento, queimadas e 

degradação das cabeceiras e margens dos seus afluentes. Cabe ressaltar que os impactos ambientais 

e socioculturais observados estão inter-relacionados, sendo difícil precisar os mais importantes ou 

as causas/consequências. Consideramos que a organização de uma associação Asuriní seria o 

primeiro passo para adquirir o direito ao uso dos recursos naturais de forma justa e responsável. 

 

Palavras-chave: Índios, Pesca Artesanal, Asuriní, Amazônia, Rio Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:betalsena@yahoo.com.br


153 

 

OS PEIXES DA TERRA ÍNDIGENA TROCARÁ, COMO INSTRUMENTO 

PARA ENSINO-APRENDIZAGEM 

Bethânia Alves SENA
1
 (betalsena@yahoo.com.br); Marcia Francineli da Cunha BEZERRA

1
; 

Suzana Carla da Silva BITTENCOURT
1
; Adilson Leão da SILVA

1
; Jamylle Raphaelle Seabra da 

Silva CARVALHO
2
; Luiza NAKAYAMA

1
; Jaime Ribeiro CARVALHO JÚNIOR. 

1
Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas – Belém, PA. 

2
Universidade da Amazônia, Engenharia Sanitária e Ambiental – Belém, PA. 

Na Terra Indígena Trocará (TI Trocará) registramos 142 espécies pertencentes a 98 gêneros, 32 

famílias e 8 ordens. O Characiformes (a maioria dos “peixes brancos”, de escamas) foi o grupo com 

maior biodiversidade específica, seguidos pelos Siluriformes (bagres e cascudos), Perciformes 

(acarás, tucunarés e corvinas) e Gymnotiformes (sarapós e ituis). As ordens Beloniformes, 

Cyprinodontiformes, Osteoglossiformes e Synbranchiformes compuseram uma pequena 

representação. Com o objetivo de conhecer e manter os conhecimentos tradicionais sobre a 

ictiofauna da TI Trocará entrevistamos 36 pescadores Asuriní, apresentando as fotos dos peixes da 

região. Também coletamos exemplares com diferentes artes de pesca e colocamos em aquários. 

Verificamos que os pescadores conseguiram identificar pelo nome regional as espécies de peixes, 

citando as características marcantes de cada uma delas, inclusive hábitos (alimentares e 

reprodutivos) e hábitat preferencial, que contribuíram muito para a percepção holística desta 

ictiodiversidade. Cabe ressaltar que apresentamos fotografias de peixes de águas doce da região e 

também de outras bacias hidrográficas, que imediatamente foram identificados pelos pescadores 

como não encontrados na região de Trocará; assim, explicamos aos Asuriní o hábitat e o local 

específico destes peixes. Os jovens Asuriní observaram atentos ao padrão de comportamento e às 

características morfoanatômicas dos peixes. Consideramos que estas atividades foram importantes, 

pois além de proporcionar uma análise etnobiológica da comunidade de peixes, a trocas de 

informações reforçaram, nos jovens, o interesse de manter os conhecimentos tradicionais da arte de 

pesca, nomes na língua Asuriní e a importância do manejo e preservação de espécies ameaçadas de 

extinção, como o pirarucu Arapaima gigas (Arapaimidae). 
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Esse trabalho foi realizado com o intuito de demonstrar que as unidades de conservação (UCs) da 

Região Metropolitana de Belém (RMB), apesar de seus decretos, leis e incisos, para preservação e 

conservação da natureza, possui falhas de cumprimento em algumas de suas funções como 

estabelece a lei, passando por sérios problemas e conflitos tanto na parte ambiental como social. As 

UCs da região metropolitana de Belém têm sofrido diversas transformações em sua estrutura física. 

Tais transformações, em sua maioria, são prejudiciais ocasionando um desequilíbrio no ecossistema 

local. O foco principal deste trabalho foi direcionado ao Parque Estadual do Utinga (PEU) e a Área 

de Proteção Ambiental de Belém (APA-Belém). No PEU há uma elevada biodiversidade e contem 

os lagos Bolonha e Água Preta que, através da estação de tratamento de água (ETA), abastecem a 

RMB. O PEU se localiza no interior da APA-Belém, logo os problemas encontrados em uma das 

UCs afetam diretamente a outra. Nesse trabalho foram usadas entrevistas semiestruturadas com os 

órgãos responsáveis pela administração dos parques e visita técnica ao PEU, além de revisão 

bibliográfica sobre o assunto abordado. Um dos mais importantes motivos relacionados ao fator 

social dentro da APA-Belém é o desconhecimento da população sobre as UCs e sua importância, 

sendo, portanto, a  maior dificuldade em se administrar esses locais. Apesar de já serem realizados 

projetos de educação ambiental, esses problemas continuam a acontecer, pois a população do 

entorno, que é a principal causadora dessas mazelas, tem pouca participação nestes projetos. 

Portanto, para que as UCs desempenhem efetivamente a sua função de proteção da natureza, faz-se 

necessária a cooperação da população de Belém, essencialmente a que mora no entorno do PEU 

junto com o poder público e os órgãos de meio ambiente para a manutenção sustentável desses 

locais e o cumprimento dos seus objetivos. 
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Os sistemas imageadores ativos de visada lateral, bem como os radares de abertura sintética (SAR), 

auxiliam no sensoriamento remoto durante a aquisição de dados coletados e processados a serem 

transformados em pontos de análise. O monitoramento de extensões territoriais da Amazônia é 

importante, pois o monitoramento dessa região é foco de estudo na modelagem ambiental nos 

últimos anos. Os radares de abertura sintética monitoram a coleta de dados precisos a partir de 

radares fixos e embarcados em aeronaves, auxiliados por meio das redes de detecção cooperativas 

que mantêm a vigilância do movimento aéreo dentro da cobertura da rede. Assim, o Sistema de 

Proteção da Amazônia (SIPAM) e o Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM) operam com 

uma rede complexa, gerando imagens que dependem da geometria de imageamento, das 

características físicas como o pulso da onda, velocidade e frequência (Efeito Doppler), do 

processamento Multi-look na abertura sintética em visadas, além do aparato técnico do 

processamento digital na formação da imagem. Ressalta-se a Aproximação da Síntese Doppler 

como um efeito peculiar desse arranjo sintético, com uma resolução fina em azimute e grande 

impacto na geração das imagens, as distorções radiométricas e geométricas capazes de gerar 

imagens com degradações relacionadas aos alvos.  
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Palmeiras e sementes têm fascinado o homem através dos tempos no processo cultural. Nelas, nós 

reconhecemos a beleza incomum, a exuberância e a fonte extraordinária de alimentos e de matéria-

prima, que abastece nosso cotidiano. O estudo de palmeiras e sementes na Ilha de Cotijuba – Pará 

trata-se de uma abordagem qualitativa na modalidade narrativa, razão/justificativa de se utilizar a 

pesquisa
 
narrativa no âmbito da educação ao considerarem que [nós] os seres humanos somos 

organismos contadores de histórias, somos organismos que individual e socialmente vivemos vidas 

relatadas. Como principal objetivo apresentou ao público alvo as descobertas científicas e os 

conhecimentos tradicionais, transmitindo informações de forma significativa e alavancando saberes 

culturais necessários à criação de novos paradigmas educacionais na região. O projeto apresenta 

também um caráter de pesquisa-ação, pois envolvem aspectos produtivos e econômicos, locais e 

regionais gerando conhecimentos e soluções para os problemas abordados. Resgatando e passando a 

cultura amazônica nas escolas encontramos formas de manejo comunitário, educação ambiental e 

outras trilhas para se chegar à sustentabilidade integral, na qual faz sentido profundo cuidar do meio 

ambiente. Como metodologias, além da pesquisa bibliográfica, utilizaram-se observações diretas, 

entrevistas semiestruturadas, objetivando identificar os fatores de entrave. Concluímos que a 

utilização de espécies nativas amazônicas no processo de ensino/aprendizagem atrai a curiosidade e 

o interesse dos alunos para as aulas de todas as disciplinas, possibilitando uma aprendizagem 

significativa e demonstrando possibilidades de como promover manejo e uso múltiplo da floresta 

visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas que dela dependem. 
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O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque/AP - PNMT é o maior Parque Nacional do Brasil 

e uma das mais extensas áreas protegidas em floresta tropical do mundo. Situado em região de 

fronteira, é bi-nacional e bi-estadual. A pesquisa documental, focada principalmente na correlação 

das leis e decretos brasileiros que dispõem sobre Unidades de Conservação (UC), confronta os 

objetivos do plano de manejo do PNMT e as demandas sociais ali existentes, que foram 

judicializadas. Constatou-se que em algumas áreas do PNMT, unidade de conservação de proteção 

integral, não é cumprida a finalidade de preservar a natureza mediante o uso indireto dos seus 

recursos naturais, isto é, sem consumo, coleta, dano ou destruição. Decisões proferidas no âmbito 

da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar e da Seção Judiciária do Amapá revelam que a 

Comunidade de Ilha Bela, inserida no interior do PNMT, tem sua subsistência baseada nas 

atividades comerciais que dão suporte a garimpos clandestinos situados dentro e nas proximidades 

do parque. Apesar da criação do PNMT, a presença do Estado naquela região é precária. O estudo 

demonstra que são necessárias políticas públicas capazes de criar condições para que a gestão 

ambiental na unidade de conservação seja implementada de forma que a comunidade local colabore 

com o cumprimento das diretrizes estabelecidas no plano de manejo, a fim de que os conflitos não 

sejam dirimidos apenas no âmbito judicial. 
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A qualidade ambiental vem diminuindo a cada dia em virtude de atitudes descontroladas por parte 

da sociedade que, infelizmente, está preocupada apenas com o acúmulo de capital e acaba deixando 

de lado a preocupação com o meio ambiente. O modelo de desenvolvimento econômico que rege 

nossa sociedade está diretamente relacionado com os problemas ambientais que vêm atingindo a 

natureza e, consequentemente, a população. Devido à diminuição da qualidade ambiental, causada 

principalmente pelo desenvolvimento acelerado e insensato, muitas discussões foram iniciadas e 

projetos voltados para a preservação ambiental estão sendo realizados em todo o mundo. No âmbito 

da educação, surgiram novas ciências como a Ecologia Humana, que além de estudar o 

comportamento humano, desenvolve dentro deste contexto ações interdisciplinares voltadas para a 

sensibilização da sociedade. Dentro destas ciências está o estudo da percepção ambiental da 

sociedade, pois o comportamento de cada indivíduo é resultado da forma como percebem o mundo. 
A percepção que cada indivíduo apresenta sobre o meio ambiente é única, pois cada um tem sua 

maneira de perceber e interagir com o mesmo, logo, o comportamento de cada um desses 

indivíduos é o resultado da forma como percebem o mundo no qual estão inseridos. O objetivo 

deste trabalho foi conhecer um pouco mais sobre a percepção da cidadania ambiental a partir de 

levantamento bibliográfico e fazer uma análise crítica demonstrando a importância de conhecer o 

meio ambiente, despertando a consciência ambiental e mostrando a importância de conhecer e 

participar de projetos voltados à temática ambiental. Concluo que trabalhar a Educação Ambiental é 

imprescindível para sensibilizar todos da crise ambiental que estar-se vivendo. 
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A Cidade de Castanhal, por apresentar uma localização geográfica estratégica na Região, sendo 

próxima à Capital e cortada por várias rodovias, tem atraído, além de investimentos nos mais 

diversos setores da economia, cada vez mais pessoas. No entanto, esse crescimento econômico e 

populacional não tem sido acompanhado por políticas que amenizem os impactos ambientais, 

gerando uma série de problemas que interferem diretamente no cotidiano das pessoas, um exemplo 

é a produção de mais resíduos sólidos domiciliares, ou lixo, que contaminam as ruas, canais e 

igarapés, provocando doenças e outros prejuízos às comunidades. O presente trabalho trata-se de 

um estudo, sobre esses resíduos nas proximidades do Bairro Salgadinho, em Castanhal, com intuito 

de perceber como está ocorrendo o tratamento de lixo na área pelo poder público e pelos moradores, 

como a população vê o serviço de coleta na Cidade, além de perceber se há ou não projetos de 

reciclagem nesse e outros bairros próximos. Foi realizada a aplicação de questionários, observações 

e registros fotográficos nesses bairros para averiguar a situação dos mesmos com relação ao lixo. 

Com a pesquisa, pôde-se notar a existência de pontos críticos de poluição onde o lixo é despejado 

sem responsabilidade. Foi possível concluir que é necessária a implantação de projetos que visem à 

sustentabilidade na cidade, melhoramento no serviço de tratamento de resíduos, além de políticas 

públicas de conscientização da população sobre os problemas causados pelo lixo. 
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O trabalho procura identificar e analisar a concepção de educação ambiental e meio ambiente 

adotada por professores que atuam no ensino médio em escolas públicas no município de Belém, 

relacionando-a com a prática docente. Visa responder qual a percepção dos professores acerca da 

educação ambiental e de temas relacionados ao meio ambiente. Os dados da pesquisa foram obtidos 

mediante entrevista com professores de duas escolas públicas no município de Belém, no segundo 

semestre de 2011, posteriormente analisados à luz de conceitos de educação ambiental, em uma 

perspectiva crítica, tendo como autores chave as análises de Loureiro (2006; 2009), Leff (2000; 

2001), Freire (1993; 2008), Jacobi (1999; 2003), Reigota (1994; 2001), Saviani (1979; 1980). O 

estudo identifica a percepção dos professores acerca da educação ambiental, suas concepções de 

meio ambiente e outros conceitos fundamentais para suas práticas neste campo. Foram identificados 

diversos equívocos e lacunas na fala dos sujeitos da pesquisa, especialmente quanto à ênfase dada 

ao meio ambiente rural e às dimensões físicas e bióticas, desprezando a dimensão antrópica. 

Apoiando-se nos resultados encontrados concluiu-se que muitos fracassos relacionados à educação 

ambiental, nas escolas pesquisadas, podem estar diretamente relacionados a problemas de natureza 

teórico-metodológica, o que se traduz em concepções equivocadas de educação ambiental, 

totalmente descontextualizadas e desprovidas de criticidade e de cunho transformador. 
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Com o avanço da tecnologia a cada momento são criados novos aparelhos mais modernos e 

melhores. Esse avanço não é problema, até o momento em que o período de fabricação desses 

aparelhos é tão curto que “obriga” as pessoas a comprá-los. Então os produtos “ultrapassados” têm 

como destino o lixo comum; a grande questão é que esses produtos não possuem um destino 

correto, apesar de alguns deles possuírem materiais tóxicos, e eles são descartados em lixões e 

aterros sanitários. Este trabalho teve como objetivo realizar uma introdução sobre eletroquímica 

para os alunos e orientá-los sobre qual a maneira mais adequada de descartar tais produtos. O 

trabalho foi escrito a partir de uma oficina realizada na Escola Estadual Joaquim Viana, no 

município de Ananindeua-PA, com 29 alunos do 3º ano do ensino médio. No final, os alunos 

responderam um questionário fazendo uma avaliação da oficina. Durante a análise dos 

questionários, e mesmo durante a apresentação, percebemos que os alunos se sentiram bem 

satisfeitos com a mesma, pois, para eles, tratava-se de uma aula diferenciada, contendo assuntos 

ainda não abordados em sala; percebemos também que a maioria dos alunos pouco sabe qual o 

destino adequado de pilhas e baterias; então, por falta de informação, a maioria acaba descartando 

esses materiais no lixo comum; alguns guardam em gavetas ou algum outro recipiente, mas ainda 

são a minoria. Parte deles admitiu que descarta no lixo porque não sabe o que fazer com elas. 

Concluímos que a difusão de tais informações ainda deixa a desejar, pois poucas pessoas sabem da 

existência de locais para o descarte; por isso acreditamos que deve haver maior divulgação sobre o 

assunto, para conscientizar os alunos e tentar diminuir os impactos ambientais gerados pelo descarte 

inadequado desses materiais. 
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A principal proposta desse artigo é analisar a poluição existente na Baia do Guajará ao longo da orla 

de Belém, que durante os séculos seguidos pouco se fez ou se foi feito para melhoria das condições 

de manutenção e preservação do estuário Guajará. Esses estudos detectaram esgotos jogados no rio 

sem nenhum tratamento, o lixo proveniente das feiras como o Ver-o-Peso, considerado cartão postal 

de nossa cidade, também possui uma grande contribuição dos resíduos que são lançados 

diariamente no estuário. Outro fator que é preocupante são as várias empresas instaladas ao longo 

do Distrito de Icoaraci e de Belém voltadas às diversas atividades do ramo pesqueiro, que possuem 

linhas de higienização mais que não se fazem eficazes na prevenção da poluição e no correto 

destino dado a esses efluentes. O setor madeireiro também tem sua parcela de culpa, 

comprometendo os rios com os restos de madeira que ficam submergindo e também podem 

provocar acidentes com outras embarcações, com consequências de derramamento de óleo. Outro 

fator preocupante e muito presente, já que ao longo das águas guajarianas são visíveis navios 

descarregando óleo, por mais que tenham todas as medidas de segurança, não é suficiente para 

impedir que parcelas significativas de resíduos sejam desperdiçadas. A fabricação de bebidas tem 

um potencial gigantesco de poluição, pois os dejetos químicos não reaproveitáveis são jogados 

livremente na baía pelas indústrias. Para completar o cenário de devastação e de poluição, o 

crescimento de bairros e de invasões são considerados meios de poluição constante, pois não 

possuem a mínima infraestrutura de saneamento básico, o que implica nas péssimas condições de 

vida, que são reforçadas pelo acometimento de doenças graves em consequência da proliferação de 

vetores, devido a falta de coleta de lixo e acúmulo do mesmo nas regiões mais próximas, 

despejando-os na orla diversos poluentes nos rios que a compõe. 
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As áreas ocupadas por projetos de assentamento destinadas a produção agrícola estão localizadas 

em áreas de colonização antiga do município de Senador José Porfírio. O projeto de assentamento 

Canoé tem as atividades agrícola e pecuária como base, porém com baixa produtividade já que 

utiliza um modelo de exploração extensiva e predatória dos recursos naturais. A atual fase de 

desenvolvimento do assentamento tem provocado vários processos de degradação ambiental, como 

desmatamentos e assoreamento dos rios que somados com o aumento da produção de resíduos 

sólidos e com a falta de local apropriado para sua destinação, juntamente da baixa sensibilização 

ambiental por parte dos assentados, vem causando poluição ambiental e visual, além de ser uma 

grande fonte de contaminação ambiental e trazendo riscos a população. Neste contexto, através da 

aplicação de questionários aos assentados, buscou-se identificar as principais práticas de descarte do 

lixo gerado no assentamento. Após a sistematização dos dados, observou-se que a grande maioria 

utiliza a queima por ser, segundo os assentados, uma solução rápida e prática, mas que gera gases 

que são prejudiciais. Outras práticas identificadas foi o descarte do lixo como forma de adubo nas 

plantas ou enterrado sem maiores cuidados já que a coleta de lixo feita pela prefeitura do município 

não abrange a zona rural. Conclui-se que nenhuma das opções de descarte realizadas pelos 

assentados é considerada ideal, primeiramente, por não ser feito nenhum processo de separação de 

resíduos em categorias (lixo orgânico, papel, vidro, metal e plástico) e também porque as formas de 

descarte não são suficientemente eficientes para transformar o lixo em resíduos que causem menor 

impacto para o meio ambiente. Por isso, é necessária a implementação de um programa de educação 

ambiental para o aproveitamento de lixo orgânico e inorgânico com utilização de compostagem, 

destinação correta e reaproveitamento dos resíduos sólidos secos. 
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Macapá é um município brasileiro, capital do estado do Amapá.  Localizada no sudeste do estado, é 

a única capital estadual que não possui interligação por rodovia a outras capitais. Ademais, é a única 

cortada pela linha do Equador e que é localizada às margens do Rio Amazonas. Macapá pertence à 

mesorregião do Sul do Amapá e à microrregião homônima. A realidade no município de Macapá 

ainda não é de total cumprimento ao que exige a lei 12.305/10, sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, o que torna preocupador, pois o município vem crescendo de dois modos, 

horizontal, que na sua grande maioria apresenta um crescimento desordenado, principalmente nas 

periferias, e vertical onde concentra a maior parte, na área central. Objetivou-se nessa pesquisa 

diagnosticar a problemática da coleta de resíduos sólidos na cidade de Macapá que se encontra em 

pleno desenvolvimento urbano. O estudo foi abordado a partir de metodologia de pesquisa 

qualitativa, em razão do objeto da investigação – obras de construção públicas/privadas urbanos do 

município de Macapá – referir-se a um fenômeno social complexo, cujo momento o município vem 

vivenciando, através da sua expansão de modo horizontal e vertical. Sobre a fiscalização da coleta 

de resíduos, questionam-se enquanto a cobrança em relação à fiscalização, se empresas particulares 

são mais cobradas que as públicas ou vice-versa. É demonstrado através da pesquisa, que 60% 

concordam que não há diferença e 40% discordam afirmando que há sim uma diferença, ressaltando 

que as obras foram escolhidas aleatoriamente. Sobre a problemática da coleta de Resíduos da 

Construção Civil (RCC) pelas prestadoras de serviços na área de construção civil pode ser 

diagnosticado que 26% afirmaram a falta de conhecimento e legislação onde dificultam as 

providências a serem tomadas ao descarte correto dos resíduos, 18% concordam que a ausência de 

mecanismo de medicação desses dejetos interfere na eficiência do reaproveitamento ou despejo 

correto, já 11% afirmam que a falta de veículos coletores específicos para cada tipo de resíduos 

dificulta sobre qual destinação dar a essa problemática, e 8% concordam que a falta de treinamento 

e ausência ou até mesmo inadequação da segregação dos resíduos desnorteiam o que seria mais 

prático para as prestadoras que é descartar os RCC, 5% junto dos 3% que afirmam que a coleta é 

inadequada pela coleta incorreta por carros coletores, onde as empresas fazem a separação dos seus 

resíduos e quando a coleta é feita se despejada tudo junto, mas tudo isso causaria um alto custo para 

empresas se fossem arcar com essas despesas, 16% reafirmam o alto custo para resolver a 

problemática em questão e por fim, 5% de outros casos que não foram citados causam dificuldades 

nas prestadoras (mão-de-obra qualificada, locais para disposição e outros). Considera-se que 

Macapá, um município do Amapá-AP de pequeno porte, a problemática de RCC no que diz respeito 

a coleta de resíduos sólidos produzidos pelos canteiros de obras é visível ao andar pela cidade e 

percebe-se que é realizada de modo inadequado, pois em sua totalidade é disposta em aterros 

sanitários sem nenhum controle e provavelmente sem licença ambiental, sendo que apenas uma 

pequena parcela recebe destinação final adequada com uso da reciclagem em vigas e pilares. Apesar 

de município aqui estudado ser um município de pequeno porte, é importante ressaltar que as 

geradoras têm procurado uma solução para essa problemática dos RCC, que se demonstraram 

preocupantes mais por conta da fiscalização do que por sensibilização ambiental.  
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Este projeto aborda a questão da coleta seletiva dos resíduos sólidos, tema discutido no hodierno 

contexto educacional, social e econômico, que  apesar de alguns avanços nestas questões, o lixo é 

ainda um grande problema na nossa sociedade. Dessa forma, é relevante que a escola desenvolva 

ações que viabilizem o desenvolvimento sustentável, haja vista que é formadora de cidadãos 

responsáveis pelo meio em que vivem. O objetivo deste projeto é promover reflexões sobre as 

problemáticas dos resíduos sólidos, debatendo e apresentado ideias e soluções para realizar a coleta 

seletiva na instituição escolar, proporcionando o destino correto dos resíduos, e assim amenizar os 

prejuízos que estes causam para o meio ambiente e a saúde. De acordo com a lei 12.305 de 

12/08/2010 e regulamentada pelo Decreto Federal 7.404, de 23 de dezembro de 2010, até 2012 os 

municípios terão que elaborar um plano sobre o armazenamento e o destino dos resíduos sólidos e 

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

maneira, a coleta seletiva fará parte do nosso dia-a-dia e é imprescindível que a escola comece a 

praticar ações que possibilitem esse processo. Esse é um avanço crucial na lei sobre o manejo dos 

resíduos sólidos, pois os governos federal, estadual e os municípios terão que criar medidas para o 

seu destino, que até então, em sua maioria é despejado a céu aberto sem nenhum preparo para o 

recebimento do mesmo. Conforme os Parâmetros Curriculares (1996), importante material de 

discussão entre os professores, alunos e comunidade escolar, a escola tem um papel relevante para 

sensibilização da sociedade quanto a cuidar e conservar o meio ambiente. Sabemos que a Educação 

Ambiental tem que ser trabalhada de forma que os nossos alunos tenham mais respeito com o meio 

em que vivem, assim construindo uma sociedade mais limpa e agradável. Como procedimento 

metodológico deste projeto promover-se-á palestras, oficinas, minicursos que envolvam discentes, 

docentes e comunidade escolar nas ações de coleta seletiva dos resíduos sólidos. 
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O trabalho teve como objetivo realizar uma proposta de educação ambiental indicando a 

implantação de um projeto ambiental como ferramenta de sustentabilidade na Empresa Brasileira de 

Distribuição (EBD). Para tanto, foram abordados alguns conceitos sobre gestão empresarial, 

planejamento estratégico, sustentabilidade, gestão ambiental, elaboração de projetos de educação 

ambiental que facilitassem o entendimento sobre a importância da educação ambiental na empresa. 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, além de coleta de dados obtida por 

meio de aplicação de questionário socioambiental conseguido junto à gerente administrativa da 

empresa EBD, no qual foi verificado que esta necessitava de projetos que proporcionassem uma 

destinação ambientalmente adequada aos resíduos que gera. Desta forma, foi proposto a 

implantação do Projeto EBD Recicla, baseado na coleta seletiva de resíduos sólidos para fins de 

reciclagem, que permite à empresa resultados favoráveis, como melhor relação entre os 

colaboradores e o meio ambiente, minimização de custos pela redução do desperdício, valorização 

de sua imagem perante seus consumidores, e aumento de sua competitividade, respeitando o meio 

ambiente. 

  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Projetos Ambientais, Empresa Brasileira de Distribuição, 
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A educação ambiental (EA) – na cidadania busca realizar uma reflexão crítica e autocrítica, 

contextualizada em uma educação para e na vida, que caminhe concomitantemente com uma visão 

transformadora de mundo. Nesse contexto, o professor ecológico se constrói em sua prática 

reflexiva cotidiana, pois a descontextualização da educação à vida, implica na mecanização e 

reprodução do sujeito em objeto; do perigo do humano perder sua essência: sensibilidade, 

solidariedade, esperança, compaixão, bondade, etc. A dicotomia entre o humano e a natureza é 

comum na educação escolar e refere-se à EA de forma superficial, especialmente nos conteúdos 

curriculares. Por conseguinte, este trabalho é resultado de entrevistas em profundidade, realizadas 

com os professores do município de Curuçá, tendo o princípio 16 do Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global como referência de concepção 

de ética ambiental em que, a ética pode ser definida através de determinados pontos de vistas 

culturais de grupos ou comunidades. O trabalho aborda representações de alguns professores sobre 

ética na educação ambiental. Um exemplo de ética prática, na visão do professor de Curuçá, é não 

retirar do meio ambiente espécies chaves importantes para o equilíbrio biológico do ecossistema 

local, pois, a educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as 

formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar os seus ciclos vitais e impor 

limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos (Princípio 16). Sendo assim, na 

prática do educador de Curuçá, compreendeu-se que as investigações sobre a prática reflexiva 

valorizam o seu trabalho como sujeito das transformações que se fazem necessárias não só na 

escola como também na sociedade. 

 

Palavras chaves: Educação Ambiental, Ética, Cidadania, Cotidiano, Curuçá-Amazônia.    
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O aumento demográfico da população belenense somado ao número de habitantes que detinham 

baixo poder aquisitivo foi fator decisório para a ocupação desordenada dessa população às margens 

dos cursos hídricos da cidade de Belém. E assim, como diversos outros canais da cidade, o canal da 

Tamandaré, também sofre com as consequências deste processo desordenado de ocupação, da baixa 

declividade e impermeabilidade do leito. Neste sentido, esta pesquisa objetivou avaliar os impactos 

da urbanização na sub-bacia do canal da Tamandaré na cidade de Belém/PA. Verificou-se então 

que, apesar do canal da Tamandaré ter o respaldo de ser considerado um bairro nobre e abrigar uma 

das principais bacias de drenagem da cidade de Belém, são evidentes os problemas ambientais no 

canal. Tanto que, durante a pesquisa, notou-se a presença de resíduos sólidos despejados 

inadequadamente no canal, além do lançamento de esgoto sanitário no mesmo (oriundos de todas as 

residências e pontos comerciais da região). Lisbôa (2008) confirma essa problemática quando 

comprova que a sub-bacia da Tamandaré apresenta zonas com alto grau de potencial poluidor, e 

aponta a falta de esgotamento doméstico como principal maximizador do problema, uma vez que os 

canais de drenagem cortam as zonas altamente urbanizadas. E para completar o ciclo de problemas 

da área, a falta de reforma estrutural que aumente a capacidade de vazão dos condutores das águas 

pluviais implica no transbordamento do canal da Tamandaré, agravando os impactos negativos na 

área. Este problema, além de causar mau cheiro às proximidades do mesmo também, deixa a 

população vulnerável a disseminação de doenças transmissíveis pela contaminação da água.  
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É quase unanimidade entre os pesquisadores e especialistas, que se dedicam estudar a questão 

ambiental, considerarem o quadro atual como produto de vários fatores mundiais, tais como: 

crescimento populacional e econômico; aceleração da produção industrial e urbanização; utilização 

desproporcional da natureza (vista como recurso natural), redundando em crise ambiental sem 

precedentes, e repercutindo em toda parte. O município de Igarapé-Açu, objeto de estudo desta 

pesquisa, não foge à regra não só com o desfecho do seu processo urbano, mas, também, com a 

utilização do espaço rural para o plantio de grandes áreas de dendê, pecuária, dentre outros, que têm 

afetado sobremaneira a qualidade de mananciais e de vida da população na região. Diante dessa 

realidade, esta pesquisa tem como objetivo diagnosticar a qualidade ambiental e de vida do igarapé 

Pau Cheiroso que corta o espaço rural e urbano do município de Igarapé-Açu, e assim contribuir 

com seus resultados para o planejamento ambiental e melhoria das condições da população local.  

Na realização desta pesquisa, estão sendo utilizados procedimentos metodológicos de diagnóstico 

da qualidade ambiental, da qualidade de vida, bem como do planejamento ambiental. Com base em 

uma abordagem que procura contemplar a dimensão objetiva e subjetiva, estão sendo considerados 

os seguintes indicadores quantitativos: condições econômicas e meios de consumo coletivo; e, com 

respeitos aos indicadores qualitativos, estão sendo investigadas questões relacionadas à percepção 

da população. Na fase em que a pesquisa se encontra, ainda não foram coletados dados suficientes 

para uma análise que responda os objetivos formulados; no entanto, a própria visualização da 

paisagem geográfica com grande predomínio de monoculturas e desmatamentos, como também a 

forma com que o igarapé Pau Cheiroso está sendo tratado, denuncia, mesmo que preliminarmente, 

um uso inadequado dos recursos hídricos. Em face disto, e para efeito de conclusão provisória, a 

investigação está apontando o descumprimento da Constituição de 1988, bem como da Lei 9.433, 

que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos.  
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A presença de água é condição fundamental para a existência de vida em nosso planeta. Apesar de o 

volume de água no planeta praticamente não mudar, sua distribuição varia de acordo com as 

mudanças climáticas. A abundância de água no planeta é relativa. Não é ela quem está acabando, e 

sim a quantidade de água limpa potável que está diminuindo, devido a ocorrência de fatores 

relacionados, sobretudo, com a poluição. Entretanto, a demanda por água de qualidade está 

aumentando gradualmente, impulsionada pelo crescimento da população mundial. Tal contexto, 

portanto, não pode deixar de ser abordado junto aos alunos, sobretudo nas disciplinas relacionadas 

às Ciências Naturais, em destaque aqui a Química. Isso deve ocorrer para que os mesmos possam 

adquirir uma posição crítica e esclarecida sobre esta problemática. Cientes da importância de dispor 

de uma água de qualidade para nosso consumo, os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio 

Felipe Patroni, município de Acará, turma M1MR03, em conjunto com o professor da disciplina 

elaboraram o presente projeto, no sentido de verificar a situação bem como os cuidados tomados 

pela população quanto à qualidade da água utilizada. Durante o processo de elaboração do projeto, a 

comunidade do Ramal Progresso foi escolhida como público-alvo, tendo em vista a abundância de 

igarapés no local e o grande número de pessoas que utilizam e dependem dos mesmos. Através dos 

dados coletados junto a 25 famílias de moradores, os alunos puderam analisar a importância do 

papel das autoridades e da própria comunidade no que tange aos cuidados devidos para a 

preservação da água. Perceberam também as necessidades dos moradores para que possam de fato 

desfrutar de um líquido adequado para consumo. Notaram ainda que este processo de preservação e 

cuidado com a água se inicia individualmente, a partir do momento que cada cidadão tenha a 

educação ambiental que lhe permita desenvolver um senso crítico, evitando desperdícios e a 

poluição do meio que o cerca, garantindo a disponibilidade da água para todos nós.  
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A dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que envolve um conjunto de 

atores do universo educativo, potencializando o engajamento dos diversos sistemas de 

conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva 

interdisciplinar (JACOBI, 2003). É nesse universo que precisa ser situado o aluno e o professor, 

cujos repertórios pedagógicos devem ser amplos e interdependentes, visto que a questão ambiental é 

um problema híbrido, associado a diversas dimensões humanas. Diante disso, a pesquisa tem como 

objetivos específicos: avaliar a qualidade do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da 

Universidade Federal do Pará, levando em consideração a demanda deste profissional pelo mercado 

de trabalho; proceder um diagnóstico sobre as principais deficiências do curso, segundo a ótica dos 

alunos. O estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Pará/Campus Belém com os 

graduandos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental.  A amostra da pesquisa totalizou 50 

entrevistados, considerando 5 entrevistados por semestre, sendo abrangidos 10 semestres. O 

formulário continha 16 questões a serem respondidas de forma objetiva, que variavam em 3 

parâmetros de avaliação: sim, não e  não sabe. As questões foram classificadas e divididas 

igualmente em quatro grupos que abordavam aspectos como: qualidade docente, qualidade de 

ensino, eficiência administrativa, atualização patrimonial. De acordo com a pesquisa, verifica-se 

que os maiores problemas encontrados no curso estão relacionados a serviços e infraestrutura, tais 

como eficiência administrativa e atualização patrimonial respectivamente, sendo que este último 

apresentou os piores resultados, na qual 88% dos alunos avaliaram que os laboratórios não atendem 

a demanda dos discentes. 
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O quintal doméstico é um sistema agroflorestal, caracterizado por ser uma forma de uso da terra em 

propriedade particular, na qual várias espécies de árvores são cultivadas, juntamente com culturas 

perenes e anuais e, ocasionalmente, a criação de pequenos animais, capazes de garantir alimentação 

e renda para os seus mantenedores. Com o objetivo de avaliar a contribuição desses espaços para a 

segurança alimentar dos agricultores urbanos de Santarém, Pará (2º 24” 52” S e 54º 42" 36" W), 

este estudo foi realizado. Foram realizadas visitas domiciliares e entrevistas estruturadas e 

semiestruturadas com 37 agricultores urbanos no período de maio a outubro de 2010, os quais 

foram selecionados através da técnica de “bola de neve”; os quintais foram percorridos pelo método 

de turnê guiada, durante as quais foram levantadas as espécies vegetais e animais que os 

compunham e sua finalidade de uso. Quando permitido, as espécies foram coletadas e/ou 

fotografadas; o material botânico coletado foi herborizado e encaminhado ao Herbário IAN da 

EMBRAPA Amazônia Oriental, para identificação. Foram amostrados 38 quintais, mantidos por 37 

agricultores com idades entre 50 e 76 anos, dos quais 6 são  homens e 31 são mulheres, a maioria  

com baixa escolaridade, sendo que 70% sequer concluiu o ensino fundamental e 21% são 

analfabetos. O tamanho dos quintais variou de 150 a 3.480 m
2
 com média de 2.245 m

2
. A idade de 

implantação dos mesmos variou entre 3 e 55 anos, com média de 21 anos. Esses quintais 

apresentaram diferentes arranjos estruturais quanto à organização e disposição das espécies 

vegetais. Foram levantadas 222 espécies de plantas, distribuídas botanicamente em 76 famílias e 

152 gêneros.  Dos 37 agricultores, 14 criavam pequenos animais para o autoconsumo alimentar, 

com a venda ocasional se dando principalmente entre parentes, vizinhos e amigos que tinham 

conhecimento da produção dos animais pelos agricultores. A grande diversidade de espécies vegetal 

e animal, encontrada nos quintais, exerce uma importância sobre a segurança alimentar dos 

agricultores, que os elaboram e manejam, estando o número de espécies nestes sistemas 

intimamente relacionado ao valor gasto com a alimentação pelos agricultores, o que revela não só 

uma estratégia de acesso aos alimentos pelos mesmos, como também uma forma de economizar 

gastos da renda familiar com produtos já produzidos em seus sistemas de produção, o que permite 

ao agricultor investir em outras necessidades suas e de sua família.  
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SAÚDE AMBIENTAL E A INTERAÇÃO HOMEM AMBIENTE PARA 

TOMADA DE MEDIDAS 
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Segundo o documento Saúde nas Américas (2007), saúde ambiental é resultado não apenas dos 

componentes biológicos, físicos e químicos do ambiente, mas de uma interação de diversos outros 

fatores determinantes de caráter social, econômico, politico, tecnológico, psicológico e biológico 

humano, que podem gerar condições de vida deficientes, risco e perigos ambientais e mudança no 

estilo de vida e comportamento que acabam por interferir no bem estar da população. Sendo assim, 

uma das principais preocupações do setor da saúde publica é a proteção do bem-estar humano, 

fornecendo um ambiente físico e social saudável que minimizem a exposição a riscos ambientais de 

maneira equânime a toda a população, bem como desenvolvimento humano sustentável, o que só 

pode ser possível com a colaboração do setor saúde com outros setores como, ambiente, trabalho, 

agricultura e educação, dentre outros. É preciso entender que o meio ambiente ao qual estamos 

inseridos exerce grande influência sobre nosso estado de saúde, fato que evidencia a importância de 

refletirmos sobre como nossas ações incidem sobre o ambiente, reincidindo novamente sobre nós 

mesmos. A compreensão das inter-relações humanas com seu meio ambiente é essencial para a 

definição de politicas e estratégias de diversos setores na tomada de decisão e construção de 

indicadores. 
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O lançamento de esgoto no solo ou no corpo receptor, sem uma adequada forma de tratamento, traz 

diversas consequências ao meio ambiente. Diante dessa realidade, atualmente tem se aumentado a 

preocupação em relação ao grau de tratamento e a destinação final adequada desses efluentes. 

Segundo alguns autores, como Chernicharo (2007), no Brasil o risco de contaminação de águas 

superficiais e subterrâneas pelos esgotos domésticos é considerado agravante diante do baixo índice 

de cobertura por redes coletoras de esgotos, onde muitas vezes são substituídos por tanques 

sépticos, os quais apresentam condições operacionais usualmente deficientes, devido à falta de 

análise da execução dos projetos e da operação do sistema. Com isso, o estudo em questão foca 

essencialmente na avaliação de uma nova tecnologia: O Sistema Biodigestor Compacto para 

tratamento de Esgoto, que visa digerir certa quantidade de matéria orgânica do esgoto. Desse 

modo, o objetivo principal do estudo foi efetuar um levantamento da eficiência desse equipamento 

no sistema biodigestor da empresa Natura Cosmético,  localizada no município de Benevides - PA. 

Para isso, foram feitas coletas de esgoto em pontos estratégicos: um a montante do sistema e outro a 

jusante,  num ponto de lançamento do efluente tratado. O sistema é constituído por duas câmaras 

combinadas que processam o esgoto bruto pelo método anaeróbio e atende uma contribuição de 

cinco pessoas. Como resultado do estudo, pode-se dizer que o sistema avaliado consegue  remover 

com eficiência grande parte da matéria orgânica, tendo como resultado, efluente com qualidade 

superior ao afluente.   
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SUSTENTABILIDADE NA COLÔNIA AGRÍCOLA NACIONAL DO PARÁ –  

VILA DA CANP (MONTE ALEGRE – PA): PERCEPÇÃO DOS 

PRODUTORES RURAIS 

Rodolfo Pacheco MEDEIROS¹ (rodolfo_tec.agro@hotmail.com); Gerson Antônio Ramos de 

SOUZA²; Leila Cristina Vasconcelos LIMA¹; Leila Carlene da Silva e SILVA²; Rafaela Leite 

TORRES¹; Jaime Teles dos SANTOS². 

¹Escola de Educação Tecnológica do Estado – Monte Alegre, Pará. 

O presente trabalho teve como abordagem os conceitos de sustentabilidade para vila da CANP 

(município de Monte Alegre-PA), para identificar quais são as percepções dos moradores que 

residem na vila diante deste tema. A pesquisa questionou assuntos como: assistência técnica, 

incentivo e sensibilização dos órgãos competentes, objetivando o entendimento dos produtores 

sobre os conteúdos abordados, principalmente na temática da agricultura e pecuária sustentável com 

base na comunidade. Na vila da CANP os produtores demonstram grande interesse em se 

aprofundarem em busca de conhecimentos sobre os conceitos de sustentabilidade, sendo que 

realizamos uma reunião e uma pesquisa com o presidente e moradores da comunidade, com a 

finalidade de entender melhor a realidade da vida dos produtores no campo. Uma parte dos 

resultados desta pesquisa está descrita nos gráficos 1 e 2. 
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O gráfico 1 mostra que grande parte dos produtores da região ainda utiliza esse sistema antiquado 

de produção. Já o gráfico 2 expõe o pensamento dos produtores pesquisados em relação à 

sustentabilidade ambiental. Observa-se que há uma contradição entre os dados, pois como é 

possível que mesmo entendendo sobre a sustentabilidade, a maior parte ainda desmata tanto? Esse 

questionamento se contesta da seguinte forma. É por que grande parte dos produtores não tem 

recurso financeiro para utilizar um sistema mecanizado. A pesquisa prova também que mesmo 

tendo recursos, a orientação técnica fica a desejar, fazendo com que o produtor  

gerencie tal investimento sem qualquer tipo de orientação. Este trabalho é resultado de uma 

pesquisa de sensibilização comunitária, com o objetivo de esclarecer aos produtores a importância 

de suas atividades para o meio ambiente, sendo ela negativa ou positiva. Mas vale ressaltar que, 

mesmo com todas essas dificuldades, os agricultores ainda conseguem produzir sem quase nenhum 

tipo de auxílio técnico. Diante disso, se tem a necessidade de estudar a possibilidade de aumentar o 

percentual de técnicos para suprir as necessidades da região. 

 

Palavras-chave: CANP, Comunidade, Sensibilidade, Sustentabilidade, Percepção. 

Gráfico 02 – Percepção dos moradores da vila da 

CANP, em relação á sustentabilidade ambiental. 

Gráfico 01 – Sobre a percepção dos moradores da vila 

da CANP, saber se foi praticada queimadas em suas 

propriedades. 
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Senna siamea é uma espécie arbórea originária da Tailândia, conhecida popularmente como cássia-

do-sião, é uma Fabaceae, pertencente à subfamília Caesalpinoideae, que se adaptou às condições do 

nordeste brasileiro. É utilizada na arborização, cerca viva e produção de madeira, em condições 

ideais pode alcançar 30 m de altura. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade 

existente entre progênies, verificando a correlação entre as seguintes variáveis: altura, diâmetro a 

altura do colo e biometria de sementes, visando identificar as matrizes com melhores caracteres 

genéticos que possam ser herdados por suas respectivas progênies, desta forma contribuir para 

programas de melhoramento genético relacionados à espécie. As análises foram realizadas nas 

dependências do Instituto de Ciências Agrárias – ICA no campus da UFRA, localizada na cidade 

Belém-PA (1° 28‟ 0” S, 48° 27‟ 0” W), para a realização do teste de progênies de Senna siamea, 

foram coletadas sementes diretamente de árvores matrizes, nos municípios de Belém e Barcarena, 

no Estado do Pará, levando em consideração a qualidade da planta e de suas sementes, de cada 

matriz foram coletadas 12 sementes, totalizando 120. Utilizou-se um delineamento experimental de 

blocos ao acaso com seis repetições e duas plantas por parcela. Para a instalação do experimento, 

primeiramente foi realizada a biometria das mesmas, medindo a largura, comprimento e espessura, 

em seguida foi feito a quebra de dormência em água fervente com temperatura a 80ºC, onde 

permaneceram submersas por 3 minutos, sendo lavadas posteriormente em água ambiente para 

promover choque térmico, em seguida foi realizada semeadura direta em recipientes plásticos de 

polietileno. A primeira germinação ocorreu após 4 dias, sendo que os monitoramentos das plântulas 

iniciaram-se a partir da 8ª semana após a semeadura, realizando apenas uma única medição de 

diâmetro e altura com auxílio de paquímetro e régua graduada. Detectaram-se diferenças estatísticas 

não significativas pelo teste F, entre as 10 progênies para os dois principais caracteres analisados 

(altura e diâmetro a altura do colo) em nível de 1% de probabilidade. Conclui-se que a falta de 

variabilidade deve ser conseqüência da baixa germinação das sementes, já que a mesma apresenta 

sementes dormentes e para realizar a quebra da dormência é necessária a utilização de tratamentos 

eficazes como: a utilização de ácido sulfúrico junto com a escarificação mecânica. 
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A aula experimental no ensino de Química pode ser considerada uma atividade altamente poluidora. 

Sendo assim, buscam-se constantemente diversas formas de minimizar a quantidade dos resíduos e 

rejeitos gerados nestas atividades, bem como, o planejamento para a recuperação ou o descarte dos 

mesmos. Com isso, este trabalho propõe a realização de reações que formem precipitados, 

normalmente utilizadas nos laboratotios de ensino, sua recuperação e reaproveitamento, como 

forma de minimizar a geração de resíduos, normalmente, introduzidos diretamente no meio 

ambiente. Para tanto, fez-se necessário o levantamento bibliográfico de alguns conceitos de 

química, entre estes, ácidos e bases, equilíbrio químico e reações redox e precipitação, visando 

conhecer as principais reações que proporcionam a formação de resíduos e de uso comum nas 

atividades didáticas e de laboratório. A metodologia adotada no trabalho consistiu em pesquisar e 

realizar, através de atividades práticas em laboratório, as reações de precipitação, visando gerar 

precipitados que, normalmente, são descartados, recuperá-los e reaproveitá-los como reagentes para 

empregos em outras reações de ensino de química. Os resultados mostraram que tais experimentos 

levavam a formação de compostos insolúveis, como se pretendia, principalmente, os hidróxidos e 

que estes podem ser reutilizados em reações de neutralização (ácido-base), posteriormente, 

minimizando a formação de resíduos disponíveis para o ambiente. Desta maneira, o 

desenvolvimento deste trabalho foi uma contribuição dada sobre o entendimento da filosofia da 

Química Verde, movimento relativamente recente, que objetiva mudança nos paradigmas, através 

da incorporação de posturas mais sustentáveis e harmoniosas entre homem e natureza. 
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TRILHAS INTERPRETATIVAS COMO RECURSO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM PARQUE URBANO DE BELÉM: A TRILHA DOS 
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O homem passou a buscar a natureza para se refugiar do estresse da cidade, e através disso vieram 

passeios solitários e passeios em grupos, com “guias locais” provavelmente moradores do entorno 

do local visitado, desviando os visitantes de obstáculos que pudessem colocar em risco as visitas. 

Os ditos “guias” elaboravam modos para que proporcionasse a esses indivíduos um momento único 

de enxergar de modo diferenciado e interpretar o ambiente em que está sendo feita à visita. Tudo 

isso veio através de experiências e vivências na natureza dos mesmos. A interpretação é uma forma 

de ensinar modos novos para que a observação e o comportamento do visitante possa ser 

sensibilizado e a partir daquele momento mudar seu modo de agir em alguns momentos de sua vida 

em relação a natureza. O Museu Paraense Emilio Goeldi, de Belém do Pará, utiliza diversas formas 

para a divulgação de suas pesquisas. Uma delas é a interpretação ambiental, atividade que o Núcleo 

de Visitas Orientadas ao Parque Zoobotânico (NUVOP) desenvolve por meio do projeto “O Jardim 

Botânico Vai à Escola” e das visitas monitoradas ao Parque Zoobotânico. Este trabalho apresenta 

uma experiência de interpretação ambiental que tem como tema os insetos encontrados no Parque 

Zoobotânico deste Museu onde identifica a percepção dos seus visitantes sobre estes animais, 

partindo desta análise desenvolve trilha interpretativa sobre este tema.   
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A presente pesquisa objetivou realizar uma experiência piloto de Turismo de Base Comunitária 

como alternativa de complementação da renda na Comunidade de Aricuru, que faz parte de uma 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável, a Reserva Extrativista Marinha (RESEX MAR) de 

Maracanã, no Município de Maracanã, estado do Pará. Para esta experiência foram realizadas 

pesquisas bibliográficas, visitas técnicas e duas simulações da proposta que foi denominada pelas 

lideranças locais de Turismo Familiar. Ainda foram feitas entrevistas informais e formais, estas com 

ênfase no levantamento qualitativo e quantitativo dos elementos que constituem o modo de vida das 

famílias residentes na Comunidade de Aricuru. Os resultados alcançados mostraram que esta 

experiência tem condições de alavancar uma renda complementar, “satisfatória” na percepção das 

famílias pertencentes a essa Comunidade Tradicional, principalmente aquelas envolvidas 

diretamente com o projeto do Turismo Familiar. 
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Belém, PA. 

O presente artigo teve por objetivo analisar a atual situação de destinação final dos resíduos sólidos 

madeireiros do município de Tailândia-PA, e as consequências enfrentadas pela população em 

decorrência da inconveniente forma de disposição final dos resíduos madeireiros. Trata-se de uma 

explanação teórica, possibilitando a investigação de questões levando-se em destaque o bem estar 

da população do município e os impactos causados por essa técnica que cada vez mais vem se 

agravando levando em conta que nenhuma solução vem sendo tomada para amenizar a situação. A 

inadequada disposição final dos resíduos sólidos madeireiros coloca em risco a saúde pública e 

causa um grande impacto no meio ambiente e nesse contexto, vamos analisar a efetividade da atual 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
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UM PROJETO DE ASSENTAMENTO NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ 
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Ao longo dos anos as políticas de integração nacional, ao promoverem a colonização dirigida ao 

longo da rodovia Transamazônica, provocaram um forte processo de degradação ambiental 

refletindo também na questão fundiária. Neste contexto, foram criados vários projetos de 

assentamento como forma de regulamentação das áreas. Durante este processo de ocupação começa 

a ser dada ênfase às atividades agrícolas e pecuárias, sendo estas as principais desenvolvidas no 

projeto de assentamento Arapari. A caracterização do uso, formas de conservação e degradação do 

solo podem fornecer informações de grande aplicabilidade para os estudos dos impactos 

ocasionados pela ocupação da área auxiliando na realização ou na complementação de políticas 

públicas que gerem projetos de desenvolvimento econômico mais adequados à realidade local. Esta 

caracterização baseou-se no processamento digital de imagens orbitais do satélite Landsat TM 5 

(composição 5, 4, 3), Cenas 225/62.2011 e aplicação de questionários aos assentados. As florestas 

impactadas foram as mais representativas já que são áreas resultantes do processo de exploração 

desordenada dos recursos naturais, as áreas de pastagem + agricultura + capoeira são significativas 

onde o uso do solo como pastagem é uma decorrência do modelo predominante que é a pecuária de 

corte. Como práticas de conservação estão roça nas entre linhas, utilização de adubo orgânico, 

rotação de culturas e uso de cobertura morta. E como atividades impactantes para o solo e a água 

estão queima e desmatamento às margens dos igarapés e desmatamento nas encostas. Conclui-se 

que há a necessidade de se desenvolver formas sustentáveis de uso dos recursos naturais, articuladas 

à viabilidade econômica melhorando o rendimento das culturas e garantindo um ambiente 

equilibrado, para a atual e as futuras gerações. 
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A busca por novos materiais para construção civil vem crescendo progressivamente. A construção 

civil afeta consideravelmente o meio ambiente e conseqüentemente a sustentabilidade, com o uso 

indiscriminado de seus recursos naturais. As medidas de eficiência e de melhor aproveitamento de 

recursos naturais, adotados por empresas na construção civil está fazendo com que o homem 

repense sua forma atual de produção, pois os danos ambientais que estão sendo causados ao meio 

ambiente se tornam ao longo do tempo irreversíveis. Portanto, as fibras vegetais surgem como uma 

alternativa sustentável. A utilização de materiais fibrosos para componentes construtivos é antiga, 

porém seu emprego em escala industrial ocorreu no início do século XX, com o amianto, uma fibra 

mineral. As fibras vegetais surgem assim, no contexto de melhorar os impactos ambientais e como 

uma alternativa de novos materiais resistentes e menos degradáveis. A produção de fibra de curauá, 

cujo nome científico é Ananas erectifolius, vem crescendo no estado do Pará na cidade de 

Santarém, e está sendo utilizada para reforçar matriz de polipropileno em compósitos utilizados na 

parte interna de veículos do mercado nacional. Segundo Savastano Júnior (1986), as fibras vegetais 

têm suas características físicas e mecânicas bastante suscetíveis a variabilidades de acordo com o 

clima, qualidade do solo onde são produzidas e época do ano em que são colhidas. Mesmo os 

processos de obtenção da fibra em si, se mais sofisticado ou rudimentar, utilizando processamentos 

químicos ou não, influem na qualidade final da fibra. Desse modo, um estudo mais detalhado requer 

uma caracterização específica das fibras vegetais. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Abaetetuba, PA. 

A ordem Perciformes representa o maior grupo de peixes do mundo, com mais de 9.000 espécies 

distribuídas nos oceanos e águas continentais. Ocorrem em grandes bacias da America do Sul. Os 

peixes dessa ordem, embora não dominantes nas comunidades aquáticas estão amplamente 

distribuídos na região amazônica. Têm como principal característica o corpo coberto de escamas e 

vários raios da nadadeira dorsal cobertos com espinhos. Deformações nucleares podem ser causadas 

pela exposição de organismos vivos a substâncias tóxicas presentes no meio. Maior parte dessas 

substâncias é encontrada em excesso no meio devido à ação antrópica em ecossistemas próximos a 

áreas urbanas. Essas deformações podem ser ou não transmitidas para outras gerações. Uma dessas 

alterações em células nucleadas de mais fácil investigação é a presença de micronúcleos, que são 

corpúsculos formados por cromossomos que se encontram dispersos no citoplasma por não terem 

sido ligados ao fuso cromático durante a divisão celular. Pode haver também a formação de núcleos 

bilobados, que indicam um início de alterações no metabolismo celular. Ambos podem ser 

utilizados como biomarcadores de exposição ambiental pela praticidade, baixo custo e resposta 

rápida sobre a biota local. Devido a crescente ação antrópica no meio ambiente e o despejo 

descontrolado de efluentes industriais no sistema hídrico resolveu-se, neste estudo, analisar a ação 

das substâncias químicas sobre o material genético dos peixes da ordem perciformes. Foram 

efetuadas duas coletas, uma no igarapé Pirocaba e outra no rio Abaetezinho. A partir da análise dos 

resultados não foi encontrado nenhum animal contaminado com agentes genotóxicos. 
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Na cidade de Belém, dentre as comidas típicas regionais principalmente comercializadas encontra-

se a maniçoba, a qual é vendida em barracas de ambulantes desde a manhã até a noite, e é 

consumida como refeição principal ou lanche. Poucos estudos constatam se esse alimento satisfaz 

biologicamente as necessidades nutricionais dos indivíduos que o consome, ou então, se seu 

consumo excessivo pode acarretar em problemas relacionados à má nutrição (excesso ou falta de 

itens na alimentação). O presente trabalho objetivou avaliar o valor nutricional da maniçoba 

comercializada nas ruas de Belém-PA. As amostras de maniçoba foram coletadas de barracas 

localizadas no centro comercial de Belém. Após a coleta, os alimentos foram acondicionados em 

caixas de isopor e encaminhados ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará. As amostras foram analisadas em triplicata quanto aos parâmetros físico-químicos: 

determinação de umidade; determinação de lipídios; determinação das cinzas (resíduo mineral 

fixo); determinação de proteína;  além do cálculo do teor de carboidratos e valor calórico. A 

maniçoba apresentou os seguintes teores médios: 0,39% (± 4,27) de proteínas; 18,04% (± 5,13) de 

lipídios; 55,37% (± 3,76) de umidade; 1,71% (± 1,02) de cinzas; 16,09% (± 5,97) de carboidratos; e 

valor calórico médio de 250,25 Kcal / 100 g (± 31,84). A partir dos dados obtidos, foi observado 

que a maniçoba supri as necessidades nutricionais recomendadas, entretanto, possui elevado teor de 

lipídios, o que pode ocasionar diversos problemas de saúde se consumida constantemente. 

 

 

Palavras-chave: Valor Nutricional, Comidas Típicas, Belém. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

VARIABILIDADE CLIMÁTICA DA PRECIPITAÇÃO ASSOCIADA À 
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Este trabalho visa investigar as variabilidades climáticas da precipitação associadas com o 

crescimento urbano na Amazônia Oriental, durante o período de 1961 a 2009. Para isso, foram 

utilizados dados diários das estações meteorológicas de superfície do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e dados anuais socioeconômicos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), aplicados a análise estatística básica. Os resultados mostram que os municípios 

de Marabá e Tucuruí que apresentam maior desenvolvimento urbano indicam aumento da 

precipitação nas últimas décadas. No caso dos municípios sem alterações urbanas a precipitação não 

apresentou tendência. Assim, conclui-se que as mudanças antrópicas urbanas podem levar a 

mudanças no clima local.  

 

 

Figura 1: Variação temporal da precipitação anual (mm) para os municípios: (a) Conceição do Araguaia, (b) 

Marabá, (c) Soure e (d) Tucuruí. (linha vermelha - média e a linha preta - tendência linear). 

 

 

Figura 2: Evolução temporal do crescimento populacional dos municípios Conceição do Araguaia, Marabá, 

Soure e Tucuruí no período de 1991 a 2010, com as suas tendências lineares (azul, vermelho, verde, e roxo) 

respectivamente. (Fonte: IBGE) 
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O artigo tem como abordagem principal a análise de investimento para o cultivo de maracujá 

(Passiflora edulis f. flavicarpa Deg), em propriedade rural, no Município de Capitão Poço, Estado 

do Pará. Foi analisado o custo de implantação para um hectare de maracujá trabalhando-se com 

agricultura familiar, em área de produtor rural. Na análise é considerada como investimento inicial a 

terra ao preço de mercado como garantia de crédito. Os resultados encontrados demonstraram ser 

viável a implantação da atividade, gerando um retorno financeiro de 64% considerando os critérios 

adotados na relação benefício custo. O projeto não se apresentou bem comportado uma vez que, 

aponta oscilações entre receitas e despesas no decorrer da análise. A taxa interna de retorno é não 

finita uma vez que às taxas de mercado consideradas, bem como o valor presente liquido calculado 

não foi igual ou próximo de zero. Calculando-se a rentabilidade do investimento e o ponto de 

equilíbrio, observa-se que a rentabilidade. 
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O Parque Ambiental do Utinga (PAUt) compreende uma área de 1.300 ha, abrigando os Lagos 

Bolonha e Água Preta, reservatórios de água potável, que abastecem a cidade de Belém, Pará. 

Ecologicamente, destaca-se por manter amostras de importantes ecossistemas amazônicos, tais 

como, áreas de mata primária, igapó e várzea e também por preservar parte da flora e fauna 

remanescente da região. Este trabalho teve como objetivo realizar o inventário de insetos no PAUt. 

As amostragens dos insetos foram efetuadas em 5 excursões bimensais, utilizando rede 

entomológica de varredura. Foi realizada por três coletores, em quatro áreas em ambiente aberto 

(vegetação baixa) e teve a duração de 15 minutos de coleta continua (varredura sobre a vegetação), 

com pequenos intervalos para a retirada de material coletado. Os insetos capturados foram 

depositados em sacos plásticos de 50 litros onde receberam a ação de acetato de etila. O material 

coletado foi tratado (triado, montado, etiquetado, identificado e quantificado) no laboratório de 

Entomologia do Museu Paraense Emílio Goeldi, sendo, posteriormente, incorporado a Coleção de 

Invertebrados do Museu. Foram capturados 16.164 insetos pertencentes a 13 ordens e 104 famílias. 

A ordem mais abundante foi  Hymenoptera (formigas, abelhas e vespas: n = 10.039) que 

representou 63,2 % dos insetos coletados, seguida pelas ordens Coleoptera (besouros: n = 1.885) e 

Hemiptera (percevejos; n = 1.856),  e as menos abundantes foram Collembola e Trichoptera com 

apenas 1 espécime capturado. A grande abundância de Hymenoptera deveu-se a família Formicidae 

(n = 9.740) que foi correspondente a 97,1 % dessa ordem. Esse resultado foi decorrente da coleta de 

ninhos desses insetos que se encontravam na vegetação amostrada. Conclui-se que a fauna de 

insetos do PAUt  possui boa representatividade devido a grande abundancia e a diversidade (mais 

de 100 famílias) de insetos, obtidas com apenas um método de captura, o que pode corresponder a 

uma resposta ecológica, em decorrência da boa qualidade ambiental existente no parque.  
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A INDÚSTRIA QUÍMICA NO ESTADO DO PARÁ 
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Os produtos químicos estão presentes hoje em dia em todos os seguimentos da indústria de 

transformação, na agricultura e no consumo doméstico. Sabemos que a humanidade sem os 

produtos químicos seria mais curta, menos saudável e menos agradável, mas em compensação vem 

sendo vilã em questão ambiental. O trabalho teve como objetivo apresentar os danos associados à 

indústria química no estado do Pará, com destaque à área da mineração. Para tanto, foi desenvolvida 

uma pesquisa bibliográfica sobre dados obtidos da indústria de mineração paraense que representa o 

mais expressivo segmento econômico paraense. No município de Barcarena, Pará, localiza-se a 

Albrás, a Alunorte, além de outras empresas. Como amostra, utilizou-se apenas a Albrás e a 

Alunorte que são empresas ligadas à produção de alumínio, onde ocorre a geração de resíduos 

sólidos, líquidos e emissões de gases. O processo de produção contribui para a ampliação dos níveis 

de poluição, desde a década de 1980. Esse modelo de crescimento econômico gera um enorme 

desequilíbrio no meio ambiente, e como consequência temos inclusive os problemas sociais e 

ambientais. Por causa dos impactos socioambientais, inerentes às suas atividades no setor de 

mineração, esta indústria de transformação tornou-se alvo de cobranças de ações de 

responsabilidade ambiental. Por esta razão, alguns gestores ligados à indústria de mineração 

perceberam que poluir e degradar o meio ambiente pode implicar perdas e barreiras à venda de seus 

produtos. Sendo assim, algumas companhias desenvolveram, com base nas três vertentes da 

sustentabilidade (social, econômico e ambiental), projetos para reduzir a degradação do ambiente 

onde se instalaram. Essa gestão de sustentabilidade baseia-se na relação ética e transparente das 

empresas com o público com os quais ela se relaciona. 
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A biodigestão anaeróbia dos resíduos orgânicos é um processo bioquímico que utiliza ação 

bacteriana para fracionar compostos complexos e produzir um gás combustível, denominado 

biogás, composto de metano e dióxido de carbono, utilizando-se nessas reações de decomposição o 

digestor ou biodigestor (NOGUEIRA, 1986). O biogás pode ser obtido de resíduos agrícolas, ou 

mesmo de excrementos de animais e dos homens. Assim sendo, este trabalho consiste em estudar a 

viabilidade do aproveitamento dos 690 kg de resíduos produzidos diariamente pelos equinos do 

Regimento de Polícia Montada (RPMON), na produção de biogás, e propor a referida estratégia 

para o tratamento de tais dejetos tendo por hipótese a potencialidade dessa atividade contribuir 

economicamente para a subsistência da Organização Policial Militar (OPM), apresentando um 

projeto de intervenção para a implantação e utilização de biodigestores como fonte de energia 

alternativa para a produção de biogás e biofertilizante no RPMON. Desta forma, foi realizada a 

aplicação de questionários aos policiais militares que atuam no RPMON, verificando que de fato é 

preocupante os problemas advindos do não tratamento desses resíduos produzidos pela estabulagem 

de equinos. O estudo mostrou que após ser submetida à conversão energética, a produção diária de 

esterco do RPMON, daria para produzir mensalmente 888,30 m³ de biogás, o equivalente a 

1.268,50 kW/mês de eletricidade, o que representaria uma economia mensal em torno de 13% do 

consumo total de energia elétrica do RPMON. 
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A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitido 

pelo vetor Anopheles, influenciado pela interação entre efeitos climáticos como, por exemplo, 

precipitação pluvial, taxas evapotranspiratórias, temperatura e umidade relativa do ar. Entre os nove 

estados que integram a Amazônia brasileira, o Pará é o segundo em notificações de casos de 

malária. Objetivou-se avaliar respostas de efeitos climáticos na ocorrência e distribuição espacial do 

agravo. Neste trabalho apresentam-se evidências de respostas entre o índice de positividade da 

malária (IPM) associado aos eventos pluviais avaliados nas áreas identificadas com maior 

ocorrência de malária no estado do Pará, usando dados correspondentes ao período de 2003 a 2011 

e disponibilizados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica da Malária, do Instituto Nacional de 

Meteorologia e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados foram depurados e 

processados por local de infecção através do software TabWin 32 e a integração de variáveis foram 

analisadas usando as ferramentas TerraView 4.1 e ArcGis 10, para identificar as possíveis áreas de 

concentração da doença. Os resultados evidenciaram que há três clusters do agravo, localizados no 

centro da Ilha do Marajó, no sudoeste do estado e no entorno da hidrelétrica de Tucuruí, 

correspondente em meses com deficiência hídrica, no período de julho a setembro. Ao avaliar os 

efeitos de eventos de chuva, no período de menor oferta pluvial, encontrou-se correlação descrita 

por uma função sigmoidal “IPM= 16481423.2514/(1+exp(-(PRPt-794.2195)/65.4267))” 

explicando que existe dependência espacial e temporal de 96.5% do agravo devido quando há oferta 

pluvial nesses meses de estiagem. Nos três principais aglomerados com maior concentração do 

agravo há oferta pluvial no trimestre, quando inicia o período de deficiência hídrica nos clusters 

investigados. Conclui-se é possível recorrer aos dados de precipitação pluvial para estimar o 

potencial de agravo auxiliando decisões na saúde publica no estado do Pará. 
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A produção de castanha na Amazônia é oriunda, dominantemente, de castanhais nativos 

(Bertholletia excelsa Bonpl.). Evidências a campo indicam que no estado do Pará os castanhais vêm 

sofrendo pressões com o avanço da pecuária na região. Objetivou-se avaliar a dinâmica da produção 

de castanha e de rebanho bovino no Baixo Amazonas para identificar evidências de inclusão da 

espécie em plantios florestais no estado. Foram tratados dados disponibilizados pelo IBGE tanto em 

produção de castanha-do-Brasil (t) quanto em rebanho bovino, sendo que para igualar as unidades 

em toneladas, considerou-se que cada animal possuía em média 450 kg. Ao analisar os dados, 

notou-se que o Baixo Amazonas detém 97% da produção de castanha no Pará. Observou-se que nos 

anos de 1990 e 1995 foram registradas as maiores produções de castanha no Baixo Amazonas, 

atingindo cerca de 10 mil toneladas. Ao comparar a produção de bovinos até 1998, nota-se que os 

valores eram inferiores a 300 mil toneladas, mas a partir de 2000 houve crescimento na produção de 

bovinos e reduções em toneladas de castanhas, atingindo em 2009 em torno de 500 mil t de bovinos 

e, a produção de castanha-do-Brasil não ultrapassou 5 mil t, no Baixo Amazonas, indicando 

possíveis pressões nos castanhais pelo avanço do rebanho bovino. Ressalta-se que efeitos climáticos 

podem estar associados à redução na produção, todavia, acredita-se que dominantemente, os efeitos 

antrópicos estejam associados à cadeia pecuária na região. Essas evidências apontam que há 

necessidade de inclusão de castanheiras em plantios florestais para garantir a sustentabilidade da 

oferta de produção de castanha na Amazônia. 
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