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APRESENTAÇÃO 
 

No período de 09 a 11 de Dezembro de 2020, o Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais – em nível de mestrado acadêmico – da Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

promoveu o IX Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Nesta 

nona edição, o evento foi realizado remotamente através de plataformas digitais e, devido a 

pandemia da Covid-19, o tema abordado foi o reflexo direto do momento atual no mundo: Estudos 

Interdisciplinares em Ciências Ambientais: Desafios em tempos de pandemia. 

O Simpósio é um evento aberto a qualquer pessoa que se interesse por temas ambientais, 

independente do local onde estuda ou trabalha. Portanto, são bem-vindos pesquisadores, 

professores de educação superior ou de educação básica, estudantes de pós-graduação, estudantes 

de graduação, estudantes de ensino médio ou fundamental. Além disso, qualquer pessoa da 

comunidade que queira participar é também muito bem-vinda.  

Além das palestras em 12 painéis e mesas redondas, os 433 participantes tiveram a 

oportunidade de participarem de 24 minicursos, além de poder submeter trabalhos para o Simpósio 

- resumo ou trabalho completo. O evento recebeu 104 resumos e 111 trabalhos completos, onde 93 

resumos e 90 trabalhos completos foram aceitos, e estão publicados como Anais do evento em três 

volumes: volume 1 dedicado aos resumos e volumes 2 e 3 aos trabalhos completos. 
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RESUMO  

 

O estudo da dinâmica do desmatamento no Sudeste Paraense abrange diretamente os projetos de 

assentamentos em suas diferentes modalidades. A tipologia dos projetos de assentamentos 

contribui em grande parte para o aumento do desmatamento, sendo os projetos tradicionais, criados 

por meio de obtenção de terras pelo INCRA, os mais numerosos e os que mais contribuem para a 

perda de cobertura florestal. Diante dessa evidência, nas últimas décadas foram concebidos os 

projetos de assentamentos ambientalmente diferenciados para promoverem um desenvolvimento 

mais sustentável, sendo os Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAE) um exemplo dessa 

modalidade. Mesmo sendo uma alternativa mais sustentável, os PAE’s ainda incorrem em muitos 

obstáculos relacionados às políticas assistenciais e a um planejamento de longo prazo para 

manutenção da floresta em pé e o convívio destas com as atividades agropecuárias. O resultado 

desses encalços é o avanço e a permanência do desmatamento nessas áreas. Nesse contexto, este 

trabalho objetivou avaliar e quantificar a dinâmica do desmatamento no Projeto de Assentamento 

Agroextrativista Praialta Piranheira, do tipo ambientalmente diferenciado, localizado no Município 

de Nova Ipixuna-Pará, Sudeste Paraense, no universo temporal que vai de 1987 a 2020, e relacionar 

o contexto e histórico local com o cenário encontrado. O trabalho foi baseado em metodologia 

quali-quantitativa e sustentado por métodos de análise da paisagem, nomeadamente as 

geotecnologias, sendo utilizados técnicas e softwares de geoprocessamento e sensoriamento 

remoto como o programa SPRING e imagens do satélite Landsat, trabalhando-se os mesmos 

conceitos adotados pelo INPE. Os anos estudados foram escolhidos em relação ao contexto 

histórico do local, sendo analisados imagens de satélites dos anos de 1987, 1997, 2007, 2017 e 

2020. Do total da área do assentamento (24.086 mil hectares), verificou-se que a floresta deu lugar 

às formações antrópicas, um processo no qual ocorreram importantes alterações na paisagem. A 

área de floresta foi suprimida em mais de 40%, dando lugar, sobretudo para locais antropizados, 

representando em 2017, quase 60% do total da área. De 1987 a 2020 foram aproximadamente 

11.500 hectares de florestas desmatados, sendo o período compreendido entre 2007 a 2017 o que 

concentrou os maiores índices de perda de vegetação, com 30%, isto é, 6.700 hectares de vegetação 

nativa desflorestados em um intervalo de dez anos. Ressalta-se que grande parte do desmatamento 
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encontrado no estudo é fruto da herança histórica do local, o qual era uma antiga área de castanhal 

nativo, inserido dentro do processo histórico da oligarquia e aforamento dos castanhais, sendo 

desapropriada para criação do assentamento. O uso da terra e a consequente transformação da 

paisagem no local de estudo são influenciados pelos fomentos governamentais; pela herança do 

uso do solo anterior a criação do projeto de assentamento; pelas práticas agrícolas pouco 

sustentáveis que aumentam o passivo ambiental; e pela falta de um planejamento compatível com 

a realidade local. Nesse contexto, ressalta-se a necessidade do fortalecimento de políticas 

assistenciais e adequadas à realidade do assentamento e dos assentados, a recuperação de locais 

degradados e com incidência de passivos ambientais, bem como a geração, difusão e acesso às 

alternativas de produção sustentáveis. 
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RESUMO  

 

A Psidium guajava L., conhecida popularmente como goiaba, é a espécie mais importante da 

família Myrtaceae, possui seu centro de origem na América do Sul, podendo ser encontrada em 

regiões de clima tropical e subtropical. A P. guajava tem ganhado destaque no âmbito das frutíferas 

tropicais do Brasil, por apresentar aroma e sabor agradável e peculiar. Diante disso, o objetivo é 

analisar a produção e produtividade da cultura do P. guajava no estado do Pará em 2019. O local 

de estudo foi o estado do Pará, localizado na região norte do Brasil e faz parte da Amazônia Legal. 

As informações foram adquiridas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base a 

Produção Agrícola Municipal, no Sistema de Recuperação Automática, nesse sentido, foram 

obtidos dados referentes a produção e produtividade da cultura no estado do Pará, além de serem 

calculadas a produção em porcentual, por meio da Taxa de Variação em Percentagem (%). A partir 

dessas informações, foi efetuada uma análise sobre a produção e produtividade na safra 2019. Os 

resultados permitiram observar que a produção, chegou a 4.112 toneladas de frutos de alto padrão 

de qualidade, entre os fatores que favorecem essa quantidade, estão o clima e o solo apropriados 

ao cultivo, aliados à corretas doses de adubação e irrigação, em períodos de menor incidência de 

chuvas. No entanto, o estado ainda apresenta uma baixa ineficiência na produção e no manejo pós-

colheita, com exceção dos cultivos que usam a irrigação e práticas de pós-colheita, favorecendo 

com que na mesma safra, a produtividade alcança-se 11.862 kg/ha, o que torna os modelos de 

tecnologia mais difusos na região, ressaltando que ainda é necessário superar, em grande parte, as 

ações de controle de doenças e do manejo pós-colheita, para que o estado, supere a última safra em 

produção e produtividade, uma vez que, possui cerca de 352 ha de área cultivada com a espécie. 

Os principais municípios produtores de P. guajava são Dom Eliseu e Igarapé-Açu, onde 

contribuíram com 3.396 e 240 toneladas, respectivamente, na produção estadual, apresentando uma 

produtividade de 24.000kg/ha de fruto, somando os dois municípios, que estão situados nas 

mesorregiões do Sudeste e Nordeste paraense. Apesar de serem os principais municípios em 

quantidade produzida e produtividade, é o município de Peixe-boi, quem apresenta a maior taxa de 

variação em percentagem, 6,3%, entre os dez principais municípios produtores do estado, porém 

os municípios de Altamira e Paragominas, apresentaram os maiores decréscimos na taxa de 

variação, 87,9 e 90,4% respectivamente, isso pode estar relacionado a necessidade de adoção de 

tecnologias, manejos culturais, práticas como a irrigação pela maioria dos produtores para 

impulsionar a produção e produtividade da P. guajava. O estado do Pará com base nos dados 

analisados está entre os maiores produtores nacional da fruta, contribuindo com cerca de 0,7% de 

toda a produção nacional; a região Sudeste paraense apresenta-se como a maior região produtora 
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do estado; e os municípios de Dom Eliseu e Igarapé-Açu, se destacam como os maiores produtores 

estaduais, porém com baixa taxa de variação em percentagem. 
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RESUMO  

 

O cultivo de olerícolas é prática intensiva, principalmente na agricultura familiar, onde sua 

produção geralmente ocorre nos municípios próximos aos grandes centros urbanos, o que facilita 

na logística e no pós-colheita, já que são produtos de alta perecibilidade. Além da alta demanda, 

uma vez que são alimentos que fazem parte das principais refeições diárias dos brasileiros, 

especialmente por serem fontes de inúmeras vitaminas. Tem-se o objetivo diagnosticar e analisar 

o sistema de produção de hortaliças cultivadas por agricultores familiares no Bairro da Quinta, 

Município de Santo Antônio do Tauá. O estudo foi realizado no Bairro da Quinta, no Município de 

Santo Antônio do Tauá, situado na Mesorregião Metropolitana de Belém. A pesquisa consistiu em 

abordagens qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados mediante observação participativa 

e pesquisa in loco a cada unidade de produção, sendo aplicados vinte questionários 

semiestruturados, para obter informações que abordam sobre o número de pessoas na família, mão 

de obra, comercialização dos produtos, dificuldades e facilidades na produção. A identificação dos 

produtores foi realizada seguindo o método “Snowball Sampling” (Bola de Neve), cuja 

amostragem cresce a cada entrevista. Os resultados mostram as hortaliças mais cultivadas pelos 

agricultores:  maxixe, quiabo, quiabo de metro, coentro, couve, alface, abóbora, pepino, pimenta 

malagueta e de cheiro, cebolinha, batata-doce e feijão-de-corda. De acordo com o processo do 

cultivo sobre os grupos, nota-se que: 19,6% optam apenas pelo cultivo de hortaliça folhosa; 55,2% 

hortaliças folhosas e fruto; e 25,2% hortaliças folhosas, fruto e raiz. Sobre a mão de obra, 64,8% 

realizam as atividades unicamente com a mão de obra familiar, enquanto 35,2% utilizam mão de 

obra familiar e, recorrem em algumas etapas do cultivo, pela contratação de terceiros. Na etapa de 

comercialização 98,0% dos agricultores realizam a venda de seus produtos em feiras livres do 

município, Região Metropolitana de Belém e Santa Izabel, garantindo maior lucratividade, em seus 

produtos, enquanto que 2,0% realizam a venda direta ao consumidor final, pela dificuldade em 

escoar seus produtos. Questionados das dificuldades na produção, 42,3% responderam que estão 

no valor dos insumos agrícolas; 11,6% responderam que estão sobre a inconstância na 

comercialização; 25,8% em contornar os efeitos das ações naturais do clima, solo e doenças; e 

20,3% na falta de apoio financeiro. Cerca de 33,5% dos produtores acreditam que a facilidade do 

cultivo está relacionada à dinâmica do processo e ao apoio familiar, bem como no aumento da 

renda familiar.  Já para 58,1%, o cultivo de hortaliças é uma atividade fácil, pois, possui prático 

escoamento na produção, rápido retorno econômico, alto rendimento, baixo custo com mão de obra 

e maior agregação de valor ao produto, enquanto que 8,4% não notam facilidades. Conclui-se que 

o maxixe, quiabo, quiabo de metro, coentro, couve, alface, abóbora, pepino, pimenta malagueta e 
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de cheiro, cebolinha, batata-doce e feijão-de-corda, são as olerícolas em maior quantidade de 

produção. De maneira que, a produção de hortaliças pode ser considerada uma atividade de grande 

importância econômica familiar, devido sua praticidade no cultivo, rápido e fácil escoamento, além 

da grande aceitabilidade e alta demanda no mercado. 
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RESUMO  

 

A pesquisa possui como objeto de estudo os agricultores familiares feirantes do Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) Porto Seguro. O novo coronavírus é uma doença infecciosa 

que se disseminou rapidamente pelo mundo. Para reduzir ao máximo o seu avanço foram 

implementadas ações que visaram o achatamento da curva de contágio, tendo como principal 

medida o distanciamento social com suspensão parcial ou total das atividades comerciais, incluindo 

o trabalho em feiras livres. Essas medidas preventivas impactaram diretamente na saúde, produção, 

comercialização e renda de pequenos produtores. Assim sendo, este trabalho objetivou identificar 

os efeitos da pandemia na produção e comercialização de agricultores familiares feirantes do PDS 

Porto Seguro, em Marabá – PA. Criada em 2016, a feira agroecológica conta com a participação 

de 7 agricultores familiares que baseiam sua subsistência no extrativismo e em atividades de baixo 

impacto ambiental. O estudo foi realizado por meio de pesquisa de campo e aplicação de 

questionário com 21 perguntas abertas e fechadas a todos os feirantes. As perguntas abordaram o 

perfil do agricultor, características gerais de suas atividades e produtos, os impactos da pandemia 

sobre a produção, comercialização e adoção de práticas sanitárias. Em meio as abordagens 

qualitativas e quantitativas, os dados foram tabulados e interpretados por meio de planilhas do 

Microsoft Excel. Os resultados indicaram que a produção durante a pandemia para 42,90% dos 

entrevistados aumentou, para 28,50% se mantiveram estáveis, ou seja, não houve mudança, e para 

28,50% reduziu. Quanto a comercialização, a grande maioria (71.42%) apontou que sofreu 

redução, outros (14.29%) mantiveram estáveis e (14.29%) reduziram. A maioria dos preços dos 

produtos (57,14%) se mantiveram estáveis, por ter sido a forma como os agricultores enxergaram 

para conseguir manter seus clientes, visto a crise econômica iminente e a taxa de desemprego em 

alta que fazem com que o poder de compra diminua em vários setores. Os agricultores feirantes 

que tiveram redução na comercialização dos produtos (14.29%) recorreram ao auxílio emergencial 

do Governo Federal, e por isso não tiveram a renda familiar mensal comprometida. Para enfrentar 

a pandemia, os agricultores adotaram estratégias de comercialização implementando a “feira on-

line” com entrega a domicílio, além de inserir cuidados sanitários, desde a produção até a 

comercialização dos produtos. Dentre estes cuidados estão o uso de máscara (100%), higiene 
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pessoal com a lavagem regular das mãos e uso de álcool gel (86%), higienização do local (86%), 

higiene dos produtos (14%) e uso de sacolas na entrega dos produtos (14%). Ainda que a atual 

crise sanitária e econômica tenha atingido os agricultores familiares feirantes do PDS Porto Seguro, 

estes se mantêm unidos e esperançosos no enfretamento da pandemia: “(...) não tem sido fácil pra 

nós que vivemos da terra, mas buscamos sempre ajudar um ao outro (pausa)... e se reinventar, 

né?! Pra poder entregar nossos produtos pros clientes. Essa pandemia veio pra mostrar que 

quando tem união as coisas dão certo e que não podemos é desistir porque daqui a pouco isso tudo 

vai passar.” (M. L. G. M., 49 anos). 
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RESUMO  

 

Grande parte da população mundial apresenta deficiência de selênio (Se) em função do baixo teor 

do elemento na maioria dos solos. Fundamental na nutrição humana participa de vários processos 

metabólicos, sendo encontrado em diversas partes do corpo humano. Na agricultura, o uso de Se 

em cultivares regionais pode ser uma alternativa para minimizar sua deficiência em algumas áreas 

do mundo. O objetivo deste estudo foi analisar o comportamento fisiológico e ganho de massa do 

jambu (Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen) submetido a doses de Se. Este experimento contou 

com 4 tratamentos e 5 repetições, em hidroponia. Foram utilizadas três doses de Se na forma de 

selenato de sódio (5, 10 e 20 mg.L-1), e mais o controle (sem Se), com delineamento experimental 

em blocos casualizados. Os resultados de massa seca da planta (MSP), taxa de assimilação de CO2 

e condutância estomática foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias foram 

comparadas pelo teste Scott-Knott, p<0,05. Não houve diferença significativa da MSP na dose 

controle (2,41±0,3g) e 5 mg.L-1 de Se (2,42±0,2g). Já nas dose de 10 mg.L-1 (1,28±0,3g) e 20 mg.L-

1 (0,64±0,1g) houve diferença significativa. A taxa de assimilação de CO2 não mostrou diferença 

entre as doses com 5 mg.L-1 (29,89±1,2 µmol m-2.S-1) e 10 mg.L-1 de Se (29,85±0,8 µmol m-2.S-1) 

quando comparadas com o controle (24,34±0,7 µmol m-2.S-1). Esta diferença foi percebida a partir 

da dose de 20 mg.L-1, com acentuada redução na taxa de assimilação CO2 (11,35±0,9 µmol m-2.S-

1). O mesmo pode ser observado para a condutância estomática que não apresentou diferença entre 

o controle (0,28±0,02 mol m-2.S-1) e as doses de 5 mg.L-1 (0,29±0,07 mol m-2.S-1) e 10 mg.L-1 

(0,26±0,05 mol m-2.S-1), porém as plantas suplementadas com 20 mg.L-1 de Se apresentaram 

redução significativa na condutância estomática (0,14±0,06 mol m-2.S-1). Os resultados apontam 

para os efeitos benéficos do Se para o desenvolvimento do jambu até a dose de 5 mg.L-1. Contudo, 

a partir da dose de 10 mg.L-1 a planta começa a expressar sintomatologias de toxidez como clorose 

e arqueamento das folhas, bem como redução no ganho de massa e possível dano em seu aparato 

fotossintético, chegando até a morte quando submetida a doses de 20 mg.L-1 de Se. A dose limite 

para o desenvolvimento da planta foi de 5 mg.L-1. O Se mesmo em doses consideradas pequenas 

para a maioria das plantas de interesse agronômico provocou toxidez no jambu, fenômeno que 

pode estar ligado ao fato de que o Se possui mesma rota de absorção que o enxofre (S), podendo 

substituir o nutriente em processos metabólicos da planta, provocando danos à estrutura de diversos 

compostos. Conclui-se que o Se, em pequena dose, produziu efeitos benéficos no jambu 
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melhorando seu crescimento e por conseguinte ganho de massa, porém a planta demonstrou baixa 

tolerância ao elemento tendo como dose limítrofe de efeitos benéficos 5 mg.L-1.  
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RESUMO  

 

A Mineração Social é uma atividade voltada para a produção de materiais de emprego imediato na 

construção civil (areia, seixo, argila e brita), que contribui significativamente para a geração de 

emprego e renda local. O presente estudo tem como objetivo avaliar os impactos ambientais da 

futura operação de uma pedreira, que visa a utilização de gnaisse para produção de brita na Fazenda 

Igarapé Grande, no município de Capitão Poço, nordeste do estado do Pará. A metodologia 

empregada foi analisar as ações previstas no Plano de Aproveitamento Econômico (PAE) da jazida 

mineral, como as operações de limpeza, retirada e armazenamento da camada orgânica, retirada e 

armazenamento do estéril, extração, beneficiamento e transporte do material, a fim de identificar 

os possíveis impactos causados ao meio ambiente a partir da análise dos elementos do meio físico, 

biótico e antrópico, e por fim propor medidas mitigadoras para atenuar os impactos negativos e 

maximizar os impactos positivos. Quanto ao meio físico, os resultados indicam que a camada 

orgânica e o estéril deverão ser dispostos em pilhas controladas, para evitar a alteração da qualidade 

das águas superficiais por assoreamento e aumento da turbidez. Os vazamentos de óleos e graxas 

na água e solo, geração de ruídos, poeira e gases ocasionados pelo tráfego de maquinário deverão 

ser controlados com manutenção constante dos equipamentos, além da umectação das vias não 

pavimentadas, através de um caminhão-pipa, para redução da poeira. As emissões provocadas 

pelos caminhões devem se enquadrar dentro dos padrões legais para evitar a alteração na qualidade 

do ar, sendo obrigatório para os funcionários o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

Os ruídos, vibrações, gases e poeira oriundos do desmonte de rochas por explosivos não deverão 

ultrapassar os valores de segurança, sendo necessário o isolamento da área de lavra e acionamento 

de sirene de alerta na hora da detonação. A água presente nas cavas deverá ser bombeada para fora 

e armazenada adequadamente para posterior utilização. Em relação ao meio biótico, a remoção da 

vegetação e afugentamento da fauna será um impacto de baixa magnitude, devido a localização e 

dimensão do empreendimento que será instalado em área de pastagem. Analisando o meio 

antrópico, tem-se um impacto negativo nas comunidades urbanas devido aos ruídos e vibrações. 

Entretanto, o empreendimento gerará empregos diretos e indiretos, além disso a prestação de 

serviços provocará uma dinamização na economia do município. Como medida potencializadora, 

a mão de obra deverá ser local, com exceção da especializada, e serão utilizados todos os serviços 

disponíveis na região. Diante do exposto, os impactos ambientais avaliados e as medidas 

mitigadoras passíveis de serem aplicadas demostram a viabilidade ambiental de operação do 

empreendimento em questão, o qual irá atender a crescente demanda de brita na região.  
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RESUMO  

 

Indubitavelmente, os recursos naturais são fundamentais para a nossa subsistência. Vários biomas 

brasileiros possuem diversas espécies que estão ameaçadas de extinção em virtude da exploração 

e poluição excessivamente pelo ser humano. Com a promulgação da Lei dos Crimes Ambientais 

(Lei nº 9.605/98), ocorreu uma grande mudança nas rotinas dos tribunais de todo país, sendo que 

estes encontram-se sobrecarregados com vários processos requeridos pela coletividade, pelo 

Ministério Público e pelo Estado no exercício da proteção dos recursos naturais que, infelizmente, 

são alvos de exorbitantes degradações, principalmente após o surgimento da Revolução Industrial. 

Nas ações judiciais que envolvem o meio ambiente, verifica-se a importância do perito ambiental, 

com base no Novo Código de Processo Civil, art. 464 ao 484. Assim, pretende-se demonstrar a 

grande importância da prova pericial, uma vez que esta é sempre requerida com a finalidade de 

averiguar a veracidade dos fatos, ou seja, a atuação dos profissionais que detêm conhecimentos 

técnico-científicos especializados na área. Observa-se que a identificação, avaliação, assim como 

a valoração econômica dos impactos ambientais são atividades que fazem parte em qualquer tipo 

de perícia ambiental, além dos programas de recuperação de áreas degradadas, estudos de análise 

de riscos ambientais, entre outros. O Perito Judicial é designado pelo juiz por trazer segurança ao 

processo, atuando com imparcialidade e, dentro dos padrões éticos e morais. Todavia, observa-se, 

hialinamente, na contemporaneidade, a alta demanda por perícia ambiental e, por outro lado, há a 

escassez de profissionais habilitados para a efetivação de periciais ao judiciário, em alguns casos, 

por desconhecimento dos trâmites que devem ser adotados no decorrer do processo. Realizou-se 

uma pesquisa documental referente ao conteúdo bibliográfico e jurisprudencial. Conclui-se que o 

perito desenvolve um papel primordial no esclarecimento de questões ambientais apresentadas ao 

Poder Judiciário por serem os responsáveis na reprodução com maior fidelidade possível sobre os 

fatos de uma lide, em teses prejudiciais ao meio ambiente e, desta forma, permite-se que seja 

efetivada a fixação do melhor plano de recuperação da área degradada ou até mesmo para 

quantificar, se for o caso, a indenização. 
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RESUMO 

 

A sazonalidade amazônica exerce uma forte influência nos parâmetros físico-químicos e nutrientes 

das águas do rio Tocantins, essas varações sazonais produzem efeitos consideráveis na sua 

dinâmica. Partindo desses pressupostos, foram realizadas investigações sobre os parâmetros físico-

químicos e nutrientes no trecho Marabá - Itupiranga, ao longo de um ciclo hidrológico. Este 

trabalho teve como objetivo, a análise sazonal (chuvoso e seco) dos parâmetros físicos, químicos 

e nutrientes, das águas do rio Tocantins, entre Marabá e Itupiranga. A metodologia baseou-se na 

amostragem sazonal (chuvoso-14/03/2018 e seco-28/08/2018) de água, em 12 pontos, para análise 

das variáveis: t°, C, pH, OD, sólidos em suspensão, nutrientes (amônia, nitrato, nitrito e fosforo 

total, fosfato e silicato). Foram obtidos os seguintes resultados sazonais em média do seco ao 

chuvoso: t°C 19,46 ± 0,50-22,65 ± 0,28, pH 6,73 ± 0,07-6,94 ± 0,47, OD (mg. L-1) 7,84 ± 1,28-

9,04 ± 0,41, CE (µs cm-1) 35,89 ± 5,00-35,12 ± 1,41, Turbidez (UNT) 14,17 ± 3,07-2,58 ± 2,19, 

SS (mg. L-1) 10,00 ± 4,24-1,67 ± 1,83, N -Amoniacal (mg. L-1) 0,42 ± 0,46-0,21 ± 0,06, Nitrito 

(mg. L-1) 0,12 ± 0,17-0,01 ± 0,00, Nitrato (mg. L-1) 1,15 ± 0,72-0,81 ± 0,14, Fosforo Total (mg. L-

1) 0,82 ± 1,21-0,60 ± 1,52, Silicato (mg. L-1) 5,84 ± 1,88-7,25 ± 3,96. Apenas o fósforo total teve 

resultados fora dos padrões da CONAMA n° 357. A pesquisa teve a capacidade de produzir 

resultados relevantes, através da avaliação das condições ambientais do rio Tocantins, que levou 

em consideração os aspectos estruturais de Marabá, principalmente, sobre a ausência de um sistema 

de saneamento eficiente, capaz de receber e processar os resíduos gerados nas atividades 

antrópicas, o que diminuiria o grande despejo de carga orgânica sem tratamento, lançadas no rio 

Tocantins. No entanto, vale ressaltar, que o rio Tocantins, apesar de sofrer pressões antrópicas 

consideráveis, ainda possui capacidade de autodepuração.  
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RESUMO  

 

As savanas são ecossistemas influenciados por eventos de alta intensidade de luz e seca, os quais 

podem proporcionar diferentes condições microclimáticas como luminosidade, temperatura, 

umidade e pH. A combinação destas condições microclimáticas molda a estrutura das comunidades 

ecológicas, assim como a diversidade de briófitas distribuídas em diferentes micro-habitat nas 

savanas. Neste sentido, este estudo teve como objetivo analisar a diversidade de briófitas entre 

cinco áreas de Savana Parque localizadas na microrregião do Arari, Ilha do Marajó, Pará. Foram 

selecionadas cinco áreas fitofisionômicas de Savana Parque (SP-I, SP-II, SP-III, SP-IV e SP-V), 

onde em cada área foram delimitadas seis parcelas de 100 m2 e realizada coletas na estação seca 

de 2016 e na estação chuvosa de 2017. As áreas amostradas apresentavam diferenças na densidade 

dos forófitos, na vegetação circundante e na presença/ausência de enchentes e níveis de 

antropização das áreas circunvizinhas. Foi calculado o índice de diversidade alfa de Fisher para 

analisar as variações de riqueza e abundância de espécies nas comunidades entre as áreas e estações 

amostradas. Foram analisadas 311 amostras de briófitas, resultando em 41 espécies com 820 

indivíduos e oito famílias. As hepáticas apresentaram maior riqueza com Lejeuneaceae (24 spp., 

306 indivíduos) seguido por Frullaniaceae (duas spp., quatro indivíduos). Por outro lado, os musgos 

(15 spp.) foram mais abundantes, com 510 ocorrências, das quais 383 pertenciam a Calymperaceae 

(cinco spp.), especialmente Calymperes palisotii Schwägr. (108) e Octoblepharum albidum Hedw. 

(206), amplamente distribuídas nas áreas estudadas. A SP-V apresentou maior riqueza (32 spp.) e 

ocorrência (325 indivíduos) e consequentemente a maior diversidade alpha de fisher (8,80). A SP-

I apresentou 20 spp. e 128 indivíduos, sendo a segunda Savana Parque com maior diversidade 

(6,64), seguida por SP-IV com 18 spp. e 108 indivíduos (índice de diversidade: 6,18), SP-II com 

16 spp. e 160 indivíduos (4,42) e SP-III com 12 spp. e 160 indivíduos (3,57). Em relação as 

estações, os índices de diversidade foram maiores entre todas as áreas de Savana Parque na estação 

chuvosa (índice geral de diversidade: 9,21) comparado a estação seca (8,04). Observou-se uma 

baixa diversidade de espécies em todas as savanas quando comparada com a diversidade de 

briófitas encontradas em florestas densas, nas quais, à grande diversificação de micro-habitat 

contribui para o aumento da diversidade de plantas.  Nas savanas estudadas, a baixa diversidade 

pode estar relacionada às condições microclimáticas, uma vez que, a diversidade das briófitas é 

afetada pelo regime de queimadas, bem como pela baixa disponibilidade de água, pois afetam a 

reprodução e o desenvolvimento dessas plantas. Além disso, entre as condições intrínsecas das 

savanas, as secas prolongadas prevalentes e a falta de nutrientes são fatores que impedem a 
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formação de novos nichos para a sucessão de novas espécies. Portanto, esses resultados podem 

elucidar o grau de conservação das savanas estudadas e o quanto essas áreas sofrem influência da 

antropização da vegetação ao entorno. Visto que, a partir das observações em campo, a área mais 

conservada (SP-V) apresentou maior índice de diversidade e a área mais degradada (SP-III) 

apresentou o menor índice de diversidade.  
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RESUMO  

 

A comunidade de macroinvertebrados é composta por organismos invertebrados visíveis a olho nu, 

possuindo uma grande diversidade de espécies, habitando distintos ambientes aquáticos. 

Participam na ciclagem de nutrientes e na distribuição de energia do ecossistema aquático. Seus 

principais representantes são: Anelídeos, Moluscos, Crustáceos e Insetos. O trabalho objetivou-se 

em realizar um levantamento de macroinvertebrados no rio Uberaba. Para isso foi realizado coletas 

em quatro pontos (A ao D) no percurso longitudinal do rio Uberaba no município de Uberaba-MG. 

Para cada ponto amostrado foi delimitado um transecto linear de 100 metros, sendo os pontos 

divididos em dois grupos: pré-barragem (A e B) e pós-barragem (C e D). As amostras foram 

realizadas em quatro campanhas, de outubro de 2014 a julho de 2015 (com intervalo de três meses 

entre as campanhas), para diminuir os efeitos da sazonalidade (seca e cheia). Os 

macroinvertebrados foram coletados com peneiras, de 1,0x0,50 m com malha de 3 mm entre nós 

adjacentes, com esforço amostral de 50 minutos por ponto. Após coletados foram fixados e 

conservados em álcool 70% e posteriormente identificado em laboratório utilizando o 

estereomicroscópio (lupa). Foram coletados 6.810 indivíduos, distribuídos em 3 filos (Annelida, 

Artropoda e Mollusca), 12 ordens e 48 famílias. Em relação a abundância das famílias, os mais 

abundantes foram Chironomidae, com 2.394 indivíduos (35,2%), Culicidae, com 1.565 indivíduos 

(23%), e Ephydridae com 943 indivíduos (13,4%). Os que apresentaram menor quantidade de 

indivíduos foram Erpobdellidae (representante do filo Annelida), Dolichopodidae, Phoridae; 

Simuliidae, Stratiomyidae, Tabanidae, Veliidae, Gripopterygidae, Perlidae e Hydropsychidae 

(representantes do filo Hexapoda), todos com apenas 1 indivíduo (0,01%). A espécies encontradas 

seguem um padrão similar aos ambientes lóticos próximos as regiões urbanas. Houve diferenças 

entre os pontos (A ao D), sendo que as regiões da montante (A e B) apresentam características de 

zona rural, com presença de mata ciliar, enquanto as regiões da jusante (C eD) apresentam 

características de zona urbana, com presença de pastagem e lançamentos de esgoto. Houve uma 

queda brusca na ocorrência de espécies e um aumento significativo na região da jusante, 

principalmente no ponto D, onde evidenciou uma abundância de Chironomidae, esse ponto está 

situado dentro da cidade e recebe efluentes industriais e residenciais. Em síntese, o rio Uberaba 

demostrou uma grande variedade de espécies e as diferenças na composição entre os pontos da 

montante com a jusante, essa evidência pode estar relacionada com as atividades antrópicas que 

são mais intensas conforme se aproxima da região urbana.  
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RESUMO  

 

A Serra do Lajeado constitui um extenso planalto na porção central do Tocantins, com mais de 180 

km de comprimento, no sentido norte-sul, com chapadas tomadas por vegetação savânica e por 

vales profundos e úmidos, cobertos por Florestas Estacionais Semideciduais. As FES são florestas 

de grande porte, em áreas de solos férteis e maior umidade, com 20% a 50% das árvores 

caducifólias. No estado do Tocantins as FES compõem as matas de galerias e ciliares, além das 

zonas de transição ecológica entre as fisionomias florestais da Amazônia e do Cerrado. O 

conhecimento ornitológico para a região central do Tocantins é representativo aos limites do plano 

diretor da capital Palmas, sendo abordagens biogeográficas sobre a avifauna local ínfimas, 

sobretudo em relação à influência de outros biomas sobre a composição de espécies regionais. A 

propósito, é sabido que a avifauna da Amazônia e Mata Atlântica se estabeleceram no interior do 

Cerrado seguindo um gradiente latitudinal. Portanto, com o intuito de verificar a representatividade 

das espécies de aves amazônicas e de mata atlântica nas FES da Serra do Lajeado foi conduzido 

um inventário ornitológico em três propriedades: Fazendas Dom Emanuel, Ecológica e Encantada; 

entre maio de 2018 e agosto de 2019, com prospecções mensais, totalizando 360 horas de esforço 

amostral. Dentre as 198 espécies de aves registradas foram verificadas um total de 23 espécies com 

centro de distribuição amazônico: Megascops usta, Panyptila cayennensis, Avocettula 

recurvirostris, Lophornis gouldii, Trogon melanurus, Trogon viridis, Notharchus tectus, 

Pteroglossus inscriptus, Melanerpes cruentatus, Veniliornis affinis, Piculus leucolaemus, Celeus 

torquatus ocidentallis, Campephilus rubricollis, Pionus menstruus, Sclerurus macconnelli, 

Dendrocincla fuliginosa, Tyranneutes stolzmanni, Machaeropterus pyrocephalus, Querula 

purpurata, Tolmomyias sulphurescens mixtus, Icterus cayanensis, Lanio luctuosus e Lanio 

cristatus. Por sua vez, três foram às espécies com centro de distribuição na Mata Atlântica 

identificadas na área de estudo: Patagioenas plumbea baeri, Lochmias nematura e Corythopis 

delalandi. Oscilações climáticas nos períodos Terciário e Quaternário promoveram retrações e 

expansão das florestas, permitindo conexões entre as florestas amazônicas e atlânticas através das 

FES nos limites do atual bioma Cerrado. Consequentemente, espécies de aves amazônicas e 

atlânticas expandiram sua distribuição à medida que encontravam condições ecológicas favoráveis 

e recursos disponíveis. Outras espécies como Bucco tamatia e Chiroxiphia pareola, com centro de 

distribuição amazônica e registradas para Serra do Lajeado, porém não detectadas por este estudo, 

refletem um potencial aumento do número de aves amazônicas na região. O acréscimo de aves 

atlânticas, contudo em menor proporção, é da mesma forma esperada já que a descoberta inédita 

de P. plumblea baeri para região ocorreu a partir do estudo em questão. A avifauna destacada 

evidencia as FESs da porção central do Tocantins como uma zona de transição Cerrado-Amazônia, 
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representando os limites de distribuição geográficos de diferentes espécies de aves de origem 

Amazônica e Atlântica, reafirmando a importância evolutiva e da proteção dos remanescentes 

florestais inseridos nos limites do bioma Cerrado. 
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RESUMO  

 

A cidade de Marapanim é considerada uma ilha por ser margeada pelos furos do Pajé-novo e do 

Seco-velho e rios Cajutuba e Marapanim, cujo encontro das águas fluviais com o Oceano Atlântico 

formam o estuário, que é circundado por vastas áreas de manguezais. Neste complexo 

ecossistêmico observam-se traços da sociobiodiversidade no meio urbano, pois muitas famílias 

aproveitam os recursos costeiros para a alimentação, lazer, manufatura de objetos, comercialização 

de produtos, entre outros. Diante disso, este estudo buscou identificar o grau de uso das áreas de 

manguezais por unidades familiares residentes na cidade de Marapanim-PA. Para tanto, foram 

selecionadas 81 unidades familiares por amostragem não-probabilística intencional e, de forma 

aleatória, foi aplicado um formulário semiestruturado a um representante de cada família, além das 

técnicas de observação não participante e diário de campo, durante o período de setembro a 

novembro de 2017. Os dados quantitativos foram calculados em frequências relativas. Os 

resultados indicaram que a maioria dos entrevistados (53,1%) não apresentou nenhuma relação 

direta com os recursos dos manguezais e os demais (46,9%) praticavam usos diversos da fauna 

(63,5%), principalmente para o consumo familiar (caranguejo-uçá, sururu, siri, peixes - em razão 

do estuário) e da flora (13,5%) (madeira da siriúba e do tinteiro para fazer varal e cabo de 

ferramentas manuais e a raiz e o grelo do mangue vermelho como remédio para problemas 

gastrointestinais). Observou-se que os usuários também utilizavam o ecossistema para a 

implantação de portos (17,3%) e de campos esportivos (5,8%), os quais eram usados para o banho 

na maré, confecção e ancoragem de embarcações e para o divertimento de crianças e jovens por 

meio do futebol, respectivamente. Notou-se que as áreas de manguezais na cidade de Marapanim 

apresentam diferentes graus de uso social, sendo espaços de trabalho, (con)vivência e de lazer por 

meio do usufruto de elementos biológicos (fauna e flora) e estruturais (portos e campos de futebol), 

embora isso ocorra em menor escala quando comparado às comunidades rurais estabelecidas em 

áreas costeiras. 
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RESUMO  

 

A fauna de solo está fortemente associada aos processos de decomposição e de ciclagem de 

nutrientes, que são de fundamental importância para a existência, manutenção e produtividade dos 

ecossistemas. Muitas espécies de invertebrados compõem a fauna edáfica, tendo uma grande 

representatividade, sendo pertencentes principalmente ao filo Arthropoda e as Classes: Insecta 

(insetos), Arachinida (aranhas, escorpiões, opiliones), Diplopoda (embuás) e Chilopoda 

(centopéias).  O presente estudo buscou caracterizar a fauna edáfica de uma floresta primária, no 

município de Santa Bárbara, região metropolitana de Belém, no estado do Pará, na área da empresa 

Dendê do Pará S/A – DENPASA. Foram realizadas quatro coletas de campo, em uma área de 50 x 

25 m, a qual constituiu dois transectos de 50 m onde foram definidos 12 pontos de amostragem. A 

distância estabelecida entre cada ponto de amostragem foi de 10 m, onde foram instaladas 12 

armadilhas de pitfall, sendo cada uma correspondente a uma amostra e cada armadilha ficou ativa 

por três dias. Todo material coletado nas amostras foi preservado em álcool 70% e a triagem, 

identificação e quantificação dos organismos capturados foi realizada com auxílio de um 

estereomicroscópio (lupa binocular). Obteve-se com a realização deste estudo, um total de 45.177 

espécimes de invertebrados coletados, pertencentes a 20 ordens (Acari, Araneae, Blattodea, 

Coleoptera, Collembola, Isopoda, Dermaptera, Diplopoda, Diptera, Gastropoda, Haplotaxida, 

Hemiptera, Hymenoptera, Isoptera, Orthoptera, Pseudoscorpiones, Psocoptera, Scorpiones, 

Thysanoptera). Dentre estas, as ordens mais abundantes foram, respectivamente, Collembola (n= 

35.804), Coleoptera (n= 3.131), Diptera (2.603), Acari (n=1.554) e Hymenoptera (1.035), já as 

menos abundantes foram, Haplotaxida (n=1), Dermaptera (n=3), Gastropoda (n=3), 

Pseudoscorpiones (n=4), Scorpiones (n=14). A partir deste resultado, pode-se afirmar que a 

fitofisionomia estudada apresenta grande diversidade de grupos taxonomicos e que a ordem 

Collembola foi o grupo mais representavivo, correspondendo a 79,16% de toda fauna edáfica 

coletada. Isto se deve principalmente, por estes invertebrados hexápodes estarem intimamente 

relacionados com o solo, atuando na ciclagem de nutrientes no solo, e por serem controladores da 

biomassa de alguns microrganismos edáficos. Além disso, segundo Cutz-Pool et al. (2007), outra 

importância desses invertebrados, é que a diversidade de Collembola pode ser usada como 
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bioindicadora da qualidade do solo, podendo indicar intervenções antrópicas nos ecossistemas. 

Pelo exposto, conclui-se com base nesse estudo, que os colembolos podem ser utilizados, como 

um grupo taxonômico determinante para estudos sobre a qualidade do solo. Além disso, este estudo 

possibilitou a obtenção de informações pioneiras sobre os grupos taxonômicos da fauna edáfica, 

em uma floresta primária amazônica, assim como determinar quais são os grupos edáficos mais 

abundantes nesta fitofisionomia. 
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RESUMO 

 

Uma Coleção Zoológica científica consiste no conjunto de animais adequadamente conservados, 

classificados e organizados que representam os testemunhos de um patrimônio biológico, cultural 

e científico internacional, nacional ou local. Estas coleções além de constituírem os testemunhos 

da biodiversidade, nela encontram-se guardados para a humanidade, os espécimes oriundos de 

pesquisas já realizadas (material testemunho), que servem de comprovação para todo estudo 

pregresso. A Universidade do Estado do Pará (UEPA), detém a Coleção Zoológica Dr. Joachim 

Adis (CZJA-UEPA), cujo acervo mantém mais de 100 mil espécimes de invertebrados, sendo a 

maioria insetos e entre estes 9.400 estão tombados e informatizados em banco de dados da coleção, 

que está registrada no Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr). Entre os 

insetos do acervo da CZJA, destaca-se a Ordem Mantódea que é representada por insetos 

conhecidos popularmente como louva-Deus. Ressalta-se que estes insetos são importantes nos mais 

variados ambientes e ecossistemas, pois são os controladores naturais de populações de insetos 

nocivos. Este estudo teve como objetivo quantificar e identificar ao nível de família os insetos da 

ordem Mantódea, contidos no acervo da CZJA-UEPA. Para isso, os exemplares de louva-Deus 

conservados em meio seco (montados em alfinetes entomológicos) foram triados, quantificados e 

analisados morfologicamente, com auxílio de um estereomicroscópio e chaves dicotômicas, para a 

realização da identificação dos mesmos. O material estudado foi proveniente do período 

compreendido entre 2004 a 2019, sendo procedente de diferentes localidades do estado do Pará. 

Foram identificados na CZJA 127 mantódeos pertencentes a 6 famílias: Mantidade (n=85), 

Angelidae (n=15), Liturgusidae (n=10), Aconthopidae (n=6), Mantoididae (n=6) e Thespidae (n= 

5). A família Mantidae foi a mais abundante na CZJA, representando (67%), do acervo devendo-

se destacar que esse resultado era esperado, devido tratar-se da família de louva-Deus que possui 

ampla distribuição geográfica em todo território nacional, possibilitando maior ocorrência das 

espécies em todas as fitofisionomias do ambiente amazônico. A família menos abundante foi 

Thespidae correspondente a 4% do acervo da CZJA. Diante do exposto pode-se concluir que a 

CZJA-UEPA possui as principais famílias representantes da fauna neotropical da ordem Mantódea, 

que encontram-se na coleção disponíveis para futuros estudos de especialistas nacionais e 

internacionais a fim de contribuir para a ampliação do conhecimento das espécies de mantódeos 
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ocorrentes na região, possibilitando com isso, o aumento do conhecimento sobre a biodiversidade 

amazônica. 
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RESUMO  

 

As energias renováveis ganham força cada vez mais devido as baixas emissões de gases do 

efeito estufa, e dentre essas uma que se destaca é a energia de marémotriz. No Brasil, esse tipo de 

energia é mais apropriado para aproveitamento na região Norte devido a ocorrência de maior 

variação da maré. Desse modo, investimentos voltados para geração de energia elétrica a partir de 

empreendimentos em marémotriz poderiam vir a suprir as necessidades de populações da região 

Amazônica. O potencial hidrelétrico da Amazônia é incontestável em âmbito mundial, todavia isso 

não é o suficiente para todos terem acesso a eletricidade. Populações tradicionais e ribeirinhas da 

região Norte sofrem com a escassez elétrica por conta da má distribuição existente nessa área, 

associado aos altos preços cobrados pelas concessionárias de energia. Além disso, seria uma fonte 

alternativa em situações como a ocorrida no Amapá onde, praticamente, todo estado acabou por 

sofrer com a falta de fornecimento de energia elétrica. No Brasil, os litorais do Pará, Amapá e 

Maranhão são os locais ideais para a instalação dessa tecnologia, visto a presença de marés 

astronômicas (as quais obedecem às forças do campo gravitacional) que ocorrem devido à 

proximidade com a Linha do Equador, inclusive no Maranhão já existe a Barragem do Bacanga a 

qual foi construída para o aproveitamento das marés. As centrais de marémotriz podem vir a ser na 

região Amazônica a possibilidade de uma melhor distribuição de energia elétrica a partir de uma 

matriz energética de baixa emissão de poluentes. O estudo partiu de uma revisão bibliográfica 

recente (artigos, teses, livros) e outras fontes as quais abordam características da região, tais como 

geomorfologia, clima equatorial, aspectos geográficos e condições oceanográficas. Ademais, 

pontos econômicos foram determinantes para identificar a possível construção de 

empreendimentos voltados à energia marémotriz no litoral Norte. Os empreendimentos envolvendo 

a energia marémotriz podem apresentar altos preços de construção, todavia se tornam mais 

acessíveis em quesitos de manutenção e com isso mostram ter baixos custos de eletricidade. Diante 

disso, levando em conta uma usina eletromarémotriz em funcionamento, esta acaba por ser mais 

barata que o uso do diesel, por exemplo, o qual é muito usado em áreas distantes de grandes centros 

urbanos. Entretanto, apesar desta energia ser limpa, estudos complementares sobre a biodiversidade 

aquática amazônica (rica) devem ser realizados, levando em consideração as atividades geradoras 

de renda para a maior parte da população ribeirinha, como a pesca. Desse modo, a energia das 

marés pode vir a fazer parte da matriz energética nacional visto o crescimento de fontes renováveis 

de energia nesse cenário. Ademais, proporcionaria uma qualidade de vida maior às populações sem 

acesso a eletricidade e seria um tipo de energia para auxiliar no abastecimento elétrico na região 

Norte, evitando que estados calamitosos (como no Amapá) venham a ocorrer. Por fim, estudos 

ambientais devem estar aliados aos estudos de viabilidade de construção de barragens. 
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RESUMO  

 

Os biodigestores constituem uma eficaz alternativa para obtenção de biogás nas pequenas 

propriedades no Oeste do Estado do Pará, tendo em vista a grande produção de biomassa nos mais 

diversos cultivares da região. O biogás pode ser utilizado para obtenção de chamas, podendo ser 

utilizado como substituto do gás de cozinha. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi construir 

um biodigestor artesanal com materiais de fácil obtenção e analisar a qualidade do biogás 

produzido através da biodigestão anaeróbica de dejetos bovinos em biodigestor artesanal no Oeste 

do Pará. O estudo foi desenvolvido no complexo agropecuário do Instituto Federal do Pará, 

Campus Santarém. Os materiais utilizados foram: uma bombona plástica de 200 litros, com o custo 

de 120 reais; tubos e conexões PVC, com o custo de 30 reais; Cola PVC no valor de 30 reais; Massa 

adesiva no valor de 5 reais. Os tubos foram conectados na bombona plástica para a coleta do biogás 

produzido. O biodigestor construído foi do modelo caseiro, tipo batelada, o qual foi abastecido uma 

única vez com esterco de caprino oriundo de produção familiar local, a qual foi armazenada por 

um período de 30 a 40 dias para geração de biogás. Foram feitas cinco coletas e determinados os 

seguintes componentes do biogás: Amônia, Gás Sulfídrico, Gás Carbônico e Metano. Com a 

utilização de materiais de fácil obtenção, foi construído um biodigestor eficaz por 185 reais para 

produção do biogás, gerando também 150 litros de biofertilizante, o qual pode ser usado para 

contribuir na fertilização de cultivares e aumento da produção familiar. O esterco caprino possui 

um alto potencial energético, pois apresentou uma média na concentração de metano de 65%, tendo 

em vista que maiores concentrações de metano aumentam o poder calorífico e a geração de energia 

pelo biogás. Os demais valores médios de constituintes do biogás foram: Gás Carbônico (CO2), 

com 35%; Gás Sulfídrico (H2S) com 40 ppmV e Gás Amônia (NH3
+) com 175 ppmV. Todos os 

demais resultados então dentro do padrão para um biogás de boa qualidade, indicando que 

utilização de biodigestores em pequenas propriedades rurais é uma alternativa rentável e que a 

utilização de esterco de caprino produz biogás de boa qualidade para ser utilizado pelos produtores, 

bem como possibilita a utilização de biofertilizante para incrementar a produção familiar no Oeste 

do Pará. 
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RESUMO  

 

As hepáticas são plantas avasculares que possuem oleocorpos que armazenam inúmeros 

metabólitos secundários com elevado potencial para atividade biológica contra insetos. Neste 

contexto, este estudo objetivou buscar na literatura mundial espécies de hepáticas que apresentaram 

efeito antifeedant (antialimentar) e inseticida em experimentos com insetos. Realizou-se um 

levantamento bibliográfico de trabalhos acadêmico-científicos sobre a temática, do período de 

2000 a 2019, em bases de dados virtuais PubMed, Jstor, Science Direct, Scielo, Google Schoolar, 

Periódicos da Capes e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, cujas informações dos 

manuscritos foram, posteriormente, classificadas e/ou quantificadas quanto ao tipo de produção, 

procedência do autor principal, número de espécies por família botânica, insetos usados nos 

bioensaios, forma de análise da bioatividade das hepáticas e resultados testados (antifeedant e 

inseticida). Foram encontrados 12 manuscritos (11 artigos e um capítulo de e-book), pertencentes 

a autores da Ásia, América e Oceania, que mencionavam 16 espécies de hepáticas (10 famílias 

botânicas) usadas em testes de bioatividade contra lepidópteros, coleópteros ou dípteros, em forma 

de extratos ou in natura, mas somente 15 apresentaram resultados antifeedant e/ou inseticida. As 

famílias com maior número de espécies usadas em bioensaios (três) foram a Lejeuneaceae e 

Plagiochilaceae, enquanto as demais tiveram de um a dois representantes. Lejeunea sp. e 

Cyclolejeunea chitonia (Taylor ex Lehm.) A. Evans. (ambos da Lejeuneaceae) foram as únicas (in 

natura) que não apresentaram efeitos anti-insetos em testes com a mosca Geranomyia recondita 

Alexander. Espécies de Lepidolaenaceae, Marchantiaceae e Plagiochilaceae apresentaram extratos, 

simultaneamente, com efeitos antialimentares e letais contra diferentes larvas de lepidópteros. As 

poucas publicações listadas e o baixo número de espécies de hepáticas usadas em testes de 

bioatividade sobre insetos evidenciam que as briófitas ainda são negligenciadas em pesquisas 

aplicadas, especialmente, para o desenvolvimento de pesticidas naturais agrícolas, apesar de 

comprovado o potencial anti-insetos dos compostos bioquímicos dessas plantas. Esta é uma linha 

de pesquisa promissora na área da biotecnologia para o controle populacional de pragas agrícolas. 
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RESUMO  

 

O tomateiro (Solanum lycopersicum) é uma das principais hortaliças cultivadas no Brasil, 

entretanto o Amazonas apresenta condições favoráveis para a disseminação de doenças, fazendo-

se necessário a utilização de cultivares resistentes. Assim, este trabalho tem como objetivo listar 

cultivares resistentes ou tolerantes às principais doenças do tomateiro encontradas no Amazonas. 

O levantamento partiu dos trabalhos disponíveis na literatura e para escolha das cultivares foram 

selecionadas 5 empresas de sementes de hortaliças, priorizando tomateiros que possuem alto 

espectro de resistência a fitopatógenos, bem como caracteres de interesse agronômico. Desta 

forma, destacamos 18 cultivares/híbridos disponíveis no mercado. A empresa Sakata® lançou as 

variedades Valerin, Santy, Grazianni, Matinella e Veloster (resistentes ao ToSRV e ao TSWV), além 

do porta-enxerto Volt que apresenta resistência a Ralstonia solanacearum, bem como murcha-de-

verticílio, murcha-de-fursário raças 1, 2 e 3, ToMV e nematoides. A empresa Horticeres® tem os 

híbridos Runner (resistente a ToMV, TSWV, murcha-de-verticílio, murcha-de-fusário raças 1 e 2 e 

nematoides), EliTY (resistente a TYLCV, TSWV, murcha-de-verticílio, murcha-de-fusário e 

nematoides) e Vitalino (resistente a TYLCV, nematoide, murcha-de-verticílio e murcha-de-fusário 

raças 1 e 2). A empresa Isla® dispõe dos híbridos Akrai (resistente ao TMV, murcha-de-verticílio 

e murcha-de-fusário raças 1 e 2), Angelim, Araucária e Cajueiro (resistentes a murcha-de-verticílio, 

nematoide, TMV, raça 2 de fusário e TYLCV), além do Chapolin (tolerante ao ToLCV, pinta preta, 

requeima bacteriana e nematoides). A empresa Seminis® disponibiliza os híbridos TY2006 

(resistência a mancha de estenfílio, mancha de alternária, murcha-de-fusário, TMV, murcha-de-

verticílio e nematoides), SV2333TJ (resistente as raças 1 e 2 de fusário, mancha de estenfílio, TMV, 

TYLCV e murcha-de-verticílio), além do porta-enxerto Shincheonggang, conferindo resistência a 

murcha bacteriana, TMV, murcha-de-fusário, murcha-de-verticílio e nematoides. O híbrido Serato 

F1 da empresa Agristar® apresenta resistência ao tospovírus. Portanto, foram obtidos genótipos 

para a maioria das doenças, destacando-se resistência a viroses, assim como apenas os porta-

enxertos conferiram resistência à murcha bacteriana. 

 

Palavras-chave: Melhoramento genético. Solanum lycopersicum. Tomaticultura. 

Área de Interesse do Simpósio: Biotecnologia. 

  

mailto:jonatanrobertodl@gmail.com
mailto:carinaraissa1998@hotmail.com
mailto:alvarocgneto@gmail.com


  

 

  

 

 

44 

 

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2020 

FRUTÍFERAS NATIVAS E SUAS CULTIVARES DE IMPORTÂNCIA PARA O 

ESTADO DO AMAZONAS  

 

Carina Raissa Rocha Oliveira da Cunha1; Jonatan Roberto de Lima²; Álvaro Carlos Gonçalves 

Neto³ 

 
1 Graduanda do curso de Agronomia, integrante do Programa de Educação Tutorial-PET 

Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE.  

E-mail: carinaraissa1998@hotmail.com 
2 Graduando do curso de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE.  

E-mail: jonatanrobertodl@gmail.com 

³Doutor em Agronomia (Fitotecnia), Universidade Federal de Lavras – UFLA.  

E-mail: alvarocgneto@gmail.com 

 

RESUMO  

 

A diversidade de plantas frutíferas do Amazonas é de suma relevância para nosso país, entretanto 

sabe-se que algumas possuem mais potencial econômico regional do que outras. Diante disso, este 

trabalho tem como objetivo listar cultivares lançadas nos últimos anos pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) das principais frutíferas nativas visando o aumento da 

produtividade local, bem como o seu abastecimento interno visto que a região possui baixo 

desempenho agrícola. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica tomando como base um grupo de 

frutas nativas mais comercializadas na Região Norte, segundo trabalho de Souza e Silva (2008) 

publicado no XX Congresso Brasileiro de Fruticultura. Dentre as plantas nativas, destacam-se: o 

açaí, o guaraná, o cupuaçu e o bacuri. Para o açaizeiro (Euterpe oleracea) de terra firme se tem a 

BRS Pará com precocidade produtiva e a BRS Pai d’Égua para áreas irrigadas. Outra cultura 

importante é o cupuaçu (Theobroma grandiflorum) que tem com cultivar a BRS Carimbó, com 

bom nível de resistência à doença vassoura-de-bruxa, além das cultivares BRS 297, BRS 298, BRS 

299, BRS 311 e BRS 312, com resistência acima de 85% também para esta doença. Além disso há 

quatro clones de cupuaçuzeiros tolerantes à vassoura-de-bruxa: Belém, Codajás, Coari e 

Manacupuru. O guaraná (Paullinia cupana) possui as cultivares BRS Saterê e BRS Marabitana 

recomendadas para aumentar a barreira contra a antracnose, principal doença do guaranazeiro no 

Amazonas. Ademais, a BRS Noçoquém é a primeira cultivar de guaranazeiro de reprodução via 

sementes para cultivo no estado do Amazonas. O bacurizeiro (Platonia insignis), espécie frutífera 

da família Clusiaceae, é uma planta arbórea tipicamente tropical. Apesar da importância que se 

reveste o bacuri e do seu elevado potencial econômico ainda não se tem cultivares para o 

desenvolvimento de práticas adequadas de cultivo e manejo da espécie. Sendo assim, ficou 

evidente que existem cultivares disponíveis para as três das quatro espécies citadas, sendo 

necessária a realização de mais estudos e caracterizações de materiais genéticos para proporcionar 

mais opções ao produtor. 
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RESUMO  

 

A Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants conhecida popularmente como mastruz ou 

erva-de-santa-maria, pertencente à família Amaranthaceae é uma erva naturalizada não endêmica 

do Brasil. Essa espécie é uma das plantas medicinais tradicionalmente importantes.  Pois, esta é 

rica em terpenóides e flavonóides que exibem atividades farmacológicas, como anti-inflamatório, 

cicatrizante de feridas, anti-helmíntico, antitumoral, quimioprevenção do câncer, antileishmania e 

antioxidante. No entanto, muitos são os casos de intoxicação com plantas, pois as semelhanças 

morfológicas levam as pessoas ao consumo de uma espécie acreditando ser outra; sabe-se que 

muitas espécies apresentam substâncias que provocam reações adversas e poucos são os estudos 

toxicológicos realizados com as espécies comumente utilizadas. Nesse sentido, o estudo anatômico 

fornece diversas características úteis na separação de famílias, gêneros e ajuda também na 

separação de espécies; deste modo, houve necessidade de analisar e comparar as estruturas dos 

órgãos vegetativos da espécie. O objetivo principal desse trabalho foi caracterizar os aspectos 

anatômicos foliares, caulinares e da raiz; buscando descrever suas estruturas a fim de ampliar o 

conhecimento sobre o mastruz. Para o estudo anatômico, foram coletadas folhas maduras na 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no Instituto de Ciências Agrárias (ICA), 

campos Belém. Em seguida o material botânico foi fragmentado em três segmentos: parte aérea, 

caule e parte radicular, sendo as amostras fixadas por 24horas em FAA 70% (formaldeído, ácido 

acético e álcool 5:5:90 v/v). Após a fixação os fragmentos foliares foram estocados em álcool 

etílico a 70%. As seções anatômicas foram realizadas à mão livre, utilizando materiais frescos. Os 

procedimentos de cortes foram feitos por meio de seções transversais das superfícies foliares. Os 

cortes histológicos foram clarificados por meio do hipoclorito de sódio a 20% e, posteriormente, 

lavados em água destilada três vezes, de modo que fosse retirado o excesso do produto químico. 

Os cortes foram corados por meio de dupla coloração Astra-blue 1% e Safranina 1%. Para 

identificação da cutina e substâncias lipídicas foi utilizado o Sudan IV. As lâminas 

semipermanentes foram montadas entre lâminas e lamínulas, usando como meio de imersão a 

glicerina 50%. As análises histológicas foram realizadas a partir das imagens capturadas pela 

câmera digital de 8 megapixels acoplada a microscópio óptico de luz. Os resultados mostram a 

epiderme com padrão comum ao da família Amaranthaceae; com cutícula fina e estômatos 
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anomocíticos presentes na face adaxial e abaxial, e também, evidenciou-se a presença de tricomas 

tectores falciformes e glandulares vesiculosus e a existência de cristais de areia em células da 

bainha de feixe; além disso, houve destaque do colênquima no caule, como sendo um tecido 

flexível e do floema e xilema primários na raiz; dessa forma, conclui-se que estas são características 

diferenciais para identificação da espécie de modo anatômico. 
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RESUMO  

 

Nos últimos anos tem-se discutido a importância do desenvolvimento de produtos cárneos mais 

saudáveis, que tenham a redução de componentes responsáveis por incidência de doenças não 

transmissíveis, a citar concentração elevada de nitritos e nitratos, cloreto de sódio e gordura 

saturada. Outra alternativa abordada consiste no desenvolvimento de derivados cárneos 

enriquecidos com ingredientes naturais. Neste contexto, esta pesquisa avaliou a influência da 

adição de farinha de pupunha na composição nutricional de fishburguer de tambaqui. Para 

elaboração da farinha as pupunhas foram obtidas no mercado do município de Castanhal, Pará. Os 

frutos foram higienizados, sanitizados, submetidos a cocção, desidratados e triturados para 

obtenção da farinha de pupunha. Foi desenvolvido um delineamento fatorial para determinar a 

melhor formulação do fishburguer, composto por 11 ensaios. As variáveis independentes foram: 

quantidade de farinha, peixe e óleo, a variável dependente foi a aparência global do produto. Como 

resposta experimental avaliou-se a aparência global pelo teste de ordenação-preferência, com 

julgadores não-treinados. Inicialmente os filés de tambaqui foram pesados, triturados em 

multiprocessador para obtenção da massa cárnea. Em seguida os ingredientes: farinha de pupunha, 

óleo vegetal, glutamato monossódico, cloreto de sódio e cebola desidratada foram pesados e 

adicionados à massa. Após a homogeneização, a mesma foi moldada e congelada para posterior 

realização das análises. Conforme resultados obtidos no delineamento, a formulação considerada 

ideal foi avaliada com base na composição centesimal, valor calórico e potencial hidrogeniônico. 

Foram obtidos os seguintes resultados: umidade (46,17%), resíduo mineral fixo (3,48%), lipídeos 

(21,95%), proteínas (14,51%), carboidratos (13,89%), valor calórico (311,15%) e potencial 

hidrogeniônico (6,35). A partir dos resultados encontrados observa-se que o produto cárneo 

adicionado de farinha de pupunha possui alto conteúdo de lipídeos e proteínas segundo o 

Regulamento Técnico Brasileiro sobre Informação Nutricional Complementar. Os valores 

elevados de lipídeos devem-se provavelmente ao conteúdo lipídico da farinha de pupunha 

adicionada, matriz vegetal conhecida por ser composta de lipídeos insaturados. Portanto, a inclusão 

de farinha de pupunha é uma alternativa para o desenvolvimento de produtos práticos, saudáveis e 

convenientes. Além disso, a utilização de peixe na elaboração de fishburguer contribui para 
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aumentar as opções de consumo, visto que são escassos os derivados cárneos de tambaqui 

disponíveis no mercado. 
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RESUMO  

 

Os problemas ambientais decorrentes do descarte irregular de resíduos sólidos têm sido um tema 

frequente, a partir disso, diversos estudos e pesquisas em variadas áreas voltam-se para o 

desenvolvimento de materiais e produtos benéficos ao meio ambiente, como o design sustentável, 

área que desenvolve propostas de produtos e serviços que causem menores impactos na natureza. 

Utilizando-se de metodologias focadas no estudo dos materiais, a abordagem do Design conduzido 

pelo material (Material Driven Design, MDD) é utilizada no desenvolvimento de propostas 

projetuais que explorem as potencialidades de um determinado material e às experiências geradas 

a partir dele. A metodologia MDD, ao longo de sua aplicação, propõe ao pesquisador refletir sobre 

os novos caminhos e discussões que surgem no âmbito do design, em especial no que tange aos 

materiais, bem como às razões e motivações por trás dessas mudanças. Através do entendimento 

do material, técnica e experiencialmente, e do cenário que se apresenta além deste, o MDD colabora 

para o desenvolvimento de soluções projetuais voltadas às necessidades atuais do ser humano, 

dentre elas, hoje, a sustentabilidade. A partir da utilização dessa metodologia, o presente trabalho 

tem como objetivo o desenvolvimento de um material composto de amido de mandioca e resíduos 

celulósicos, matérias-primas de fontes renováveis, que possam dar origem a produtos sustentáveis. 

Sendo desenvolvido no Laboratório de Materiais e Design da UEPA, no qual, o amido e os resíduos 

celulósicos provenientes da reciclagem do papel kraft, foram preparados, para posteriormente 

serem submetidos a procedimentos de aquecimento seguido de moldagem. Como resultado, foram 

obtidas variadas amostras com diferentes quantidades de amido e resíduos em sua composição, o 

que acabou por influenciar na diversificação de texturas e aparências, sendo obtidas desde de 

amostras rígidas à maleáveis com a coloração marrom e superfície rugosa. As amostras foram 

submetidas a análise técnica e experiencial, inicialmente pelos pesquisadores e posteriormente pelo 

público externo, sendo aplicado um questionário simulando a experiência do público, estruturado 

com base nos níveis experienciais apresentados na metodologia, submetendo o material a análise 

sensorial, interpretativa, afetiva e performativa, tendo o público externo com principal avaliador. 

Um questionário constituído de 10 questões, juntamente com imagens das amostras, foi 

desenvolvido e repassado por meio de uma plataforma online, de modo que a maioria dos 

entrevistados destacaram a textura como característica mais interessante e agradável, sendo o 

material fabricado comparado a outros como papel, couro, madeira e mármore no que se refere a 

sua aparência. Mediante os dados obtidos na análise e no questionário, alternativas de produtos 

foram geradas utilizando o material desenvolvido e dentre as potenciais aplicações, pode-se citar 

luminárias, cadernos, adornos corporais e embalagens. A partir disso, as metodologias com enfoque 

no material, como o MDD, contribuem para que o estudo dos materiais ganhe, cada vez mais, 
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relevância dentro da atividade projetual e na esfera ambiental, representando grandes ganhos ao 

estimular a procura por soluções inovadoras tanto para materiais já existentes, quanto para aqueles 

ainda em fase de desenvolvimento, no que se refere a alternativas benéficas ao meio ambiente.  
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RESUMO  

 

Grande parte dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) descartados é proveniente de embalagens 

plásticas pós-consumo. As iniciativas e discussões acerca da sustentabilidade e as formas de tornar 

as empresas fabricantes de produtos com embalagens poliméricas responsáveis pelo lixo 

produzido, têm sido pauta recorrente ao longo dos anos, com o decorrer do tempo, desde o 

surgimento deste material, o plástico se tornou matéria-prima de uma grande variedade de 

produtos, surgiram por consequência as preocupações a respeito da poluição ambiental, onde o 

descarte inadequado dos resíduos poliméricos tem causado diversos transtornos à vida humana e 

marinha ,com o despejo em aterros sanitários, lixões, rios e oceano. Tendo em vista os diversos 

problemas causados pelo plástico no meio ambiente, torna-se cada vez mais necessária a busca por 

alternativas ao uso deste material e/ou medidas para a redestinação adequada dos resíduos plásticos 

como iniciativa das empresas produtivas e participação da população. Com isso o objetivo deste 

trabalho é enfatizar as possibilidades de aplicação dos resíduos poliméricos na fabricação de novos 

produtos por meio do design e de processos sustentáveis como a reciclagem mecânica. Para isso a 

metodologia aplicada é o Design Conduzido pelo Material (MDD - Material Driven Design), onde 

o desenvolvimento inicia pelo estudo, caracterização, entendimento e experimentação do material. 

Durante o processo experimental são desenvolvidos testes e posteriormente são definidas as 

possíveis aplicações para produtos de consumo, com a definição do produto é iniciado o processo 

de fabricação, neste caso a reciclagem mecânica, por ser um processo sustentável e que pode ser 

realizado artesanalmente, tendo como etapas: a coleta dos resíduos plásticos, separação dos tipos 

de polímeros, limpeza, trituração, e transformação por meio de um forno elétrico com o uso de 

formas de metal e de silicone, este processo é considerado mais sustentável devido a não utilização 

de aditivos químicos. Como resultados é possível produzir diversos produtos, seja utensílios 

domésticos (chaveiros, porta-copos etc.) ou até mesmo revestimento de parede (azulejos ou painéis 

decorativos), além de fomentar o comércio de Ecoprodutos e reduzir o descarte de resíduos 

plásticos. Com isso, entende-se que o processo de reciclagem mecânica é uma alternativa viável e 

sustentável para o desenvolvimento de novos produtos seja por meio das empresas ou de designers, 

sendo ainda uma alternativa para a redestinação do plástico pós-consumo, como forma de 

minimizar os impactos ambientais da indústria do plástico. 
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RESUMO 

 

Amazônia envolve uma grande diversidade de situações e uma multiplicidade de produtos da 

floresta, dos quais uma grande parte se encontra na Feira da Agricultura Familiar, uma importante 

feira organizada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), o que vem acontecendo, 

recentemente, em diversas universidades na Amazônia e em todo Brasil, constituindo-se em um 

espaço democrático que vem se abrindo, cada vez mais, para sociedade. Entretanto, espaços como 

esses ainda são poucos e de pequena visualização dentro do urbano, sendo necessária uma maior 

abertura e reconhecimentos desses espaços que vão além dos produtos de alta distribuição, como 

os dos supermercados. Portanto, feiras como a da universidade se mostram como lugares de 

valorização regional, necessárias de serem reconhecidas nos espaços urbanos, principalmente em 

regiões amazônicas.  Este estudo teve por objetivo caracterizar e analisar a origem dos produtos 

comercializados pelos agricultores na feira da UFPA, e os circuitos de comercialização a eles 

associados, em razão de contribuir para visualizar e valorizar estes sujeitos e estes espaços. As 

informações foram obtidas através de entrevistas, realizadas tanto com produtores como com 

consumidores. Os resultados demonstram que todos os fornecedores da feira, que tem ocorrência 

quinzenal, são agricultores familiares, oriundos de diferentes zonas rurais, em um raio de até 170 

km de Belém. O cupuaçu (Theobroma grandiflorum), a farinha de mandioca (Manihot esculenta), 
a castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) e as hortaliças, em geral, são produtos em destaque pelo 

volume comercializado. Trata-se sempre de venda direta, sem nenhum intermediário, e geralmente 

são produtos orgânicos e/ou agroecológicos, apesar de não possuírem certificação, diante dos 

custos deste processo. Face à relação de proximidade constante e diálogo entre feirantes e a 

comunidade acadêmica, existe a confiança quanto à origem dos produtos e sua forma de produção 

sustentável. O transporte também é feito pelos agricultores, que algumas vezes recebem apoio das 

prefeituras locais ou de cooperativas, que organizam e mobilizam os cooperados. Alguns produtos 

vendidos na feira são beneficiados artesanalmente pelos agricultores e suas famílias, como é o caso 

da farinha de mandioca, doces, biscoitos e óleos, como o de andiroba (Carapa guianensis) e 

cupuaçu. O espaço dentro da universidade é um lugar reconhecido socialmente e isso dá voz aos 

produtos comercializados pelos produtores rurais de Irituia. Diante do exposto, conclui-se que a 

feira da agricultura familiar da UFPA se insere em um circuito curto de comercialização, que 

proporciona uma relação direta entre produtores e consumidores, proporcionando uma maior 

conexão entre o urbano e o rural. 
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RESUMO  

 

O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) pode ser encontrado em todos os biomas 

brasileiros e está classificado como vulnerável em várias listas de animais ameaçados de extinção, 

a nível nacional e internacional. Análises para a conservação da espécie podem ser realizadas por 

meio de estudos genéticos, os quais são de grande importância para avaliar as características 

genéticas individuais e as dinâmicas populacionais da espécie. Dessa maneira, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a diversidade genética das populações de tamanduás-bandeira no 

Cerrado por meio de marcadores moleculares com altas taxas de mutação e identificar a viabilidade 

dos marcadores selecionados. Seis locos microssatélites e um loco relacionado ao exon 2 do gene 

DRB (MHC II) foram utilizados para avaliar 41 espécimes provenientes de campanhas de captura 

e de resgates em diferentes regiões do estado de São Paulo. Após a coleta de sangue, extração do 

DNA genômico, realização de PCR convencional e eletroforese, foi realizada a genotipagem alélica 

dos fragmentos amplificados. Os resultados indicaram alta diversidade genética, principalmente 

em relação à riqueza alélica (microssatélites: número total de alelos=51; número médio de alelos 

por loci=8,5) e (DRB: número total de alelos=17; média de alelos por indivíduo=7). A alta 

diversidade genética revela a importância dessas populações para a conservação dos recursos 

genéticos da espécie e os dados obtidos podem auxiliar em planos de manejo adequados para as 

populações da espécie no Cerrado. Análises de diferenciação populacional também foram 

realizadas, utilizando a estatística F de Wright (1978) por meio do programa computacional 

TFPGA v.1.3 e os resultados indicaram significativa diferenciação entre as populações/indivíduos 

da região noroeste e da região centro-sul (Fst>0,15). Portanto, os marcadores moleculares 

utilizados revelaram ser importantes ferramentas para análises genéticas conservacionistas na 

espécie em questão. Tendo em vista que poucos estudos moleculares foram realizados para 

investigação das populações de tamanduás-bandeira nos biomas brasileiros, propomos que a 

metodologia apresentada e a utilização destes marcadores possam ser um caminho viável para o 

estudo de outras populações de M. tridactyla. Portanto, nós encorajamos mais estudos e pesquisas 

genéticas para avaliar as populações da espécie em outros biomas e em especial no bioma 

Amazônico, a fim de um melhor entendimento das dinâmicas populacionais da espécie e para 

permitir a comparação dos índices de diversidade genética entre essas populações, fornecendo 

informações úteis para ações de conservação da espécie a nível nacional. 
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RESUMO 

 

As interações predador-presa entre peixes e macroinvertebrados presentes nas comunidades podem 

influenciar sua composição e estrutura, atuando como força controladora na dinâmica espacial e 

temporal das espécies. Além disso, o habitat também influencia diretamente nessa relação, uma 

vez que exerce fator decisivo na oferta de recursos, como na criação de áreas de refúgio, 

influenciando assim as relações comportamentais das espécies. Por sua vez, os impactos antrópicos 

tem sido os principais responsáveis pelas mudanças nas estruturas de comunidades aquáticas e suas 

relações ecológicas. Estes impactos podem ser causados, principalmente, pela instalação de 

barragens, degradação da mata ciliar e despejo de resíduos domésticos e industriais, que alteram a 

dinâmica física, química e biológica dos ambientes naturais. Nesse contexto, traçamos a hipótese 

de que os impactos ambientais e as mudanças das características do ambiente influenciam 

negativamente as relações predador-presa entre peixes e macroinvertebrados nas regiões afetadas. 

Sendo assim, objetivamos avaliar a influência dos impactos ambientais na dinâmica ecológica de 

predador-presa em diferentes pontos com distintas características qualitativas no rio Uberaba, bacia 

do baixo rio Grande. Para isso, foram realizadas quatro coletas em diferentes períodos sazonais em 

quatro pontos distintos (pontos A ao D), divididos em dois grupos. Os pontos A e B localizados a 

Montante da barragem, e pontos C e D localizados a jusante da barragem do rio Uberaba, no 

município de Uberaba-MG. As amostragens foram realizadas no período de outubro de 2014 a 

junho de 2015, com intervalo de três meses entre as coletas. Foram levantados 35 táxons, destes, 

sete indivíduos pertencem a Hexapoda e 28 ao grupo taxonômico dos peixes. Após, foram 

realizadas análises de correlação entre predadores (peixes) e presas (macroinvertebrados) em 

diferentes cenários analíticos e, posteriormente, avaliado o tipo de relação, positiva (quando não 

há prejuízo para nenhum dos organismos envolvidos) ou negativa (quando há prejuízo para um dos 

organismos). Com base nos resultados, as relações significativas não foram encontradas nas regiões 

pós-barragem (pontos C e D). Este fato pode estar ligado aos impactos antrópicos oriundos das 

influências da barragem e efeitos da urbanização, como o descarte de resíduos domésticos e 

industriais, compactação do solo e desmatamento da mata riparia, que afetaram negativamente a 

composição das comunidades aquáticas. As relações significativas foram encontradas nos pontos 
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a montante (A e B), onde estão localizados em regiões mais rurais com menor contato das 

atividades urbanas e com presença de mata ciliar mais densa em relação aos pontos a jusante. Sendo 

assim, a relação entre as interações predador-presa e a qualidade ambiental, prevista na hipótese 

inicial, foi corroborada, na qual as regiões a montante exibiram esta relação mais estável do que as 

regiões a jusante.  
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RESUMO 

 

O efeito de borda causado pela fragmentação de habitats é uma das principais consequências 

promovidas pela degradação do Cerrado. A criação de fragmentos aumenta drasticamente a 

quantidade de borda florestal, promovendo alterações nos níveis de luz, temperatura, umidade e 

vento, além de aumentar a vulnerabilidade à invasão de espécies exóticas. Dessa forma, essas 

alterações podem acarretar na desestruturação das comunidades vegetais e suas relações com o 

meio. Tendo em vista que a vegetação responde de forma consideravelmente rápida às variações 

ambientais, pode ser considerada um bom indicador do estado de conservação do fragmento 

envolvido. Assim, traçamos a hipótese de que a estrutura ecológica da mata ciliar nas bordas dos 

fragmentos é diferente em relação as áreas mais centrais. Com isso, objetivou-se analisar a 

influência do efeito de borda na composição estrutural da mata ciliar do córrego veadinho. As 

coletas foram realizadas na região de Peirópolis, município de Uberaba-MG. As amostragens foram 

realizadas em três pontos (1, 2 e 3) subdivididos por três quadracts (de 5 m²) com distintas 

distâncias da matriz antrópica (A, B e C). O material coletado foi processado seguindo técnicas de 

herborização e identificado por meio de bibliografia especializada. Após, foram calculados os 

parâmetros ecológicos para cada ponto. Para evidenciar se haviam diferenças entre os pontos 

amostrados, foi realizada a análise comparativa ANOVA. Foram coletados 323 indivíduos 

distribuídos em 13 famílias. Não houveram diferenças significativas entre o interior do fragmento 

e a borda para índices ecológicos calculados (riqueza, p=0,756; abundância, p=0,920; 

equitabilidade, p=0,323, diversidade de Shannon, p=0,455, diversidade de Simpson, p=0,428; 

dominância, p=0,428).  Com base nos resultados, podemos inferir que a área analisada sofreu 

influência das ações antrópicas, tanto na borda quanto no interior do fragmento, que é inserido em 

uma matriz agrícola e utilizado como área de lazer. Estas similaridades podem estar relacionadas 

a ausência de uma barreira eficiente que possa reduzir os impactos antrópicos em direção as regiões 

mais centrais. Assim, os impactos instalados na borda afetam similarmente em todas as regiões do 

fragmento. Por fim, nossa hipótese inicial não foi corroborada, já que não houveram diferenças 

entre as regiões analisadas. 
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RESUMO  

 

A análise das concentrações de clorofila a conjuntamente com a feofitina a é uma importante 

ferramenta de monitoramento ambiental, pois além de determinar indiretamente a biomassa 

fitoplanctônica, possibilita avaliar a qualidade e a produtividade primária das águas, indicar o 

estado fisiológico do fitoplâncton, por meio da relação clorofila a/feofitina a, e demonstrar o grau 

de eutrofização de um ambiente. O uso desta análise é previsto pela Resolução CONAMA 

357/2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento. Logo, é necessário determinar as concentrações destes pigmentos no Rio Guamá 

(Pará, Brasil), este rio margea a cidade de Belém e tem águas captadas para suprir os dois principais 

mananciais de abastecimento da Região Metropolitana de Belém. O objetivo deste trabalho foi 

determinar as concentrações de clorofila a e feofitina a do Rio Guamá (Pará) durante o período 

seco da região. As amostragens ocorreram nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2020, 

em um ponto (P01) localizado defronte a estação de captação de água do Rio Guamá, durante as 

marés enchente (EN) e vazante (VZ). Foram coletadas amostras de água superficial para a 

determinação das concentrações dos pigmentos. A clorofila a foi determinada pelo método 

monocromático de Lorenzen e a feofitina a partir da clorofila. Os valores de clorofila a do Rio 

Guamá variaram de 0,76 µg/L (P01 EN/VZ, julho) a 4,27 µg/L (P01 VZ, agosto), com menor 

concentração média em julho (0,76 ± 0,00 µg/L), havendo um acréscimo no mês de agosto de mais 

de 300% (3,21 ± 1,51 µg/L) e posterior decréscimo nos meses de setembro e outubro (3,12 ± 0,63; 

1,78 ± 0,00, respectivamente). Com relação aos valores de feofitina a, o mínimo foi de 0,09 µg/L 

(P01 VZ, outubro) e máximo de 0,71 µg/L (P01 EN, outubro), com menor concentração média 

ocorrendo em agosto (0,16 ± 0,07 µg/L) e maior em setembro (0,45 ± 0,01 µg/L). Já a razão 

feofitina a/clorofila a foi maior no mês de julho (0,36 ± 0,07 µg/L) e menor em agosto (0,05 ± 0,00 

µg/L). De um modo geral, os teores dos pigmentos de clorofila avaliados do Rio Guamá 

encontraram-se em níveis amplamente satisfatórios ao que é preconizado pela legislação brasileira 

CONAMA 357/2005 para águas doces de classe 2, que não deve exceder 30 µg/L. Os baixos 

valores de feofitina permitem indicar que a biomassa algal estava em bom estado fisiológico no 

momento da coleta. E os resultados também demonstraram que agosto foi o mês do período seco 

mais favorável ao crescimento da comunidade fitoplanctônica no Rio Guamá, uma vez que os 

maiores valores de biomassa e a menor razão feofitina a/clorofila a foram observados neste mês. 
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RESUMO  

 

As cianobactérias são organismos procarióticos fotossintetizantes que no ambiente aquático podem 

compor o fitoplâncton e os fitobentos apresentando importância na produção primária destes 

ecossistemas. A cianobactéria Nostoc pode ser encontrada em ambientes úmidos, rochas, em águas 

superficais, onde podem causar florações com importância para a saúde pública, pois este 

organismo produz Microcistina. No reservatório Bolonha (Belém, Pará), Nostoc pode ser 

encontrada no plâncton ou em raízes de macrófitas aquáticas. O objetivo deste trabalho é identificar 

as principais variações morfológicas das células, filamentos e talo da cianobactéria Nostoc sp. 

LBALBR-2 submetida à radiação ultravioleta- UV em sistemas de microcosmos. A cianobactéria 

Nostoc sp. LBALBR- 2 foi submetida a um experimento envolvendo dois tratamentos: tratamento 

1, controle- a espécie foi cultivada em meio BG-11 em cultivo contínuo em triplicata sob as 

condições ambientais de 20 ± 5° C; umidade de 60 ± 2%; 40 µmol fóton m2.s-1 e fotoperíodo de 

12h; e tratamento 2, exposto a UV- condições semelhantes ao controle, mas com exposição diária 

à radiação ultravioleta de 1 a 3 horas. O experimento ocorreu durante 20 dias com observações 

diárias até 5° dia e depois a intervalos de três dias. Em cada intervalo foi retirada 1,5 mL de amostra 

para as observações microscópicas e medições celulares. Não ouve diferença no diâmetro celular 

médio de Nostoc e a espécie se desenvolveu bem nos dois tratamentos, onde houve o aumento 

gradativo do diâmetro da célula que variou de 1,6 µm a 3,9 µm, respectivamente no 1° e 20° dia. 

Isso significa que o meio artificial foi mais importante no desenvolvimento da espécie do que a 

radiação UV. O efeito da radiação sobre a espécie ocorreu no desenvolvimento, no arranjo colonial, 

na cor da colônia, na forma das células e no comprimento dos filamentos. A radiação acelerou o 

desenvolvimento da colônia que a partir do 2° dia já passaram para colônias maduras enquanto no 

tratamento controle isso ocorreu no 11° dia. No tratamento controle os filamentos tiveram 

comprimento médio de 300 µm, cor verde oliva, células em forma de barril, filamentos retos e 

arranjados em paralelo uns aos outros. Na exposição de radiação UV os filamentos tiveram 

comprimento médio de 105 µm, cor verde claro, células em forma de cilindro-barril, filamentos 

curvados a helicoidais arranjados em feixes irregulares, apresentando mucilagem conspícua e 

difluente com alguns filamentos contendo células deformadas. Conclui-se que Nostoc desenvolve-

se bem em condições de eutrofização e apesar de apresentar deformações morfológicas celulares 

mostrou-se resistente às radiações UV. 
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RESUMO  

 

Zoea é um estágio larval que ocorre comumente na maioria dos organismos pertencentes ao subfilo 

Crustacea, sendo facilmente reconhecido pelos grandes espinhos rostral e posterior da carapaça. 

Esta fase de desenvolvimentos dos crustáceos ocorre principalmente em regiões marinhas e 

estuarianas, até a fase adulta, que se desenvolve nos manguezais. O conhecimento do 

comportamento sazonal dessas larvas, pertencentes ao grupo dos zooplânctons, torna-se importante 

do ponto de vista ecológico e econômico, pois auxilia em futuros projetos de manejo através da 

determinação da época de reprodução. Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi fazer um estudo 

na região costeira de Salinópolis/PA dos estágios zoea de Ucides cordatus, conhecido como 

caranguejo Uçá, e Leptuca uruguayenses, conhecido como caranguejo chama-maré, ambas 

espécies comuns da região costeira atlântica. Para o procedimento de coleta, foram feitos arrastos 

na vertical utilizando uma rede de plâncton (malha de 180 µm) a 4 m de profundidade nas praias 

do Atalaia, Maçarico e praia da Marieta, compreendendo ao período chuvoso (meses de fevereiro, 

abril e junho) e menos chuvoso (meses de agosto, outubro e dezembro). Como resultado, as zoea 

de Ucides cordatus ocorreu nos meses de agosto (n=1) e outubro (n=3) e dezembro (n=1), e 

Leptuca uruguayensis ocorreu nos meses de fevereiro (n=5), agosto (n=1), outubro (n=9) e 

dezembro (n=6), totalizando 26 táxons. A costa Norte do Brasil possui distinção entre os dois 

períodos climáticos (chuvoso e menos chuvoso), quando ocorre uma grande variação na salinidade 

das águas costeiras, a qual é mais acentuada mais acentuada durante o período chuvoso. Este fator, 

difere esta região de outras do Brasil, principalmente devido à influência das águas do Rio 

Amazonas nos meses de fevereiro e março (período chuvoso). Essa dinâmica, consequentemente, 

infere na sazonalidade dos organismos que habitam este ambiente. Assim, neste estudo, os 

espécimes de zoea dos caranguejos uçá e chama-maré foram encontradas tanto no período menos 

chuvoso como no chuvoso. Entretanto, observou-se a abundância deste estágio larval nos meses 

menos chuvosos, o que pode indicar período reprodutivo e preferência por ambiente com alta 

concentração de salinidade. Por isso, estudos como estes são de grande importância para a 

preservação das espécies dos crustáceos estudados (caranguejos uçá e chama-maré) podem 

influenciar positivamente e diretamente na economia local.      
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RESUMO  

 

A ordem Orthoptera destaca-se na Classe Insecta, como entre os maiores grupos em número de 

espécies existente no mundo, essa ordem tem seus representantes conhecidos como gafanhotos, 

esperanças, paquinhas e grilos, os quais apresentam importantes funções na cadeia ecológica. 

Tetrataenia surinama é um gafanhoto semiaquático que pertencente à família Acrididae, 

subfamília Leptysminae e tribo Tetrataeniini. Este gafanhoto habita na região Amazônica em 

ambientes de várzeas, mangues, igapós, igarapés, lagos e em outros corpos d´água, onde vive 

associado à sua planta hospedeira conhecida como Aninga (Montrichardia linifera), da qual se 

alimenta. O trabalho objetivou verificar a bioacumulação dos macronutrientes como Potássio (K), 

Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) por T. surinama através da ingestão de M. linifera, sua planta 

hospedeira. Para isso, utilizou-se o espectrômetro de absorção atômica de chama. O gafanhoto T. 

surinama e a Aninga (M. linifera) foram coletados no Parque Estadual do Utinga em Belém, Pará, 

no mês de fevereiro de 2020. Após a coleta os gafanhotos e as folhas de Aninga foram transportados 

para a Coleção Zoológica da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e inseridos em estufa a 60ºC 

durante 5 dias para secar e posteriormente serem submetidos a uma abertura nítrica para serem 

feitas análises químicas no Laboratório de Hidrocarbonetos da UEPA. Foram analisados 

quimicamente, para K, Ca e Mg, cinco folhas de Aninga e 10 gafanhotos, sendo cinco fêmeas e 

cinco machos. Os resultados das análises químicas foram analisados através das médias aritméticas 

e do Teste t. Nas folhas de Aninga se verificou os seguintes resultados: K= 1.506,4mg.Kg-1 (±7,59), 

Ca= 6.649,53mg.Kg-1 (±860,77) e Mg= 989,16mg.Kg-1 (±18,18). Nos gafanhotos machos obteve-

se K= 5.078,28mg.Kg-1 (±1.103,30), Ca=1.428,93 mg.Kg-1 (±151,69) e Mg= 2.285,24mg.Kg-1 

(±298,18) e nas fêmeas K= 2.651,93mg.Kg-1 (±619,73), Ca= 1.189,97mg.Kg-1 (±350,03) e Mg= 

1.466,2mg.Kg-1 (±318,13). Observou-se que os gafanhotos machos acumularam, 

significativamente, mais macronutrientes do que as fêmeas em relação ao K (p = 0,0049) e Mg (p 

= 0,0055), com exceção do Ca (p = 0,2402), onde não houve diferença entre os sexos e ambos não 

acumularam esse elemento. O potássio se destacou nos machos por estes terem acumulado 

aproximadamente duas vezes mais do que as fêmeas. Os gafanhotos machos são menores e em 

médias consomem menos folhas que as fêmeas, indicando que estas devem possuir melhor 

mecanismos para expelir esses elementos do que os machos. Ressalta-se que a biocumulação de 
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macronutrientes por Tetrataenia surinama, principalmente o Potássio não é prejudicial aos 

gafanhotos, embora em grandes quantidades seja nocivo às plantas. 
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RESUMO  

 

Os impactos ambientais estão causando várias modificações no meio, dificultando as atividades de 

inúmeras espécies de animais, como os agentes polinizadores, que sofrem muito com a poluição e 

a perda de habitat, afetando assim o equilíbrio do planeta. Logo, é fundamental que as gerações 

futuras e os mais jovens, tenham conhecimento sobre a importância desses animais e a sua 

preservação. Portanto desenvolveu-se uma intervenção sobre os agentes polinizadores e 

polinização, para educandos do ensino fundamental das séries finais de escolas da cidade de 

Cacequi-RS, totalizando 150 educandos. Esta pesquisa, então se propôs a investigar e aprofundar 

as concepções dos educandos sobre a relevância dos agentes polinizadores e o seu papel impar na 

manutenção da biodiversidade do planeta. Para isso, inicialmente, foi aplicado um questionário 

previamente às atividades, com sete questões objetivas e dissertativas que buscavam compreender 

o entendimento dos educandos sobre o tema. Após a análise desses dados, elaborou-se uma 

intervenção, que ocorreu por meio de palestras sobre o tema. Inicialmente, foi possível observar 

que os educandos conheciam pouco sobre as espécies polinizadoras e, também possuíam uma visão 

equivocada para algumas espécies, como por exemplo: acreditavam que apenas as abelhas faziam 

polinização, que borboletas e beija-flores apenas se alimentavam e que os morcegos não poderiam 

realizar esta atividade. Na sequência, a abordou-se como ocorria a polinização e sua importância 

para a reprodução das plantas, além das variedades de espécies de insetos, mamíferos e aves que 

desenvolvem está atividade. Foram vistos exemplos de répteis e outras espécies de outros países, 

que realizavam a polinização, demonstrando assim, o quão grande é o grupo dos agentes 

polinizadores. Após a palestra solicitou-se aos educandos para escreverem relatos sobre o tema. 

Logo, como resultados foi possível observar que em sua maioria os educandos ficaram surpresos 

com a grande variedade de espécies, houve um grande interesse sobre o processo da reprodução 

das plantas, de como o polinizador ajuda na manutenção dos biomas. Também se olhou para além 

do senso comum, sobre espécies como morcegos e mosquitos que eram vistos apenas como 

hematófagos e transmissores de doenças, estimulando assim, a reflexão sobre novas atitudes para 

com o meio e a preservação dessas espécies que vivem em seu dia-a-dia, possibilitando trabalhar a 

realidade desses educandos, já que o processo da polinização é possível ser observado, porém na 

maioria das vezes passa despercebido.  
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RESUMO 

 

Em Razão das transformações históricas e culturais do meio ambiente, principalmente da região 

Amazônica não podemos deixar de fora as nossas lendas e folclores, que estão ligados fortemente 

com a preservação e conservação de nossos recursos naturais. Essas lendas devem ser também 

exploradas como mecanismo de educação ambiental. Considerando que a cultura popular constitui-

se como um mosaico de mitos, ritos, valores e saberes e, que estes, por sua vez, estão quase sempre 

ausentes dos espaços escolares inviabilizando a formação de sujeitos sociais críticos e capazes de 

valorizar a cultura local, é necessário que a escola desenvolva ferramentas de ressignificação da 

cultura popular. A Educação Ambiental e a Literatura Infantil, dialogada com autores de diferentes 

áreas de conhecimento, favorece a demonstração de gesto interdisciplinar de conhecimento crítico-

reflexivo para moldar novos hábitos de conscientização em relação ao homem e natureza. Desta 

forma, o intuito deste trabalho foi buscar relacionar as lendas Amazônica com a vivência de nossos 

educandos contextualizando o rico imaginário da cultura popular presente nos discursos infantis 

com o descarte irregular de lixo e preservação da fauna e flora de nossa região, promovendo assim 

uma educação ambiental eficaz. O trabalho foi executado em uma Escola de Ensino Fundamental 

II, localizada no Bairro da Marambaia, Belém, PA com a seguinte metodologia: foi apresentado 

aos 16 alunos da turma do 6º ano, lendas amazônicas como a lenda da Cobra Grande, Lenda de 

Iara, Lenda do Curupira e Lenda do Guaraná, sendo cada lenda apresentada semanalmente através 

de encenação em conexão a temática ambiental. Posteriormente as apresentações os alunos foram 

divididos em 04 grupos com o objetivo de “reconto” da história por parte dos alunos e apresentação 

aos colegas. Aliado a isso, a coleta e análise das narrativas. Desta forma observou que por meio 

das falas dos alunos, que conseguiram verificarem comportamentos considerados socialmente 

errados como “eu disse que não pode sujar a rua”; “ não pode matar passarinho”; “não pode matar 

os bichinhos”; “lá perto de casa tem uma feira que vende gaiola para o passarinho morar”, 

demonstrando que os alunos conseguiram estabelecer colocações mais amplas sobre ambiente, 

“chamam a atenção” dos seus familiares ou pessoas próximas, portanto, agem claramente como 

agentes multiplicadores ambientais, transmitindo valores e hábitos sobre o ambiente em suas casas 

e escolas, possibilitando a mudança de postura social e a valoração da consciência cidadã. 
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RESUMO  

 

A forma de geração de resíduos é influenciada diretamente pelo comportamento da sociedade. Nos 

últimos séculos, com o desenvolvimento do padrão de consumo capitalista e aumento da 

população, houve um crescimento significante na geração de resíduos e nos seus impactos nos 

meios físico, biótico e socioeconômico. Diante dessa conjuntura, é importante garantir que os 

resíduos tenham uma destinação final adequada, minimizando os seus impactos nos ecossistemas. 

Nesse contexto, destaca-se a importância da criação de políticas públicas que busquem lidar com 

o descarte adequado destes materiais, atualmente um dos maiores desafios enfrentados por gestores 

urbanos. A partir dessas considerações, este estudo buscou estimar a geração de resíduos sólidos 

através da identificação e hierarquização de fatores que possam influenciar no aumento de material 

depositado nos aterros sanitários, que atualmente são a forma mais utilizada para destinação final 

resíduos no Brasil. Para tal, esta pesquisa utilizou uma base de dados estruturada a partir dos Censos 

demográficos de 2000 e 2010 que reuniu informações socioeconômicas e demográficas sobre a 

Região Metropolitana de Belém, que contribui para o aterro sanitário de Marituba. Dentre as 

informações obtidas, destaca-se a densidade populacional (Habitantes/km²), faixa etária da 

população, PIB per capita e índice de escolaridade. Também se utilizou variáveis coletadas por 

ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), tais como histórico do volume de 

aterro que pode ser estimado com imagens de satélite semestrais do aterro local, evolução do Nível 

de Vegetação (NDVI) e mudanças na temperatura da superfície (LST). Posteriormente, foram 

utilizados modelos descritivos para a caracterização da amostra e métodos inferenciais como 

regressões múltiplas lineares, para estimar o crescimento da geração de resíduos sólidos (variável 

dependente) em função das variáveis socioeconômicas e geoambientais supracitadas (variáveis 

independentes). Além de verificar a significância estatística do poder de explicação de cada 

variável independente na geração de resíduos, pôde-se também hierarquizar as variáveis que mais 

influenciam no fenômeno a parir da comparação entre os coeficientes de regressão padronizados 

pelo erro-padrão (coeficiente Beta). Os resultados indicaram que a quantidade de pessoas 

economicamente ativas (entre 15 e 59 anos) influencia diretamente na geração de resíduos. Em 

contrapartida, dados como a expectativa de vida da população e número de habitantes da cidade 

tem menos influência no comportamento dos aterros sanitários, embora ainda sejam 

estatisticamente significantes. Estes resultados poderão ser utilizados para auxiliar os gestores 
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urbanos a prever o aumento da geração de resíduos, que influencia diretamente no 

dimensionamento dos aterros de deposição final.  E compreender como fatores demográficos 

podem influenciar na geração de resíduos, servindo como base para futuros estudos que poderão 

auxiliar na criação de ferramentas e gestão de políticas públicas relacionadas ao tema. 
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RESUMO 

 

A Educação Ambiental (EA) é voltada para a conscientização, prática e disseminação de 

informações aos indivíduos acerca dos problemas ambientais e como ajudar a combatê-lo, 

conservando as reservas naturais e\ou não poluindo o meio ambiente. A EA realizada em uma 

Unidade de Conservação (UC) é um instrumento indispensável para incentivar a mobilização tanto 

da população que visita a UC quanto a participação das comunidades residentes em seu entorno, 

nos processos de criação, implementação, gestão e preservação desses espaços. Devido as UC’s 

possuírem uma grande biodiversidade e em seu redor algumas sofrerem grandes pressões urbanas, 

ações de EA dentro de um Parque Ambiental trazem enormes benefício à sua fauna e flora, fazendo 

com que os indivíduos que visitem o local saiam do mesmo com uma visão proativa de preservação 

do meio em que vivem para que as gerações presentes e futuras possam usufruir dos benefícios que 

o mesmo traz. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi sensibilizar acerca da preservação ambiental 

os visitantes que se dirigiram ao “Espaço Viva Verde”, um stand confeccionado pelos acadêmicos 

do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária dentro do Parque Estadual do Utinga (PEUt), 

localizado na cidade de Belém – PA. No interior do stand buscou-se explanar vários temas, tais 

como a preservação do PEUt, uma pequena amostra da flora Amazônica, a importância da 

realização da coleta seletiva, a confecção de uma composteira caseira, além da importância das 

árvores (com o público infantil), para que todos saíssem com um maior conhecimento acerca do 

assunto e assim tornarem-se multiplicadores dos mesmos. O espaço contava com “árvore 

sustentável” para que as crianças pudessem escrever mensagens em alusão ao dia da árvore e 

pendurar suas “folhas”, além de um anexo contendo um “jardim sensorial artificial”, para ser 

apreciado por pessoas com deficiência. Também foram explanadas, em forma de maquetes, 

atividades que podem causar grandes prejuízos ao meio ambiente, tais como a mineração, 

exploração madeireira, queimadas, pecuária, agricultura extensiva e a devastação da mata ciliar 

dos corpos hídricos. Como resultados percebeu-se que a ida da comunidade acadêmica à população 

dentro de um espaço público foi de fundamental importância. Ainda, a preservação das UC’s é um 

grande desafio, principalmente quando se tem uma grande pressão urbana no entorno da mesma, 

causando diversos tipos de prejuízos ao PEUt, como a poluição dos corpos hídricos que abastecem 

a cidade de Belém. Muitos jovens, adultos e crianças saíram do espaço Viva Verde com maior 

conhecimento acerca da preservação do Parque e do meio ambiente e com a ideia de colocar em 

prática o que aprenderam com os expositores. 
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RESUMO  

 

O ensino de química possui a capacidade de instigar nos alunos o desenvolvimento do pensamento 

crítico referente aos fenômenos que ocorrem em sociedade, no entanto, para que a ciência seja 

discutida corretamente são necessárias ferramentas que possam ser inseridas com facilidade nas 

unidades escolares e também capazes de despertar o espirito cientifico nos educandos. Dentre os 

principais recursos pode-se destacar a utilização de experimentos, tecnologias, jogos e os Livros 

Didáticos (LD). Apesar de ser considerado uma ferramenta tradicional o LD pode apresentar 

recursos de ensino que são fundamentais para a construção do conhecimento, quando apresenta 

metodologias como gráficos, tabelas, interdisciplinaridade, contextualização, história da química e 

atividades em grupo que estimulem os alunos a refletirem sobre questões sociais e ambientais, 

esses parâmetros foram utilizados para análise dos livros MEDEIROS, Sófocles. Química 

Ambiental. 3ª ed. Revista ampliada. Recife, 2005; MORTIMER, E.F; MACHADO, A. H. Química 

1° ano Ensino Médio. 2 a ed. Editora Scipione. São Paulo, 2013 e WILDSON et al. Química 

Cidadã, vol.3, ed. Nova Geração, 1ª ed. São Paulo, 2010. Os livros usados no estudo são do ensino 

médio, visando verificar como são explorados temas sobre Educação Ambiental (EA) nos livros 

didáticos da educação básica. Os livros apresentam discussões sobre problemáticas que interferem 

no meio ambiente e sociedade, demonstrando como a química está inserida em fenômenos que 

ocorrem no cotidiano, explorando conteúdos como polímeros, compostos orgânicos e a química 

ambiental, todos os livros apresentam dinâmicas em grupo nas quais os livros explicitavam um 

material com tabelas, gráficos e imagem com a finalidade de incentivar os alunos a desenvolverem 

propostas para a melhoria de problemas que acometem a sociedade, a respeito da contextualização 

e interdisciplinaridade os livros conseguem abordar a ciência de modo abrangente integrando 

diferentes áreas do conhecimento instigando os alunos a desenvolverem o senso crítico a partir de 

informações exploradas em sala de aula, o ponto que não obteve destaque nos livros foi o história 

da química que não foi explicitado pelos autores na construção dos conteúdos, fato, que 

compromete a formação de uma aprendizagem significativa dos alunos devido a falta de discussão 

sobre como as teorias estudadas atualmente em sala de aula foram constituídas, informações que 

contribuem para que o aluno entenda o porquê estudar fórmulas e teorias. Diante do exposto, pode-

se observar que os livros podem representar uma ferramenta importante na construção de 

mailto:jaynararyssa@gmail.com
mailto:giovana.limaraujo@gmail.com
mailto:lucasbotelholbj@gmail.com
mailto:victor_bechir@yahoo.com.br


  

 

  

 

 

70 

 

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2020 

conhecimentos químicos referente as questões ambientais, pois, abordam conteúdos de química e 

aplicam ao cotidiano através de problemáticas apresentadas em sociedade e no meio ambiente, 

explorando a contextualização, interdisciplinaridade, atividades em grupo aspectos que contribuem 

para a formação de indivíduos ativos no âmbito social. 
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RESUMO  

 

Na cidade de Abaetetuba são acometidos inúmeros problemas ambientais, dentre esses, a poluição 

dos córregos e rios que cortam a cidade. Uma alternativa para a minimização dos impactos 

ocasionados por esses problemas é trabalhar a educação ambiental nas escolas. Dito isto, este 

trabalho objetiva avaliar a eficiência dos recursos lúdicos no desenvolvimento da percepção 

ambiental dos alunos do ensino fundamental II na Escola Municipal Cristo Trabalhador em 

Abaetetuba. Estrategicamente, ministrou-se uma palestra com o tema “Poluição dos Rios”, além 

do mais, foram empregadas maquetes como recurso ilustrativo de conscientização da comunidade 

estudantil. Posteriormente os alunos foram capazes de tirar várias dúvidas, em seguida avaliou-se 

os conhecimentos adquiridos por meio de questionários. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise estatística, 100% dos entrevistados afirmam que a água é uma fonte essencial para o 

desenvolvimento da vida, 62% consideram a água boa para o consumo, 38% alegam que ingerem 

água de péssima qualidade, 23% alegaram que existem poluição nos rios ou córregos próximos as 

suas residências já 87% desconhecem alguma fonte poluidora em sua localidade, 24% não utiliza 

filtro de purificação em sua residência, 92%  afirmaram que as ações do homem alteram de forma 

negativa o meio ambiente. Esta pesquisa mostrou a importância da discussão sobre o tema poluição 

das águas, e as consequências dos impactos ambientais na qualidade de vida da população e de 

como tal processo está inserido no cotidiano de muitos. O uso de maquetes foi essencial na 

conscientização dos alunos, capacitando-os para possivelmente intervir na preservação do meio 

ambiente. O uso de maquetes como recurso alternativo no aprendizado infantil, mostrou-se 

promissor, e deve ser mais explorado, pois, atrai a atenção dos alunos e proporciona o aprendizado 

de forma mais prazerosa. Em trabalhos futuros pretende-se realizar um estudo mais abrangente em 

vários níveis do ensino básico, tratando especificamente dos aspectos e impactos ambientais.  
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RESUMO 

 

A gestão de resíduos sólidos residenciais é essencial para boa qualidade socioambiental de qualquer 

cidade. Entretanto, com o aumento desordenado da urbanização e a geração dos resíduos sólidos, 

associados à falta de responsabilidade por parte da população, ocorre a intensificação dos 

problemas relacionados a má gestão dos resíduos sólidos. Analisar a consciência e a 

responsabilidade sobre os resíduos sólidos de moradores do município de Capitão Poço – Pará, 

localizado há 216 km de distância da capital Belém. A pesquisa foi conduzida com o responsável 

(chefes de famílias) de 15 residências do município estudado. Para avaliar a consciência e 

responsabilidade sobre os resíduos sólidos, desenvolveu-se um questionário, com cada alternativa 

havia com peso variando de 1 a 5 pontos seguindo o padrão da escala Likert. As questões foram 

organizadas em três grupos: 1º grupo - responsabilidade com os resíduos sólidos; 2º grupo - a coleta 

seletiva; 3º grupo - a minha pessoa diante da coleta seletiva. Calculou-se a média de cada um dos 

grupos de perguntas para avaliar a responsabilidade e/ou consciência sobre os resíduos sólidos, em 

que a pontuação mais próxima de cinco representava um indivíduo com maior consciência ou 

responsabilidade socioambiental. Sobre a responsabilidade com os resíduos sólidos de sua 

residência, observou-se que apenas 13% dos participantes obteve a pontuação 5. Quanto aos 

conhecimentos gerais sobre a coleta seletiva, 98% foram classificados com a pontuação 1. E, em 

relação ao conhecimento sobre responsabilidade individual com a coleta seletiva, nenhum 

participante obteve o peso máximo, de pontuação 5. Deste modo, conclui-se que, os chefes de 

família das residências analisadas de Capitão Poço – PA, têm pouco conhecimento e 

responsabilidade sobre a gestão dos resíduos sólidos de suas residências havendo a necessidade de 

desenvolver ações em prol da educação ambiental com enfoque na temática dessa pesquisa para 

que haja uma melhora no quadro dentro deste assunto. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho buscou analisar o uso de atividades experimentais como uma metodologia 

eficaz capaz de propiciar uma aprendizagem significativa nas aulas de Ciências. A utilização de 

aulas que faça tal aliança constitui-se em um método importante para a construção do conhecimento 

científico, e por meio dessa abordagem o aluno passa a aprender, compreender e fortalecer o 

conhecimento que foi adquirido. Além do mais, o uso desse método deve ser pautado na busca de 

fazer com que o aluno se torne o protagonista da aprendizagem, sempre buscando solucionar as 

situações problemas que lhe são impostas. Dessa forma, tem-se por objetivo apontar e relatar a 

relevância de se aliar aulas práticas e teóricas para alunos do 5° ano do ensino fundamental de uma 

escola particular do município de Cametá, proporcionando uma aprendizagem mais significativa. 

A metodologia para a execução do trabalho se deu através de um levantamento bibliográfico com 

relação ao tema misturas e sobre experimentos relacionados ao conteúdo. Logo após realizada essa 

primeira etapa passou-se para a elaboração de uma microaula no qual se teve o objetivo de primeiro 

fazer uma abordagem teórica sobre o assunto. Posteriormente passou-se para a terceira etapa, 

aplicação dos experimentos: misturas com tintura de iodo, pasta de dente de elefante e água furiosa. 

Uma vez aplicados, os resultados foram analisados de forma qualitativa através do método da 

observação. Foi observada uma maior motivação dos alunos com a aplicação dos experimentos 

diante das mudanças de coloração e das novas substâncias formadas, os mesmos ficaram bastante 

empolgados e passaram a participar de forma ativa na execução de cada atividade, lançando suas 

dúvidas e fazendo comparações com situações do seu dia a dia, revelando assim a importância do 

quanto essa metodologia pode instigá-los. Desta maneira, a experimentação se tornou uma 

ferramenta metodológica facilitadora para que os alunos pudessem compreender melhor o quanto 

a ciência encontra-se presente no seu cotidiano, e ainda proporcionou torná-los mais críticos, uma 

vez que que surgiram inúmeras perguntas, sugestões e participações. Além do mais, com as aulas 

práticas percebeu-se a superação das dificuldades em compreender os conteúdos abordados, haja 

vista que não conseguiam, diante dos relatos orais coletados, visualizar de que forma a ciência pode 

ser encontrada no seu dia a dia apenas através da teoria. 
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RESUMO  

 

A pandemia da COVID-19 causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) tem se apresentado 

como um dos maiores desafios sanitários em escala global do século XIX. No Brasil, os desafios 

são ainda maiores, considerando a alta velocidade de contaminação do novo Coronavírus em face 

a grande desigualdade social do país. No contexto educacional, as instituições de ensino 

interromperam suas atividades presenciais para reduzir a velocidade do aumento da curva de 

contaminação, necessitando que professores e alunos se adaptassem à modalidade de Ensino 

Remoto Emergencial (ERE), utilizando como recursos as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Neste sentido, o estudo teve como objetivo avaliar a percepção dos professores 

da educação básica a respeito do ERE durante a pandemia da COVID-19. Participaram deste estudo 

50 professores (todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). O banco de dados 

foi construído utilizando um formulário elaborado na plataforma “Google Formulários”, composto 

por perguntas sobre a escolaridade e afirmações organizadas em blocos temáticos utilizando a 

escala de Likert de cinco pontos. No bloco 1 foram abordados- os impactos da pandemia no ERE; 

no bloco 2- as dificuldades no ERE; no bloco 3 - as facilidades no ERE; e no bloco 4 - as TIC 

utilizadas no ERE. A intensidade de percepção foi classificada em: “baixa”, 1–3; “moderada”, 4.0–

6.9; e “alta”, 7–10. Dos consultados, 68% são mulheres e 32% homens, nas faixas etárias 20 a 30 

anos (32%), 31 a 40 anos (42%), 41 a 50 anos (16%) e 51 a 60 anos (10%). 82% dos professores 

possuem pós-graduação, sendo 60% com título de especialização e 22% com mestrado. Cerca de 

50% leciona para mais de seis turmas, 8% (cinco turmas), 6% (quatro turmas), 2% (três turmas), 

16% (duas turmas) e 18% (uma turma). Em relação a percepção dos professores, todos 

apresentaram média de alta percepção para o bloco 1 (8,23), bloco 2 (7,67), bloco 3 (7,25) e bloco 

4 (7,36). Esses resultados mostram que os professores percebem a partir de diferentes cenários 

como a pandemia da Covid-19 vem afetando o ensino básico, tais como as dificuldades que os 

alunos enfrentam para adquirir computadores e internet de qualidade (bloco 2), principalmente 

aqueles em situação de vulnerabilidade. A alta percepção registrada em relação as facilidades no 

ERE (bloco 3) e no uso das TIC pode estar relacionada à qualificação dos professores, uma vez 

que, a maioria possui pós-graduação e talvez já utilizavam as TIC em suas práticas de ensino, antes 

mesmo do ERE. Portanto, ainda que as novas configurações ocasionadas pela pandemia da 

COVID-19 tenha ocasionado grandes dificuldades no ensino, evidenciou-se que os profissionais 

conseguiram adaptar-se ao novo contexto da educação, mostrando que o ensino vai além da sala 
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de aula e que as TIC são poderosas ferramentas para auxiliar o ensino e aprendizagem dos alunos, 

essencialmente no ERE, para reduzir barreiras educacionais que a pandemia acarretou.   
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RESUMO 

 

As coleções biológicas consistem na organização de conjuntos de organismos, de maneira a 

fornecerem informações sobre a morfologia de determinadas espécies e informações sobre a 

biodiversidade de determinada localidade, ademais, permite uma ampla compreensão dos 

conteúdos discutidos em sala, devido a possibilidade de observar estruturas e auxiliar na relação 

de ensino-aprendizagem. Este trabalho objetivou-se em levantar a diversidade faunística na 

coleção didática da UFTM, com a finalidade de promover a catalogação, identificação e 

organização dos materiais biológicos. Para tal, foram realizadas separações prévias dos grupos 

taxonômicos (visando separar materiais com identificações errôneas ou misturados) e a 

identificação, de acordo com as chaves taxonômicas em livros de zoologia e o conhecimento dos 

técnicos e professores da UFTM que colaboraram nesta empreitada. Posteriormente, realizou-se 

a catalogação em um livro “tombo” e em uma planilha de Excel. Além disso, cada lote e 

prateleira foram codificados para facilitar a procura do material. Foram identificados 237 lotes, 

distribuídos em 9 filos, sendo Arthropoda o mais abundante (47,6%), 18 subfilos, com maior 

abundância de Vertebrata (41,9%). Peixes foi a Classe mais numerosa (34,6%), nesta 

apresentou-se maior abundância nos níveis de Ordem, Família, Gênero e Espécie 

(respectivamente, Characiformes, 40%; Anostomidae, 17%; Megaleporinus e Astyanax, 9,5% 

cada; e Oreochromes niloticus, 15,5%). A partir dos resultados apontaram-se alguns 

impedimentos, como a ausência de dados de localidade nos materiais, dificultando a 

identificação em níveis mais baixos (e.g. espécie) e impossibilitando o reconhecimento mais 

eficiente dos indivíduos contidos na coleção. Entretanto, mesmo não possuindo as informações 

completas de todas as amostras, percebeu-se que os discentes e docentes do curso de Ciências 

Biológicas conseguiram se organizar melhor durante as disciplinas que necessitam do material, 

além disso, a atividade proporcionou um bom treinamento de recursos humanos, devido à 

participação de discentes e técnico-administrativo, além de revisar identificações errôneas, 

organizar e criar um sistema de catalogação mais eficiente. Tudo isso possibilitou um maior 

conhecimento sobre o que está disponível na coleção, ampliando o manejo dessas durante o 

ensino, pesquisa e extensão.  
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RESUMO  

 

Os jogos lúdicos são de grande importância no processo de ensino e aprendizagem, pois são 

considerados como uma proposta metodológica para ensinar de forma dinâmica. Após estudos em 

sala o professor poderá, por meio das atividades lúdicas, favorecer o processo de aprendizagem de 

ciências pela aproximação dos conteúdos com o cotidiano do aluno, através dos jogos em suas 

aulas. Além disso, o jogo pode ser considerado educativo quando mantém um equilíbrio entre duas 

funções: a lúdica e a prática educacional, partindo desses pressupostos é notória a necessidade da 

criação do jogo, pois devido as dificuldades nas disciplinas, ele atua como um agente facilitador 

no processo de ensino e aprendizagem. Objetivo deste trabalho consiste na proposta de utilização 

de ferramentas lúdicas para a complementação e facilitação do ensino de química, especificamente 

sobre o conteúdo de nomenclatura de funções orgânicas através do jogo intitulado “dominó 

químico” que propõem uma alternativa de ensino com uma dimensão lúdica. A pesquisa foi 

realizada com 24 alunos do 3° ano do ensino médio de uma escola estadual da cidade de Cametá-

Pa. O jogo “dominó químico” é constituído por 28 peças, foi confeccionado no programa Word e 

impresso em papel cartão. Este jogo abordou as principais funções orgânicas e suas nomenclaturas, 

foi aplicado após o conteúdo ter sido ministrado em sala. Os participantes foram organizados de 

forma aleatória em oito equipes de três pessoas, sendo selecionados os jogadores a partir de uma 

partida para cada equipe, os ganhadores dessas partidas se dividiram em duas equipes de quatro 

alunos que disputaram a final. Inicialmente, foram apresentadas as regras e estratégias do jogo, que 

se assemelham ao tradicional, porém o reconhecimento dos grupos funcionais e nomenclatura foi 

primordial para o desenvolvimento do jogo. Após a realização da atividade, foi aplicado um 

questionário com a finalidade de avaliar a metodologia aplicada afim de conhecer a opinião dos 

discentes em relação à mesma. Os resultados foram obtidos a partir das respostas do questionário 

aplicado. Na primeira questão perguntou-se “O que você achou da metodologia aplicada em sala 

de aula? 21 alunos consideraram o jogo “excelente”. A segunda questão era “os jogos didáticos 

aplicados em sala de aula ajudam no processo de ensino-aprendizagem?” verificou-se que todos os 

alunos responderam positivamente que o jogo ajudou as atividades em sala de aula. A terceira e 

última pergunta foi “com o uso do jogo didático em sala de aula aumentou seu interesse pela 

disciplina de Química?” 22 responderam positivamente. Foi observado durante a aplicação da 

atividade que a ludicidade despertou o interesse pela aula e tornam o ensino de química 

significativo e prazeroso para os alunos e professores. Constata-se que a execução do jogo dominó 
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químico possibilitou o aprofundamento da aprendizagem. Os alunos conseguiram compreender as 

regras estabelecidas na nomenclatura dos compostos orgânicos e reconhecer cada função. Com a 

utilização do dominó químico a aula apresentou uma didática lúdica, interativa e prazerosa. 
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RESUMO  

 

O ensino de ciências naturais está relacionado à exploração de informações científicas que resultam 

na investigação da natureza, no qual, se faz necessário integrar ao dia a dia do aluno. O uso de 

poemas no ensino é importante, uma vez que estimula aprendizagem, desse modo a pesquisa 

buscou estudar como o uso de poemas podem influenciar na construção da aprendizagem nos anos 

do ensino fundamental e médio. Desta forma, ao utiliza-lo como recurso pedagógico, o aluno 

compreenderá com mais facilidade o conteúdo, verificando que existem diversos recursos para 

auxiliar no processo de aprendizagem. Os trabalhos analisados foram os artigos: SANTOS, E. P; 

SANTOS, M. I. T; SILVA, G. B. A utilização de poemas como proposta de ensino de química. XI 

Congresso Nacional de Educação. Universidade Católica do Paraná, 2013; RETONDO, C. G; 

NUNES, S. M. Relato de uma Oficina sobre o Uso de Poesia e Música no Ensino de Química. XIV 

Encontro Nacional de Ensino de Química (XIV ENEQ), UFPR, 2008. PIMENTEL, E. Miranda, F. 

A. A; Silveira, M. C. O uso da poesia como recurso didático em química. 10º SIMPEQUI, 2012. 

Os artigos estavam relacionados à como os poemas modificam a percepção, a interpretação e a 

leitura dos alunos. Os critérios para a análise basearam-se em como utilizaram o poema no ensino 

e quais os benefícios deste para a aprendizagem. Após as análises dos artigos, foi possível constatar 

que o uso da poesia auxiliou no processo de aprendizagem e estímulos nos alunos, ao comparar 

constata-se que 80% dos alunos aprovam o uso dos poemas, enquanto 20% não ficaram satisfeitos, 

isso ocorreu devido terem dificuldades em compreender termos científicos presentes nos poemas. 

Assim, os resultados mostram que ao inserir o uso dos poemas, os alunos passam a aprender de 

forma facilitadora e descobrem que é possível estudar com o uso de outras ferramentas e não apenas 

o livro didático. Uma vez que o poema envolve a sensibilidade, criatividade, imaginação, literatura, 

interpretação e aos aspectos integrados com a ciência, no qual podem ser utilizados como um 

recurso que ampliam a percepção da ciência na formação do conhecimento dos alunos. A partir 

disso, foi possível perceber a importância do uso de diferentes estratégias para o ensino, então, o 

docente que detém o conhecimento necessita adequar-se ao transmiti-lo e necessita utilizar outros 

métodos de ensino, sendo assim, acessíveis e compreensíveis aos alunos, para que possam alcançar 

aprendizagem significativa. Ademais, o docente não pode esquecer-se de ajustar o conteúdo para 

a realidade vivida pelo aluno, utilizando outras ferramentas para estimular a criatividade e os 

estudos, com uso de desenhos, séries, filmes, documentários, revistas, dentre outros recursos 
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presentes no dia a dia. Diante do exposto, foi perceptível que a utilização de diferentes recursos 

metodológicos, os alunos passam a compreender com mais facilidade, melhorando a concentração 

e a aprendizagem, esse fato ocorre porque o professor passa a ensinar além do livro didático, 

fazendo o aluno pensar fora do tradicional, que é o excesso de conteúdos e fórmulas, sem 

preocupar-se se ocorreu ou não aprendizagem nos alunos. 
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RESUMO  

 

Com o surgimento do Vírus SARS-COV-2 causador da COVID-19 foram adotados diversos 

protocolos de isolamento e distanciamento social, e o fechamento de instituições de ensino ou o 

funcionamento parcial desses espaços fez com que novas formas de aprendizagem fossem 

adotadas, dentre estas o ensino remoto por meio do uso de ferramentas virtuais tem sido uma das 

alternativas para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia, pois 

devido ao alto risco de contágio por esse novo vírus a maioria das escolas e universidades ainda 

continuam fechadas (ou funcionando parcialmente) com suspensão de aulas e atividades 

presenciais. Dessa forma o objetivo desse trabalho é avaliar literaturas que de alguma forma 

utilizaram ferramentas virtuais como facilitadoras no processo do ensino de Ciências e Química no 

período da Pandemia do Corona vírus. O estudo segue uma metodologia qualitativa descrita 

analisando os resultados obtidos em trabalhos que usaram as atividades remotas e virtuais como 

campo de estudo durante aulas no ensino médio, médio-técnico e superior. Nos trabalhos 

analisados foi possível identificar que as ferramentas virtuais mais utilizadas foram o Google Class 

Room, Google Meet, Youtube, aplicativo de mensagem como o Whatsapp e uso de artigos virtuais. 

Apesar do momento atípico para professores e alunos, ainda sim foi possível obter resultados 

positivos por meio de aulas remotas com o uso dessas ferramentas os quais esses (resultados) por 

meio do relato dos autores, docentes e discentes são: a interação por meio das plataformas digitais, 

a possibilidade de se trabalhar o contexto da pandemia de forma interdisciplinar abordando 

diversos assuntos científicos e sociais do cenário atual, a superação de barreiras e evolução 

profissional. Entretanto ressalta-se que a falta de acesso à internet por grande parte dos alunos ainda 

é um problema muito recorrente que impossibilita o avanço no desenvolvimento de conhecimentos 

desses indivíduos, outra problemática é que os alunos que possuem acesso à internet, têm certas 

dificuldades em manipular as plataformas digitais como o Google Class Room, pois é uma 

ferramenta “nova” para esses discentes. As aulas virtuais auxiliadas por plataformas de ensino se 

tornaram populares nesse momento de isolamento social e se demonstraram como uma boa 

alternativa no prosseguimento do processo de ensino-aprendizagem possibilitando interações e 

ações que estão impossibilitadas de serem realizadas presencialmente, entretanto compreende-se 

que o ensino remoto não se equipara ao ensino presencial, devido a diversos problemas como a 
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desigualdade no acesso a internet, dessa forma entende-se que essa modalidade (ensino remoto) 

apesar de suas adversidades serve com a alternativa mais viável perante o cenário atual. 
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RESUMO  

 

Diante da pandemia do novo coronavírus muitos estudantes, tanto da rede pública de ensino, quanto 

particular, foram afetados com a interrupção do ensino presencial. Tal cenário de isolamento social 

promoveu a dinamicidade dos veículos virtuais de ensino, modificando os modos de ensinar e 

aprender, havendo assim a necessidade de repensar os modelos e processos tradicionais de ensino, 

adaptando as metodologias para essa nova condição e realidade. Nesse Contexto, o presente 

trabalho objetivou a produção de materiais educativos virtuais relacionados aos conteúdos de 

bacteriologia e sua utilização por intermédio de plataformas digitais, para auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem de bacteriologia, durante o ensino remoto emergencial (ERE), no curso de 

Enfermagem da Universidade Federal do Pará. A metodologia empregada durante as aulas remotas 

baseou-se no processo de gamificação do ensino e na aprendizagem Baseada em Problemas ou 

PBL (sigla inglesa da expressão Problem-Based Learning), como uma metodologia ativa 

estimuladora do autoaprendizado e do pensamento crítico. As aulas foram divididas em dois 

momentos, o primeiro momento consistiu na discussão do conteúdo, baseada em casos clínicos 

previamente distribuídos para as turmas. A discussão foi realizada através de um jogo de tabuleiro 

desenvolvido na plataforma Genially que permitiu a abordagem do assunto de forma dinâmica e 

interativa, baseada em perguntas relacionadas aos casos clínicos. Esta atividade foi realizada em 

grupo, estimulando a construção de vínculos e o trabalho em equipe, características essenciais para 

a área da saúde. O segundo momento consistiu na fixação do conteúdo e avaliação dos alunos, 

através da aplicação de um questionário desenvolvido na plataforma Socrative, sendo esta atividade 

realizada individualmente para promover a autonomia e responsabilidade do aluno no processo de 

aprendizagem. A utilização dessa metodologia possibilitou uma maior interação entre professor e 

aluno, facilitando a retirada de dúvidas e questionamentos, envolvendo-os com os temas e 

fomentando a aprendizagem.  Essa gamificação do ensino possibilitou também o desenvolvimento 

de um processo educativo participativo e interativo, contribuindo para a consolidação do 

conhecimento dos acadêmicos. O processo educativo orientado corrobora para a compreensão dos 

conteúdos e estimula o pensamento crítico necessário para a resolução de um problema. Assim, a 

utilização de jogos interativos e dinâmicos é uma estratégia importante e possível de ser utilizada 

no ensino remoto vigente para auxiliar na promoção da aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Microbiologia. Educação. Aprendizagem Online. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 

mailto:gabrielnetoenf@gmail.com
mailto:davisantanacentral@gmail.com
mailto:emilly.souza@icb.ufpa.br
mailto:sheylaribeiro@hotmail.com


  

 

  

 

 

86 

 

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2020 

ATIVIDADES PRÁTICAS APLICADAS AO ENSINO REMOTO DE BACTERIOLOGIA, 

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. 

 

Davi Silva Santana1; Gabriel dos Santos Pereira Neto2; Emily Rafaela Machado de Souza3; 

Sheyla Mara de Almeida Ribeiro4. 

 
1 Graduando de Enfermagem. Universidade Federal do Pará. davisantanacentral@gmail.com  

2Graduando de Enfermagem. Universidade Federal do Pará. gabrielnetoenf@gmail.com  
3Graduanda de Ciências Biológicas. Universidade Federal do Pará. emilly.souza@icb.ufpa.br   

4Doutora em Microbiologia. Universidade Federal do Pará. sheylaribeiro@hotmail.com  

 

RESUMO  

 

Com o advento da Pandemia do novo coronavírus diversas relações sociais foram afetadas, uma 

delas foi o ensino presencial, que foi substituído pelo ensino remoto emergencial (ERE). Nesse 

contexto de isolamento social, novas estratégias de ensino tiveram que ser elaboradas, 

principalmente no que se refere a atividades práticas comuns no ensino de determinados conteúdos, 

como é o caso da bacteriologia.  O presente estudo objetiva relatar a experiência da monitoria na 

Atividade Curricular de Bacteriologia, em cursos de Ciências Biológicas e da Saúde, durante o 

ERE na Universidade Federal do Pará (UFPA). Visando contornar o comprometimento de 

atividades práticas, comuns no ensino presencial, porém afetadas no ERE, e assim enfrentar o 

semestre acadêmico com maior preparo e conhecimento biológico consolidado em bases 

experimentais, foram propostas atividades práticas possíveis de serem realizadas pelos alunos em 

seus domicílios. Uma das atividades proposta foi coletar e cultivar microrganismos ambientais e 

do corpo humano, em ambiente domiciliar, sem qualquer estrutura laboratorial. A atividade foi 

realizada em três etapas: A primeira consistiu na orientação dos alunos em relação à realização do 

experimento, através da explanação dos procedimentos a serem realizados, com as devidas 

orientações para a realização de cada etapa, além disso, foi disponibilizada, para os alunos, uma 

cartilha produzida pelos acadêmicos do projeto de monitoria, com o passo a passo para a realização 

do experimento, desde a preparação do meio de cultura até o descarte correto e seguro dos 

materiais. A segunda etapa baseou-se no desenvolvimento do experimento que consistiu na 

preparação do meio de cultura natural, coleta de amostras biológicas e semeio no meio natural 

contendo nutrientes necessários para o crescimento microbiano. Em seguida, o experimento foi 

mantido a temperatura ambiente por 3 a 5 dias, sendo observado quanto ao crescimento, 

características e diversidade de microrganismos. Esta etapa foi realizada pelos alunos em seus 

domicílios, após as devidas orientações, usando os seguintes materiais: caldo de carne, gelatina 

incolor, água mineral, recipientes descartáveis, plástico filme e hastes flexíveis com algodão nas 

pontas. A terceira etapa consistiu no compartilhamento da experiência, através de uma plataforma 

digital dinâmica e interativa, chamada Padlet, onde os alunos apresentaram os resultados de 

crescimento microbiano, relacionando a importância dos microrganismos com a sua vida cotidiana 

e profissional. Os alunos puderam observar a diversidade de microrganismos que habitam 

diferentes ambientes, objetos e corpo humano, entendendo a necessidade de procedimentos de 

controle do crescimento microbiano, como limpeza de objetos e higienização do corpo, tanto em 

sua rotina diária como em suas atividades profissionais. Esta estratégia didática proporcionou aos 

discentes, aplicar o conteúdo teórico na prática, favorecendo a fixação do conhecimento e 

contribuindo de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem, no contexto atual do 
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ensino remoto. Além disso, este estudo tornou evidente que a bacteriologia vai além dos ambientes 

acadêmicos, extrapolando para a realidade cotidiana e profissional dos alunos, permitindo a 

percepção da intrínseca relação das bactérias com os demais seres vivos e fomentando o 

desenvolvimento crítico, trazendo os alunos para a discussão dos conteúdos e tornando-os 

responsáveis pela construção do seu conhecimento. 
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RESUMO  

 

Diante da necessidade de aulas online, por conta do isolamento social imposto pela pandemia da 

COVID-19, a relação entre professor e aluno foi obrigada a passar por mudanças e enfrentar 

barreiras, precisando se adequar ao ambiente virtual, através do desenvolvimento de novas 

estratégias didáticas para adaptar o processo de ensino-aprendizagem ao momento atual. O uso de 

instrumentos virtuais para facilitar o ensino e estimular a participação de alunos é de essencial 

importância ao ambiente educacional atual, um exemplo disso é a aplicação de jogos virtuais. 

Visando o desenvolvimento de alternativas didáticas para o ensino de bacteriologia no contexto do 

ensino remoto emergencial (ERE), foram criados jogos educativos baseados nos conteúdos dos 

cursos das áreas de ciências biológicas e da saúde da Universidade Federal do Pará (UFPA). Foram 

desenvolvidos quatro jogos nas temáticas: Genética bacteriana, Mecanismos de ação de 

antibióticos, Antibiograma e Resistência bacteriana, com o objetivo de verificar a aprendizagem 

dos alunos em relação aos temas abordados. Os jogos foram produzidos em uma plataforma virtual, 

chamada “Wordwall”, que permite a criação de uma conta gratuita e oferece vários estilos de jogos 

dinâmicos, os quais podem ser facilmente acessados através de um link disponibilizado pela 

plataforma. Os jogos foram aplicados no ERE da UFPA para turmas de Ciências Biológicas e da 

Saúde, após a explanação dos conteúdos, como forma de fixação do conhecimento e avaliação da 

aprendizagem. O link de acesso a cada jogo era disponibilizado na sala de aula virtual, após a 

explanação dos conteúdos. Os alunos eram orientados a acessar o jogo e desenvolver a atividade, 

aqueles que atingiam as maiores pontuações, adquiriam vantagens para as próximas avaliações, o 

que estimulava os alunos e tornava o processo de ensino-aprendizagem mais divertido. Essa 

dinâmica permitiu também verificar os pontos em que os alunos apresentavam maior deficiência, 

pois o resultado do jogo ficava disponível para o professor logo após o término da atividade. Foi 

possível observar, por exemplo, no caso de uma das turmas, que o desempenho dos alunos foi 

melhor no jogo sobre Genética bacteriana e mais deficiente no jogo sobre Mecanismos de ação dos 

antibióticos, indicando necessidade de reforço deste tema para a referida turma. Além de ser uma 

atividade divertida, que estimula a participação dos alunos e aumenta o interesse pelas aulas, 

possibilita ao professor identificar os conteúdos que precisam ser melhor explorados, tornando-se 

uma excelente estratégia para o processo de ensino-aprendizagem e perfeitamente possível de ser 

aplicada em ambientes virtuais de ensino. 
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RESUMO  

 

A malária ainda hoje é um importante problema de saúde pública e apesar dos esforços para sua 

erradicação, ainda causa cerca de 1,5 a 2,7 milhões de mortes por ano, principalmente na África e 

América Latina. No Brasil, a concentração de casos da doença ocorre na região amazônica, com 

99,8% dos casos. O estado do Pará, que pertence a esta região, é considerado área endêmica, sendo 

o município de Belém, a capital do estado, que apesar de apresentar índices baixos de ocorrência 

de malária, possui características singulares quanto a ocorrência da doença. O presente trabalho 

objetiva realizar um estudo epidemiológico transversal descritivo retrospectivo, baseado nos 

registros do Sistema de Vigilância Epidemiológica de Malária (Sivep-Malária), para o município 

de Belém no ano de 2018, a fim de elaborar o perfil epidemiológico da doença para o período de 

estudo. Para isso, foram considerados todos os casos notificados no município levando em conta 

as variáveis sexo, raça, faixa etária, casos autóctone, espécie infectante, ocupação e escolaridade 

do doente. Os resultados evidenciaram um total de 435 casos em 2018 no município de Belém, dos 

quais 253 pacientes eram do sexo masculino e 182 do sexo feminino (58% e 42% respectivamente); 

a raça mais atingida foi parda com 297 casos (68%), seguida de branca com 98 casos (23%), 

amplamente distribuídos entre as faixas etárias com ocorrência em pacientes de 0 a 101 anos, sendo 

a faixa etária mais atingida de 20 a 29 anos (22%), seguida do intervalo de 30 a 39 anos (19%). Em 

2018, Belém apresentou um único caso autóctone, com 434 importações sendo Oeiras do Pará o 

município que mais contribuiu com os casos notificados (21%). A espécie parasitária prevalente 

foi Plasmodium vivax com 421 casos (97%), ocorreram ainda 8 casos de infecção mista (P. 

falciparum + P. vivax) (2%) e 6 casos de P. falciparum (1%). Quanto a ocupação dos pacientes 

analisados o maior registro foi na categoria “outros” (nesta categoria estão incluídos diversos tipos 

de trabalhadores) (66%), seguida de “doméstica” (12%) e “viajante” (8%). Quanto ao grau de 

instrução dos doentes, 81 deles (20%) tinham Ensino Fundamental maior incompleto; 60 (14%) 

Ensino Fundamental menor incompleto. Considera-se que em 2018, a malária em Belém, apesar 

de presente, não teve circulação ativa no município, sendo a maior fonte de notificações 

importações de casos oriundos do interior do estado e até de outros estados da região. A prevalêcia 

de infeção por P. vivax reflete um padrão já observado na Amazônia e os dados socioeconômicos 

apresentaram um padrão de infecção também registrado em outras publicações para a região, tendo 

os maiores índices de infecção relacionados com a escolaridade, sexo e faixa etária, caracterizando 

assim, a prevalência da doença para homens em idade economicamente ativa e com baixo grau de 

instrução. 
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RESUMO  

 

A região amazônica apresenta uma grande agravante no que concerne a estudos sobre variáveis 

climáticas, sobretudo quanto à precipitação pluviométrica e a ocorrência de eventos extremos. 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a relação entre as variáveis: precipitação total 

mensal (PT), temperatura média mensal (TM) e velocidade média mensal dos ventos (VM), para o 

município de Bragança/PA através de análises estatísticas de Regressão Linear Múltipla (RLM). 

Os dados utilizados foram obtidos do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

(BDMEP), disponibilizado pelo INMET, por meio de uma estação automática localizada na 

latitude -1,05º e longitude -46,79º, e altitude de 41m. Dessa forma, efetuou-se o download de uma 

série histórica mensal das variáveis supracitadas, para o período de 10 anos, compreendido entre 

outubro/2010 e outubro/2020. No modelo inferencial, a variável PT foi considerada dependente 

(Y) de duas variáveis independentes, que são TM (X1) e VM (X2). Os resultados indicaram um 

coeficiente de correlação (R) igual a 0,34, indicando que as variáveis preditoras apresentam baixo 

poder de explicação da variância da precipitação. Isso é evidenciado a partir da análise do 

coeficiente de determinação (R²), que indicou que somente 12% da variação de PT pode ser 

explicada pela variação de TM e VM. O modelo inferencial apresentou significância estatística 

aceitável (Prob> F = 0,00048). As variáveis independentes apresentaram significância estatística a 

5% (TM, p-valor = 0,0109) e a 1% (VM, p-valor =0,0001), sendo consideradas estatisticamente 

relevantes. Os coeficientes de regressão para TM e VM foram positivos e negativos, 

respectivamente. Isso significa que para cada 1ºC de aumento na temperatura, a tendência é de a 

precipitação aumentar em 7,05 mm/h. Já quanto à ventilação, a regressão indicou que para cada 1 

m/s por segundo aumentado na velocidade dos ventos, a tendência de precipitação é ser reduzida 

em 89,34 mm/h. Concluiu-se, portanto, que a RLM foi de grande importância para mostrar a 

correlação das variáveis estudadas., uma vez que o método se apresentou adequado para verificar 

a influência da VM e TM sobre a PT em regiões com variações climáticas decorrentes de ações 

antrópicas e naturais, como é o caso do município amazônico de Bragança/PA. 
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RESUMO  

 

Plantas alimentícias não convencionais ou simplesmente PANCs, são plantas de fácil acesso na 

natureza que possuem uma ou mais partes próprias para o consumo. No entanto, ainda hoje, o valor 

nutricional desses vegetais é pouco conhecido, uma vez que são tidas como “mato” ou plantas 

“daninhas”, dificultando o seu uso de forma correta pela população que dispõe desses vegetais, 

muitas vezes em grande quantidade. Essa pesquisa objetivou registrar as PANCs usadas pelas 

comunidades de Caruaru e Castanhal de Mari-mari, situadas no distrito de Mosqueiro, Belém-Pará. 

Esta pesquisa está cadastrada no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado e foi realizada no intuito da listagem e divulgação das 

Plantas Alimentícias Não Convencionais, os usos, inserção na dieta alimentar, o aproveitamento e 

exploração do espaço pela população local e para incentivar estudos voltados para este assunto. 

Desta forma, foram realizadas 28 entrevistas, direcionadas por formulários semi-estruturados, das 

quais 18 aplicadas em Caruaru e 10 na comunidade de Mari-mari. Quando possível e autorizado, 

foram realizadas coletas de material botânico nas comunidades, para confirmação das espécies 

citadas pelos informantes. Também foi realizada a análise de valor de uso (UVs) e Consenso de 

uso (UCs). Foram citadas um total de 148 etnoespécies, sendo 79 em Caruaru, onde 36 foram 

identificadas taxonomicamente e 69 em Mari-mari, sendo identificadas 21 espécies. Na 

comunidade de Caruaru, destacam-se com maior número de menções o açaí, o bacuri e a castanha 

do pará, sendo  Lamiaceae, Malvaceae e Myrtaceae as famílias mais representativas. Já em Mari-

mari, destacaram-se o cupuaçu, o uxi e o mari, apontando Anacardiaceae, Lamiaceae e Sapotaceae 

como as famílias mais representativas. Quando aplicada a análise (UVs), em Caruaru, tem-se o 

açaí (2,167), o Bacuri (2,167), a castanha do Pará (1,500) e o uxi (1,333) com os maiores valores 

e o (UCs) destacam-se também o açaí (0,667), bacuri (0,222), castanha do pará (0,222) e uxi 

(0,000).  Já em Mari-mari, destacam-se o cupuaçu (1,900), chicória (1,400), uxi e mandioca com 

valores iguais (0,900) com os maiores valores de uso, enquanto o Consenso de Uso foi indicado 

por cupuaçu (0,600), uxi (0,400), Mari (0,222) e chicória (0,000). Foi evidenciado nesta pesquisa 

que as PANCs nas duas comunidades são de extrema importância, pois além da utilização como 

fonte de renda, atuam na subsistência da população local, e com relação à valorização cultural do 

ambiente, pôde-se constatar que é estabelecida pelo modo de vida e a riqueza de espécies e 

preservação de grandes áreas aproveitadas para a criação de animais. Observou-se aspectos como 

o potencial de aproveitamento das espécies exploradas, a relação socioambiental entre as 

comunidades, a inserção dessas plantas na dieta alimentar das pessoas, bem como os benefícios 
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que geram e a importância de estudos científicos voltados para a área e informações acerca de 

novas alternativas alimentares, já que, assuntos como as desigualdades e fome no país são 

discutidos constantemente por pesquisadores e as PANCs podem ser uma alternativa econômica 

viável.  
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RESUMO  

 

A zooterapia é o processo de cura de doenças humanas usando terapias baseadas em remédios 

obtidos de animais inteiros, órgãos ou subprodutos deles. Na Amazônia brasileira, a prática é bem 

desenvolvida, com destaque ao uso de gorduras animais como anti-inflamatórios. Nesse sentido, o 

trabalho apresenta dados preliminares sobre o uso da variedade de gorduras animais utilizadas 

como zooterápicos anti-inflamatórios no município de Salvaterra, Ilha de Marajó, Pará. A pesquisa 

foi realizada em 12 comunidades, com 29 informantes especialistas do saber tradicional, 

selecionados pela combinação das técnicas bola de neve e seleção racional. A pesquisa foi 

autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CEP/UEPA/CESEM), sob o 

nº 03.375.234. Os dados foram coletados com formulários semiestrurados abordando aspectos da 

tradição medicinal caseira com gorduras animais. Chamadas de “banha” nas comunidades, 

registrou-se o uso de oito gorduras de diferentes espécies, entre mamíferos (Ovis sp., Bubalus 

bubalis L., Tapirus terrestres L.), aves (Gallus gallus domesticus L.), répteis (Tupinambis teguixin 

P., Podocnemis expansa S., Iguana iguana L.) e larvas de inseto (Speciomerus ruficornis Germar). 

Nas comunidades de Salvaterrra, as gorduras são coletadas durante a limpeza dos animais, que são 

mortos com a finalidade alimentar. Entre os consultados, as banhas são preferidas para o tratamento 

de enfermidades com manifestação sintomática de calor, que proporcionam sensação de frescor 

enquanto curam. Dentre as enfermidades tratadas com as gorduras foram citadas a garganta 

inflamada, erisipela, reumatismo, inflamação de estômago, inflamações geniturinárias (útero, 

infecção urinária), furúnculo, doenças respiratórias (gripe, sinusite), sintomas inflamatórios de 

origem desconhecida (inchaço, “Tumorzinho”), ou ainda, para tratar lesões externas como 

“baques” (contusão) e ferimentos. Nestes tratamentos, as banhas podem ser ingeridas ou usadas 

externamente, onde as formas de uso predominantes são a gordura pura, o emplasto ou misturas 

entre as próprias gorduras citadas, plantas medicinais e fármacos, a exemplo do 

Sulfametoxazol. Devido à versatilidade de indicações pela ação anti-inflamatória, 

destacam-se o “óleo de bicho do tucumã”, produzido com larvas de Speciomerus ruficornis 

Germar, que predam sementes da palmeira Astrocaryum vulgare Mart., e a banha da galinha 

(Gallus gallus domesticus L.). Verificada a tradição de uso, recomenda-se estudos de registro 

detalhado de todas as espécies zooterápicas locais e respectivos tratamentos caseiros, que possam 

embasar testes de potencial farmacológico, principalmente de gorduras ainda não investigadas, 

como o óleo de bicho. 
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RESUMO  

 

A Amazônia apresenta um considerável potencial para geração de energia, seja na hidreletricidade, 

no aproveitamento de biomassa, ou produção de biocombustíveis, e na exploração de petróleo e 

gás natural. Ainda que os projetos direcionados ao desenvolvimento de hidrocarbonetos enfrentem 

restrições socioambientais, o interesse permanece devido ao volume de recursos convencionais e 

não convencionais, estes últimos indicados na presença de hidratos de metano na Bacia da Foz 

Amazonas e de gás em folhelho na Bacia do Amazonas. Visto a existência de tecnologia 

viabilizadora de sua extração – o fraturamento hidráulico –, o gás em folhelho desperta maior 

interesse para o desenvolvimento de estudos práticos para futuros projetos exploratórios. Contudo, 

a aplicação desta tecnologia carrega impactos ambientais associados, devido sua alta invasão em 

subsuperfície, intensidade de consumo de água para a produção do propante, indução de 

microssismos e contaminação de corpos hídricos, tornando controversa sua aplicação. Para reduzir 

o risco operacional do fraturamento hidráulico, o aprimoramento tecnológico de métodos 

geofísicos atua na garantia de segurança ambiental, sobretudo em países pioneiros neste processo, 

como os EUA, China e Argentina. O presente trabalho compila, por meio de revisão bibliográfica, 

as tecnologias de vanguarda quanto a Geofísica Ambiental para o monitoramento e elaboração de 

salvaguardas em explorações de gás em folhelho, desenvolvidas e experimentadas em formações 

como Barnett e Marcellus, de modo a proporcionar aos futuros pesquisadores caminhos para 

aplicações similares em regiões potenciais no Brasil, como a Amazônia. A microssísmica é a 

principal ferramenta para o monitoramento e direcionamento de faturas para zonas seguras e de 

interesse exploratório, com a utilização de geofones ultrassensíveis. Somados a isto, os 

levantamentos com sensores acústicos e de temperatura distribuídos ampliam o entendimento dos 

eventos microssísmicos, gerando plots de taxas de variação de deformação em função da 

profundidade do registro. A análise teórica de parâmetros controladores do fraturamento, como o 

estresse mínimo horizontal (obtido a partir de um modelo mecânico de terreno, adquirido, em 

síntese, pelo cálculo do Módulo de Young e Relação de Poisson) também auxilia no controle da 

propagação de fraturas. Mais além, também há o emprego de métodos potenciais para o 

monitoramento das fraturas induzidas, como na interpretação de dados gravimétricos associados a 

dados sísmicos 3D para o monitoramento de arcos estruturais em folhelhos gasíferos. Os dados são 

utilizados para a redução de riscos de perfuração em zonas rochosas de alta densidade e para a 

construção de modelos de predição, os quais indicam a mudança de densidade litológica de poço 

para poço e prováveis espessuras de camadas. A introdução das referidas tecnologias tem 

assegurado a extração de gás em folhelho em formações geológicas similares a Formação 

Barreirinha, na Bacia do Amazonas, abrindo horizontes para futuras simulações regionalizadas ao 

contexto geológico-geofísico e ambiental amazônico. 
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RESUMO  

 

O Brasil é um país privilegiado quando se trata de reservas de recursos minerais, e esta indústria é 

responsável por 4% do PIB brasileiro. O Estado do Pará, especificamente, é o que mais exporta 

produtos minerais, o que representa 20% do PIB paraense. Este trabalho foca no município de 

Ourém/PA que atua na extração de minérios utilizados no setor da construção civil, como: areia, 

argila e seixo. O setor movimenta a renda local da mesma forma que causa impactos nos 

ecossistemas da região a partir da retirada da vegetação e despejo inadequado de materiais nos 

corpos hídricos, o que favorece inúmeros problemas sociais. Com isso, a pesquisa tem como 

objetivo a consulta social dos problemas que a comunidade vivencia frente à exploração mineral 

na região com o intuito de mapear e divulgar as problemáticas apontadas. Para a realização do 

estudo utilizou-se um formulário digital - com questionamentos ambientais e econômicos - 

aplicado para moradores e frequentadores do município com perguntas abertas e fechadas 

relacionadas à percepção da comunidade frente à exploração mineral em Ourém, o espaço amostral 

foi de sessenta entrevistados. A partir da coleta de dados, 96,7% das respostas alegaram que a 

exploração de minérios causa problemas ambientais na região e 68,3% do total afirmaram que se 

sentem atingidos de modo direto ou indireto com os impactos. Ao serem questionados sobre o uso 

das águas de rios e igarapés, 58,4% dos indivíduos afirmaram que utilizam sempre as águas de 

Ourém para alimentação, transporte e lazer; enquanto 38,3% utilizam às vezes desses corpos 

hídricos e 3,3% raramente usam dos recursos. Paralelo ao dado, 51,7% dos interrogados acreditam 

que essas águas não possuem boa qualidade; 16,6% alegaram possuir e 31,7% não souberam 

responder. Além das questões ambientais, perguntou-se aos indivíduos se houve vantagens para o 

município de Ourém com a implantação das mineradoras; 83,3% dos entrevistados alegaram que 

a região não foi beneficiada de nenhuma forma. Em contrapartida, 16,7% afirmaram que a 

mineração proporcionou um desenvolvimento econômico na localidade, além da geração de 

empregos. Diante disso, concluiu-se que a exploração dos minerais no município de Ourém 

proporciona impactos socioambientais fortemente perceptíveis pelos moradores e frequentadores 

do local, principalmente no que diz respeito ao uso cotidiano da água por essas pessoas. Dessa 

forma, um contínuo monitoramento e a implementação de políticas socioambientais fazem-se 

necessários para o avanço científico e amparo social na região.  
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RESUMO  

 

A pandemia do novo Coronavírus ocasionou mudanças em diversas áreas e setores, entre eles, o 

da educação. Onde grande parte das instituições públicas de ensino no Brasil não estavam 

preparadas para a atual situação, em que a aprendizagem se tornou dependente das tecnologias e 

ferramentas educacionais. Além disso, também revelou as dificuldades de professores e alunos do 

ensino superior, em compartilhar conhecimento através do ensino a distância e ensino remoto, no 

que tange ao domínio das novas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), que 

passaram a ser cada vez mais incorporadas. Em relação aos conteúdos de Microbiologia, que 

integra o estudo dos vírus, bactérias e fungos, as aulas práticas e presenciais não puderam ser 

ofertadas. Com isso, foi preciso se adequar a esse novo contexto do processo ensino-aprendizagem, 

e ampliar o conhecimento nas ferramentas tecnológicas visando o compartilhamento de conteúdo 

sobre os seres microscópicos, com destaque para o Coronavírus. Nesse contexto, o objetivo do 

trabalho foi envolver os graduandos de Biologia (Lic.) e Biomedicina na elaboração de recursos 

digitais a serem socializados nas mídias sociais. Na etapa inicial os alunos participantes de projetos 

de extensão e de monitoria foram estimulados a realizar busca de tutoriais e minicursos 

relacionados com as tecnologias digitais, visando a elaboração dos materiais educativos, com foco 

nos temas microrganismos, saúde e ambiente. E na relação de materiais didáticos produzidos 

destacam-se vídeos curtos utilizando os aplicativos Powtoon/Canva/Animaker; banners; 

infográficos; dentre outros produtos tecnológicos. A etapa de disseminação da informação ocorreu 

através das mídias sociais (Blogs; Facebook e Instagram), em destaque no Edublog “Saúde e 

Ambiente Amazônico”, onde os produtos didáticos digitais foram disponibilizados. Considerando 

que os modos de disseminação de informação estão a cada dia mais avançados, professores e alunos 

foram estimulados a conhecer as novas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC), com finalidade de diversificar os produtos digitais que seriam disponibilizados no Edublog 

“Saúde e Ambiente Amazônico”. Ressalta-se ainda, que apesar das dificuldades de divulgação, as 

informações estatísticas do blog revelaram uma boa aceitação do público (49.106 acessos em 

04.12.2020). O que nos mostra, que mesmo em pandemia, o projeto conseguiu atuar de maneira 

eficiente, disseminando conteúdos relacionados com o papel dos microrganismos como agentes de 

doenças, como a COVID19, e os seus benefícios ambientais. 
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RESUMO  

 

No meio rural amazônico, a ausência de água potável e saneamento básico é uma realidade muito 

comum, mesmo em regiões próximas a grandes capitais como Belém.  Assim, tecnologias sociais 

surgem na perspectiva de melhorar a qualidade de vida da população, por meio do acesso a água e 

saneamento básico. A comunidade do Furo Grande, na Ilha das Onças, município de Barcarena, 

estado do Pará, é uma comunidade rural, que foi beneficiada com a implantação de quinze Sistemas 

de Captação de Água de Chuva (SCAC) e quinze Banheiros Ecológicos Ribeirinhos (BER). O 

presente trabalho tem por objetivo avaliar a percepção dos atores sociais da comunidade, 

contemplados por essas tecnologias. A avaliação da percepção foi realizada um ano após a 

implantação dos sistemas, por meio de um questionário semiestruturado. As entrevistas permitiram 

a criação de um mapa temático, que ilustra a percepção dos beneficiários. A implantação dos 

sistemas trouxe qualidade de vida para a comunidade e uma relação positiva de confiança com os 

propositores da tecnologia, a UFRA. Um aspecto relevante mencionado pela comunidade foi à 

melhoria da saúde, com a eliminação das doenças de veiculação hídrica e as dores associadas ao 

esforço físico, antes necessário para a coleta de água do rio. O aumento do bem estar pode ser 

retrato pelos diversos qualificativos citados pelos entrevistados. Do ponto de vista econômico, os 

relatos sugerem satisfação devido à baixa necessidade de gastos com a compra de água, 

medicamentos e consultas médicas. Foram citadas questões relacionadas à percepção de maior 

aproximação entre os moradores da comunidade, o que reflete diretamente no sentimento de 

pertencimento ao local. Do ponto de vista ambiental, os beneficiários entendem que as tecnologias 

não agridem o ambiente. Além de promover saúde e qualidade de vida, as tecnologias tiveram uma 

aceitação positiva; sendo uma alternativa eficiente para áreas que carecem do acesso à água e 

saneamento básico, especialmente no meio rural. 
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RESUMO  

 

A hidroquinona é um composto fenólico muito utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos, 

principalmente na fabricação de clareadores de pele. Por apresentar alta toxicidade, a utilização 

desse composto causa efeitos negativos à pele (irritações e, até mesmo, ferimentos), por isso o uso 

de hidroquinona é restringido a até 0,02% na composição dos produtos. Entretanto, esse composto 

é despejado no ambiente por conta das atividades industrias, o que pode trazer riscos à integridade 

da saúde humana. Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de métodos 

eletroanalíticos na determinação da hidroquinona. O estudo foi realizado usando um potenciostato 

da marca Dropsens® conectado a três eletrodos (eletrodo de trabalho de carbono vítreo, eletrodo 

de referência de Ag/AgCl sat e eletrodo auxiliar de platina), numa célula eletroquímica. Foram 

usadas duas técnicas eletroanalíticas para o estudo: voltametria cíclica (VC) e voltametria de onda 

quadrada (VQ).  Utilizou-se concentrações de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 mmol de hidroquinona e 

tampão acetato de sódio 0,2 M em pH 4,5. A proporção entre o volume de tampão e analíto foi de 

1:9 v/v. Os estudos de VC foram conduzidos em velocidade de varredura de 50 mV.s-1 e incremento 

= 5mV, na faixa de -0,3 a 1,2 V; e para VQ em frequência = 20 s-1, amplitude = 2 mV e incremento 

= 5mV, numa faixa de 0,15-0,7 V.  Os dados gerados foram tratados usando o software origin 8.0. 

Os voltamogramas cíclicos mostraram que o analíto (hidroquinona) apresenta dois picos 

característicos, um pico de oxidação e outro de redução nos potenciais de +0,38V e +0,26 V, 

respectivamente. A razão entre a intensidade de corrente do pico anódico (IpA = 2,29) e catódico 

(IpC = 2,69) foi de IpA/IpC = 0,85, mostrando que o processo é irreversível. O estudo de 

voltametria de onda quadrada foi realizado com o pico de oxidação do analíto, no qual apresenta 

oxidação em + 0, 35 V. Além disso, foi observado pouco deslocamento e alargamento de pico. A 

partir dos resultados, infere-se que a técnica se mostrou eficiente para determinação de 

hidroquinona mesmo em baixas concentrações, o que possibilita sua aplicação para determinação 

dessa substância no meio ambiente. 
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RESUMO  

 

Dentre os saberes populares, o uso de plantas como chás no tratamento de patologias, vem-se sendo 

repassado de geração a geração, e o conhecimento cientifico tem como base, conhecimentos 

aprofundados da planta, as características físicas, os efeitos no organismo e a forma de preparo e 

utilização. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo promover a comunidade uma oficina 

temática sobre o conhecimento do potencial químico, e a forma correta de sua utilização. Foi 

realizado um estudo das principais plantas medicinais de uso popular utilizadas como chás, pela 

comunidade acadêmica do Centro de Ciências Sociais e Educação-CCSE da Universidade do 

Estado do Pará-UEPA, em Belém - Pa e residentes da comunidade do entorno do CCSE, a partir 

destes dados, foram conduzidas algumas análises fitoquímicas no laboratório de Química do CCSE. 

Foram realizadas 147 entrevistas com a comunidade acadêmica do CCSE-UEPA e 29 visitas a 

residências do entorno do CCSE, nos meses de maio e junho de 2019. As plantas: Matricaria 

chamomilla, Mentha, Cymbopogon citratus, Pimpinella anisum, Camelhia sinesis foram as mais 

utilizadas por tal amostra, 90 % dos entrevistados apontaram que os conhecimentos adquiridos 

sobre os chás, advêm de uma herança cultural familiar e apenas 10% através de leituras ou por 

pesquisas em outras fontes. Em seguida, realizou-se uma oficina temática (comunidade acadêmica 

em sua maioria alunos do Curso de Química e alguns membros da comunidade do entorno do 

CCSE), onde foram demonstrados e abordados alguns processos de extração e identificação de 

classes metabólicas por meio de análises químicas e a forma correta de preparo de cada classe de 

chá das plantas e a influência nos efeitos desejados citados pelos entrevistados, finalizando com 

aplicação dos questionários inicial e final. Após análise dos dados, contatou-se que 100% dos 

participantes da oficina, se mostraram surpresos e satisfeitos em conhecer a forma correta de 

preparo de chás e 95% afirmou que os conhecimentos químicos são imprescindíveis para 

corroborar com o uso popular. Assim, ressalta-se que mesmo com a era digital e midiática 

(televisão, internet e outras) ainda há maior influência do meio familiar na transmissão dos 

conhecimentos acerca do uso de chás medicinais. E o saber cientifico da química medicinal podem 

e devem contribuir de maneira mais enfática, corroborando com o uso correto ou desmistificando 

o uso inadequado pela comunidade, sendo assim, o conhecimento científico vem como um auxílio 

para os saberes populares. 
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RESUMO 

 

As atividades agrícolas e pecuárias são consequência do desenvolvimento humano, quando não 

planejados, ocasionam grandes prejuízos ecológicos e destruição dos recursos naturais, 

especialmente as matas ciliares, que é um tipo de vegetação presente próximo aos corpos d’agua. 

A áreas de preservação permanente, desempenham importante papel ambiental na manutenção da 

quantidade e qualidade da água, estabilidade do solo e controle de processos erosivos. O objetivo 

desta pesquisa foi elaborar uma proposta de recuperação de área degradada em uma APP, situada 

à margem esquerda do Rio Vermelho, localizado na zona urbana do Distrito de Rio Vermelho, no 

Município de Xinguara no Pará, com  sugestões que restabeleçam sua estrutura e garantam a 

diversidade funcional dos ecossistemas, especialmente em Área de Preservação Permanente. O 

método proposto como estratégia para a restauração do ecossistema, foi de regeneração natural 

com manejo por adensamento, que consiste na introdução indivíduos e espécies vegetais, para a 

aceleração a cobertura do solo por espécies nativas, elevando a chance de regeneração natural e 

evitando espécies invasoras. Seguindo a matriz modelo utilizada nos grupos ecológicos 

classificados como pioneiras, secundárias e climácicas. Realizando o monitoramento da ação para 

verificação da restauração de composição vegetal e da qualidade do solo. Espera-se controlar os 

impactos ambientais originados pelas atividades desenvolvidas no entorno da área, restaurando a 

composição vegetal, evitando assim a ocorrência de assoreamento e consequente carreamento de 

sedimentos, como solo e vegetação para o curso d’água, restabelendo o ecossistema degradado. 

Neste sentido, a técnica promissora é viável para recupeação de áreas degradadas observando 

algunas condições mínimas da área em estudo requeridas para o desenvolvimento e implantação 

da mesma. Seguindo a proposta, a área irá se recuperar, melhorando vários aspectos tanto para a 

fauna, flora e o principal, o recurso hídrico. 
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RESUMO  

 

Os serviços ecossistêmicos são bens e serviços ofertados de forma direta ou indiretamente pelos 

ecossistemas e possuem funções essenciais para a manutenção da vida e bem-estar do homem, os 

quais foram divididos em quatro categorias: provisão, regulação, suporte e culturais cada categoria 

reúnem diversos serviços de acordo com seus benefícios. O manguezal é um ecossistema que 

apresenta componentes de elevada importância em sua estrutura por proporcionar um ambiente 

com condições ideais para proteção, alimentação e reprodução de diversas espécies marinhas de 

relevância ecológica e econômica. A vegetação é o elemento fundamental para a manutenção destes 

serviços que através dos diferentes tipos de mecanismos anatômicos, morfológicos, fisiológicos e 

bioquímicos interagem com os mais variados organismos. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi 

analisar os trabalhos científicos que descrevem as utilidades e função das principais espécies 

inventariadas nos manguezais do município de Salvaterra e caracterizar os respectivos serviços 

ecossistêmicos prestados por cada espécie. Demarcou-se dez parcelas, onde foram medidas as 

variáveis dendrométricas e avaliou-se a composição do mangue. A pesquisa dos usos foi baseada 

em levantamento bibliográfico, buscando artigos científicos nacionais e internacionais sobre a 

utilização das espécies estudadas durante o intervalo de tempo, entre 2015 a 2020, por meio de 

bases virtuais de dados: Google scholar, Scielo, Elsevier e Periódico Capes, utilizando como busca 

as seguintes combinações de palavras-chave em inglês:  spec. and uses, spec. and ethnobotany, 

spec. and ecological e spec. and ecosystem services. As espécies analisadas foram: Rhizophora 

racemosa G.Mey, Avicennia germinans (L.) L., Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn., 

Pterocarpus officinalis Jacq. e Pachira aquatica Aubl. Foram analisados 61 artigos, no qual a 

maioria dos usos analisados são de provisão (50%) como madeira para construção, medicamentos, 

alimentação de animais e humana, seguido de regulação (34,5%) no controle de erosão, clima e no 

estoque de Co2. Isso comprova a ligação das comunidades locais com os recursos advindos das 

espécies vegetais dos manguezais. R. racemosa é uma espécie utilizada para produção de remédios, 

antifúngicos e antibacteriano, isso é devido principalmente a grande quantidade de metabólicos 

secundários que a espécie possui. A. germinans e L. racemosa tiveram suas funções ligadas 

principalmente à categoria de regulação, como espécies eficientes no uso de nutriente, absorção de 

materiais pesados como Cu, Fe e Mn. P. aquática apresentou-se como fonte de alimento na 

produção de óleo, devido ao alto teor de lipídeos na semente, além disso é usada em projetos de 
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arborização em razão do rápido crescimento, copas largas e beleza cênica, possui uma alta 

plasticidade, sendo encontrada em variadas fitofisionomias. Nos trabalhos P. officinalis foi a 

espécie que mais apresentou serviços na categoria cultural (3%), é conhecida no Brasil como 

tinteiro ou sangue de dragão, devido possuir um exsudado vermelho que é utilizando em pinturas 

de arte. A flexibilização das leis de proteção aos manguezais impacta diretamente essas espécies. 

A vegetação é fundamental no fornecimento e manutenção dos serviços ecossistêmicos, pois cada 

espécie possui características e funcionalidades típicas. Portanto, os benefícios dos serviços 

ecossistêmicos das espécies analisadas são essenciais na avaliação e valoração desses ambientes. 
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RESUMO  

 

Para fins práticos, aplicabilidade e melhoria da relação custo/benefício de levantamentos 

volumétricos de florestas secundárias em regiões tropicais, desenvolver estimadores do volume 

para florestas em pé a partir de árvores caídas é algo pouco estudado na mensuração de florestas 

tropicais. Desta forma, objetivou-se avaliar qual o comportamento do volume estimado por 

diferentes técnicas de modelagem a partir do inventário de árvores caídas em florestas secundárias 

na Amazônia Oriental. A coleta de dados foi realizada em dois fragmentos de florestas secundária 

por meio do inventário sistemático. A Fazenda Escola no município de Igarapé Açu-PA, onde 

determinou-se o volume de 101 indivíduos, os quais foram usados para o ajuste e verificação. E o 

Instituto de Ciências Agrárias (ICA Belém-PA), onde determinou-se o volume de 70 indivíduos, 

os quais foram usados para validação. As técnicas de estimativa do volume analisadas foram: fator 

de forma artificial médio, equações volumétricas e de afilamento. Os estimadores foram avaliados 

a partir da verificação do ajuste pelo coeficiente de determinação ajustado e corrigido (R²aj%), o 

erro padrão da estimativa em percentagem corrigido (Syx Cor.%) e análise gráfica dos resíduos. 

Para validação das técnicas fez-se uso do teste qui-quadrado (χ²), eficiência da estimativa (E) e 

análise gráfica de tendência. As equações mais precisas na estimativa do volume, foram as de 

Meyer seguida de Spurr linear. Essas apresentaram (R2aj) de 90,07% e 88,03%, respectivamente, 

assim como (Syx Cor.%) mais próximos a zero, sendo estes 8,35% e 9,72%, respectivamente. O 

fator de forma médio encontrado para estimar o volume total foi de 0,78. As duas equações de 

afilamento apresentaram resultados satisfatórios na estimava do volume, sendo de Schöepfer o que 

demostrou melhor desempenho, com (Syx%) igual a 8,9% e (R2aj) igual a 99,33%. A modelagem 

volumétrica proporciona uma alternativa metodológica precisa para o levantamento volumétrico 

em florestas secundárias na Amazônia. 

 

Palavras-chave: Mensuração. Volumetria. Necromassa.  

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

  

mailto:ivanpinheirosp@gmail.com
mailto:mendoza.talissa@gmail.com
mailto:igoraguiar180@gmail.com
mailto:.geronimendes@gmail.com
mailto:fabianoemmert@gmail.com


  

 

  

 

 

109 

 

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2020 

RECURSOS HÍDRICOS NA AMAZÔNIA E O INDICE DE ESTADO TRÓFICO  

 

Hebe Morganne Campos Ribeiro1; Shirleny Pereira Campos2; Carla Renata de Oliveira Carneiro3; 

Gysele Maria Morais Costa4; Danielle Nazaré Salgado Mamede Pantoja5 

 

1 Doutora em Engenharia Elétrica com ênfase em Hidrelétricas. Universidade do Estado do Pará. 

E-mail: hebemcr@gmail.com  
2 Engenheira Ambiental. Universidade do Estado do Pará. E-mail: shirlenyamb@gmail.com  

3 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do 

Pará. E-mail: carlacarneiro7@outlook.com  
4 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do 

Pará. E-mail: gyselemorais@hotmail.com  
5 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do 

Pará. E-mail: danielle.salgado@hotmail.com  

 

RESUMO 

  

As características físico-químicas e biológicas da água podem sofrer mudanças em seus 

parâmetros, alterando a concentração de nutrientes, metais pesados, sua temperatura, sedimentos, 

componentes orgânicos, microbiológicos, entre outros, tornando-se um dos ecossistemas mais 

prejudicados em relação à perda de biodiversidade e da sua finalidade de uso. Em decorrência disto, 

é importante o monitoramento dos corpos d’água para reconhecer e trabalhar a diminuição dos 

problemas concernentes à poluição e contaminação. Dentre os inúmeros problemas, a proliferação 

excessiva de algas em corpos d’água afetam a sua qualidade e prejudicam a finalidade de seu uso, 

um fenômeno conhecido como eutrofização. Nesta perspectiva, a presente pesquisa objetivou 

analisar o Índice do Estado Trófico (IET) em rios localizados na Amazônia e comparar tais 

resultados de clorofila a e/ou fósforo total de acordo com os parâmetros legais da Res. do 

CONAMA 357/2005. Para execução da presente pesquisa os cálculos seguiram o procedimento 

metodológico de Lamparelli (2004), sendo uma adequação para ambientes tropicais do índice 

adotado por Carlson (1977), em que se estabeleceu limites de acordo com as várias classes de trofia 

em rios e reservatórios, quais sejam: ultraoligotrófico (IET ≤ 47); oligotrófico (47 < IET ≤ 52); 

mesotrófico (52 < IET ≤ 59); eutrófico (59 < IET ≤ 63); supereutrófico (63 < IET ≤ 67); 

hipereutrófico (IET > 67). Assim, a partir da análise dos dados, foi possível classificar que o lago 

Bolonha e a Baía do Guajará, possuem classificação de “Supereutrófico” e variação de 

“Ultraliogotrófico” a “Supereutrófico” para IET, respectivamente. Ademais, nos mesmos corpos 

hídricos obteve-se valores de fósforo acima dos limites estabelecido pela legislação atual, onde 

pode-se inferir que o uso e ocupação do solo nas intermediações dos pontos pesquisados 

decorrentes da urbanização causaram interferências nestes recursos hídricos. Ainda pela análise 

dos dados de outros rios, o Rio Pará e o Rio Maratauíra apresentaram classificação 

“ultraoligotrófico”, concentrações baixas de fósforo total, demonstrando um baixo risco de 

eutrofização dos referidos recursos. 
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RESUMO  

 

A água está ligada à saúde e à qualidade de vida, além de ser o componente mais abundante na 

composição e no desenvolvimento dos organismos vivos. O avanço da poluição hídrica tornou-se 

um dos principais fatores que influencia grande parte da população ao consumo de água mineral, 

mas também se observa uma diminuição na qualidade desta água envasada. A qualidade só́ pode 

ser garantida quando os parâmetros microbiológicos, substâncias químicas e propriedades físicas 

estão de acordo com os padrões pré-estabelecidos em resoluções, como a RDC 274 e 275 

ANVISA/2005 e a RDC 182 ANVISA/2017 para águas adicionadas de sais (AAS). Este trabalho 

teve o intuito de analisar a qualidade de 6 marcas de água mineral comercializadas na Região 

Metropolitana de Belém em garrafas de 1,5 L, quanto aos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos. A fim de enriquecer a pesquisa, analisou-se também 7 laudos de marcas de AAS 

para verificar se estão em acordo com a RDC 182/2017. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

qualidade da água mineral e AAS comercializadas na RMB, através dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos, além de verificar sua conformidade com a legislação vigente no país. 

Foram analisadas amostras de 6 marcas de água mineral em garrafas de 1,5L, identificadas como 

A, B, C, D, E e F. Os ensaios realizaram-se no LACEN e no LABOHI – UEPA, o período de estudo 

ocorreu entre agosto de 2019 e junho de 2020. Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

foram estudados de acordo com a Resolução 274/275, sendo no total 264 amostras em triplicata. 

Para os microbiológicos, as análises identificaram a presença ou não de bactérias do grupo 

coliformes (Coliformes totais) e de E. coli. Já os físico-químicos, a turbidez, pH, condutividade, 

cor aparente e sólidos dissolvidos totais. As AAS, analisaram-se  7 laudos, conforme a RDC 182, 

disponibilizados pelo LACEN, identificadas como M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7. As análises 

microbiológicas foram definidas como ausência ou presença para 100 mL de amostra. Os 

resultados adquiridos, conforme a RDC 275/2005, apontam que as marcas A, B, C, D e E atenderam 

o padrão de ausência estabelecida na legislação, sendo assim, caracterizada satisfatória para 

consumo. Todavia, a marca F constatou-se a presença de Coliformes totais. A partir da leitura dos 

laudos de AAS, em consonância com a RDC 274/2005 e 182/2017, percebe-se que as marcas M1, 

M2, M4, M5 e M7 atendem ao padrão satisfatório para o consumo. Entretanto, a marca M3 

apresenta-se como insatisfatório devido à presença de Coliformes totais e Pseudomonas 
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aeuruginosas. Em relação a isso, a M6 encontra-se insatisfatória para análise de rotulagem (RDC 

182/2017). Nota-se que das 6 marcas analisadas de água mineral, 1 apresenta insatisfatoriedade 

para Coliformes totais. Em relação a análise dos 7 laudos, observa-se também que 2 marcas 

encontram-se em desacordo com as resoluções. Portanto, destaca-se a importância de 

monitoramento dessas amostras para realização de testes microbiológicos que visem garantir a 

segurança alimentar do consumidor destas águas envasadas comercializadas na Região 

Metropolitana de Belém. 
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RESUMO  

 

O presente artigo objetiva analisar os impactos socioambientais e culturais causados pela 

construção do Complexo Energético de Tucuruí.  Far-se-á o contexto histórico e jurídico acerca do 

tema. Observa-se que inúmeros trabalhadores camponeses foram atingidos e estes resolveram 

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

movimento social dos afetados pela construção da barragem de Tucuruí. Adotar-se-á a pesquisa 

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

socioambientais e culturais à sociedade, principalmente em torno da região do lago, causados em 

virtude da criação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Observa-se que análise e aprovação de projetos 

de construção de barragens, especialmente para grandes projetos hidrelétricos, conforme a 

legislação hodierna, levando em consideração também as exigências da Política Nacional do Meio 

Ambiente, estabelecida pela Lei Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 e suas modificações, é muito 

mais complexa e exigente comparada à aquela existente antes da construção da Usina Hidrelétrica 

de Tucuruí. Trabalhava-se com a ideia de que a construção da barragem estava sendo efetivada de 

maneira sustentável e equilibrada como se todas as modificações bem como transformações sociais 

estivesse acontecendo de forma positiva e sustentável. Não obstante, nota-se que pouquíssima 

preocupação com a vida de aproximadamente 4.300 famílias camponesas atingidas. Outrossim, 

não houve sequer cuidado com os desastrosos impactos ambientais e socioculturais relacionados 

aos indígenas diretamente atingidos pela enchente do lago. Ademais, pode-se asseverar que a 

população atingida não é limitada somente às pessoas reassentadas da área de inundação, e sim 

incluem outras que são atraídas à área em virtude das suas estradas e oportunidades de emprego 

não interligadas com a agricultura. Verificou-se que a Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE) foi 

construída no período de 1974 a 1984 e demandou 10 anos ininterruptos de destruição da natureza, 

tornando, desta maneira, os impactos imensuráveis. Conclui-se que houve inúmeras perdas 

irreparáveis sofridas diretamente pelos atingidos com a construção deste empreendimento, como a 

remoção compulsória da população que viviam nas proximidades da barragem, uma vez que 

inúmeros ribeirinhos foram transferidos a força para outras áreas, sem direito à negociação e a 
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qualquer tipo de discussão. Acredita-se que é de extrema relevância o atendimento à opinião 

pública quando se tratar de futuras construções de usinas hidrelétricas no Brasil. 
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RESUMO  

 

O Baixo Araguaia tem início logo após a Planície do Bananal, a jusante de Conceição do Araguaia, 

e segue por cerca de 500 km até sua confluência com o rio Tocantins. As atividades econômicas, 

dentre estas, a pecuarista, turismo, seguido pelo desmatamento impulsionam a utilização do solo e 

intensificam o processo erosivo das margens do rio. Nos últimos anos, verifica se uma quantidade 

maior de volume de sedimentos que são carreados e distribuídos pela rede fluvial, trazendo sérios 

problemas ambientais. O baixo rio Araguaia oferece inúmeros recursos para as comunidades 

localizadas no entorno, principalmente a pesca artesanal e o turismo, e todas as atividades ligadas 

ao rio diretamente ou indiretamente. Todas as transformações ambientais negativas que ocorrem 

de forma ilegal e sem qualquer averiguação das autoridades competentes, irá devastar o rico bioma 

aquático que existe no curso do baixo rio Araguaia, prejudicando comunidades e toda a 

biodiversidade da flora e fauna. Essa pesquisa tem como objetivo verificar quais as pesquisas 

realizadas sobre tema que envolvam os impactos ambientais no Baixo rio Araguaia. Foi utilizado 

o Google Acadêmico como ferramenta para a obtenção dos dados, cujos artigos encontrados se 

relacionavam com o “Rio Araguaia”, utilizando as palavras de busca: Rio Araguaia; Baixo Rio 

Araguaia e Problemas ambientais. Foram feitas a análise de 76 artigos encontrados nessa base de 

dados, dos quais os estudos se concentram nas áreas de: Processo de assoreamento (19,7%), áreas 

de proteção permanente (15,7%); aspecto morfohidráulico (14,4 %); fluxo de sedimento (14,4 %); 

preservação da biodiversidade (13,1%); pesca e fauna aquática (11,8%) e planície aluvial da bacia 

(10,5%), assim verificou se que os artigos têm como objeto de estudo principal a Bacia e o Médio 

Araguaia com 92,2% dos artigos tratados (onde o baixo é somente descrito ou citado), e a minoria 

foram os artigos que tratavam o baixo rio Araguaia como objeto principal da pesquisa com apenas 

7,8% dos artigos. A maioria dos artigos são pesquisas realizadas por universidades Regionais 

(89,5%) e em algumas universidades Estrangeiras (10,5%). É notável que os estudos que trabalham 

com o baixo rio Araguaia são quase escassos, não tratando dos problemas ambientais decorrente 

dos cursos posteriores do rio e da ação humana. A proposta deste trabalho na verdade é um alerta 

da necessidade de estudos mais aprofundados sobre o baixo rio Araguaia, visando assim, uma 

divulgação científica sobre o tema, e assim trazer novos olhares e perspectivas, que visam recuperar 

e preservar o baixo rio Araguaia. 
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RESUMO  

 

O modelo de desenvolvimento pautado na utilização de recursos naturais de forma não sustentável, 

contribui pontualmente para o aparecimento de problemas sociais e ambientais, refletindo no 

desequilíbrio da relação homem-natureza. Ambientes com atividades turísticas tendem a ser 

bastante suscetíveis ao desequilíbrio principalmente em épocas de maior fluxo de pessoas, onde os 

recursos naturais são explorados para atividades turísticas e comerciais. Assim, adversidades que 

envolvem resíduos sólidos, poluição das águas e seus desdobramentos são evidenciadas em 

Mosqueiro, no Pará, que tornam a ilha vulnerável a vários impactos ambientais, potencializado 

pela carência de atenção e cuidado efetivo da sociedade e por parte do Poder Público. Em razão 

disso, a pesquisa objetivou analisar práticas antrópicas de turistas e moradores que frequentam a 

Ilha de Mosqueiro e sua influência no meio usufruído. A coleta e análise buscou aprofundar a 

percepção dos entrevistados sobre como se comportam em relação ao meio ambiente na hora da 

recreação e das atividades comerciais, com observações in loco e questionários aplicados em junho, 

julho e agosto de 2019 e somando-se à isso realizou-se análises laboratoriais físico-químicas (pH) 

e microbiológicas da água da praia do Chapéu Virado (coliformes totais e termotolerantes) em três 

pontos da praia. Os resultados apontaram que as práticas dos banhistas e moradores influenciam o 

aparecimento de alguns tipos de poluição no ambiente pesquisado, como acúmulo de lixo orgânico, 

plástico e presença de coliformes totais e termotolerantes na água de banho em todos os meses de 

análise, com maior quantidade em julho/2019, corroborando a presença de precariedade de 

educação ambiental e sanitária dos moradores e banhistas que acaba potencializando os riscos de 

doenças. Além disso, tornou-se evidente a falta de preocupação com os problemas ambientais 

existentes e futuros e a comodidade nas ações humanas que prejudicam o ambiente da praia, 

tornando-se imperiosa a necessidade de um trabalho de educação ambiental com os frequentadores 

a fim de minimizar os problemas constatados, não apenas para mudança comportamental, mas 

também cultural, considerando que o ser humano é parte integrante do meio ambiente, essencial à 

sua sobrevivência. 
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RESUMO  

 

As águas estuarinas são altamente sensíveis às alterações climáticas sazonais e antrópica. Esta 

pesquisa teve como objetivo estudar a variação espaço-temporal dos parâmetros físico-químicos e 

dos nutrientes dissolvidos das águas do Furo do Arrozal (Barcarena/Pará). A metodologia foi 

baseada na coleta e processamento de amostras de água e aquisição de dados em 8 estações fixas, 

nos períodos chuvoso (06/05/2018) e seco (18/09/2018). Os resultados mostraram que as águas do 

Furo do Arrozal são águas brancas e os parâmetros estudados apresentaram variações no espaço e 

no tempo (do chuvoso ao seco). A temperatura variou 1ºC em ambos os períodos; a transparência 

variou de 44 a 76 cm; a turbidez das águas do furo foi de 1 UNT para 22 UNT; os teores médios 

de CE variaram em torno de 0,03 mS/cm para 0,05 mS/cm; os sólidos em suspensão tiveram uma 

variação média de 7 mg/L e 4,5 mg/L; o pH foi bastante variável, com valores maiores nas duas 

extremidades do furo (10,4 e 10,5); o N-amoniacal teve sua maior concentração (1,24 mg/L) na  

foz do rio Pará, excedendo o limite da Resolução CONAMA nº 357/2005, tendo possível a 

contribuição de contaminação recente; o Nitrito se manteve estável (0,01 mg/L), enquanto o nitrato 

ultrapassou o limite da Resolução nº 357/2005 em todo o furo, atingindo o máximo valor de 2,7 

mg/L (seco); o fosfato foi de 0,06 mg/L para 0,02 mg/L; o fósforo total ficou em conformidade 

com a legislação, sua concentração média foi  de 0,09 mg/L  e 0,08 mg/L; entretanto o silicato foi 

de 3,35 mg/L para 1,10 mg/L. Em geral, o Furo do Arrozal, apresentou características semelhantes 

na distribuição de algumas variáveis ao longo de sua extensão. A importância deste estudo indica 

que há cada vez mais a necessidade de gerar informações sobre parâmetros de qualidade das águas 

na região amazônica, haja vista que, este é um bem utilizado. Portanto, observaram-se condições 

de qualidade das águas estuarinas do “Furo” estudado que variaram no espaço e no tempo e que 

são informações importantes para subsidiar tecnicamente os gestores locais e estaduais. 
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RESUMO  

 

O elevado desenvolvimento demográfico, associado às transformações econômicas, reflete-se 

notavelmente, no uso dos recursos hídricos, principalmente no que se refere à qualidade e 

quantidade das águas superficiais e subterrâneas. Em razão principalmente da escassez dos recursos 

hídricos e da economia de energia pensa-se na tecnologia de reuso de águas residuárias para definir 

quais as possíveis utilidades que a água de reuso possa vir a ter. Essa tecnologia possui relação 

intrínseca com o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, este trabalho buscou analisar as 

diversas utilizações da água proveniente do tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto e 

Reuso (ETER)-Guadalajara/CE, bem como explanar o funcionamento dessa referida estação. A 

metodologia constituiu-se de duas partes. A primeira delas está relacionada à descrição do ambiente 

em estudo e a explanação da operação e do tratamento da ETER. Vale destacar que a estação de 

tratamento de esgoto é composta de tratamento preliminar constituído de gradeamento, visando a 

remoção de sólidos grosseiros e desarenador, objetivando a remoção de sólidos sedimentáveis. 

Quanto ao sistema de lagoas de estabilização, este é composto por uma lagoa anaeróbia seguida de 

lagoa facultativa e posteriormente 3 (três) lagoas de maturação. Estas últimas têm o intuito de 

remover os patógenos. No que se refere ao tratamento de reuso, há a presença de produtos químicos 

como: o policloreto de alumínio e tricloro. As operações atuantes nesse mecanismo são: chicanas, 

1 (um) filtro vórtice, 3 (três) filtros de areia, radiação ultra-violeta, ozonização, 2 (dois) filtros de 

carvão ativado e 2 (dois) filtros de propileno. Já a segunda, abordou as análises dos parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos, realizadas pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do 

Ceará (CAGECE). Estas por sua vez, utilizaram os seguintes métodos: amônia (nesslerização 

direta), coliformes totais (substrato cromogênico), demanda bioquímica de oxigênio (frascos 

padrões de DBO), demanda química de oxigênio (refluxo aberto), escherichia coli (substrato 

cromogênico), potencial hidrogeniônico (potenciométrico) e sólidos suspensos totais 

(gravimétrico).  Os resultados dos parâmetros fornecidos pela CAGECE referentes ao mês de maio 

do ano de 2020 do efluente final foram: amônia (11,22 mg/L), coliformes totais 

(5,0x101NMP/100mL), demanda bioquímica de oxigênio (6,78 mg/L), demanda química de 

oxigênio (35,21 mg/L), escherichia coli (6,3 NMP/100 mL), potencial hidrogeniônico (7,4) e 

sólidos suspensos totais (<2,0 mg/L). Com esses resultados, pode-se enquadrar de acordo com a 

classificação proposta pelo manual de conservação e reuso da água, formulado pela parceria da 

Agência Nacional das Águas (ANA), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON-SP). Este 

manual determina que as águas de reuso presentes na classe 1 são destinadas para descargas de 

vasos sanitários. A classe 2 são voltadas para a construção civil – produção de concreto, lavagem 

de agregados- e controle de poeira. A classe 3 são dirigidas para irrigação de áreas. Desse modo, 

concluiu-se que a água de reuso da ETER Guadalajara pode ser usada para descargas de vasos 
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sanitários, para usos associados à construção civil, controle de poeira e para irrigação de áreas 

verdes e rega de jardins.  

 

Palavras-chave: Efluente tratado. Reuso. Sustentabilidade. 
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RESUMO  

 

O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de produção de coco-da-baía, com previsão para 

2020 de até 1,95 bilhão de frutos colhidos, sendo o Estado do Pará responsável por cerca de 11% 

da produção. Os cultivos brasileiros de coco são destinados, em média, 30% para atender o mercado 

do consumo in natura e 70% ao processamento industrial para a produção de coco ralado, leite de 

coco e água de coco. A casca do coco, subproduto resultante do processamento nas agroindústrias, 

corresponde de 80 a 85% do peso bruto do fruto e é considerado um passivo ambiental para as 

empresas. Os impactos ambientais associados ao resíduo da cocoinocultura decorrem da alta 

geração em termos quantitativos e da lenta degradação do material em condições naturais do 

ambiente. Alternativas que viabilizem o aproveitamento da biomassa remanescente de 

processamentos, especialmente, agroindustriais da cultura resultam na redução do volume e 

acúmulo do resíduo e controle da poluição ambiental. Diante desta problemática, o objetivo foi 

estimar a quantidade de resíduos gerados pelo processamento do coco-da-baía no Estado do Pará, 

nos últimos 10 anos, e propor o biocarvão como forma de aproveitamento dos resíduos para uso na 

agricultura. Para isso, foram utilizados dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), sobre a 

produção de coco-da-baía de 2010 a 2019, divulgados pelo IBGE, com posterior cálculo da geração 

de resíduos. Em adição, foi realizado levantamento do arsenal científico do produto “biochar” (ou 

biocarvão), na base de busca ScienceDirect relacionadas à conversão de resíduos em biocarvão 

para uso na agricultura. A produção média anual de coco-da-baía no Pará, no período avaliado, foi 

de 209,097 mil t/ano, com volume total próximo de 2,05 milhões de t. A quantidade total estimada 

de resíduos de coco provenientes da indústria, considerando que cada fruto pesa, em média, 500 g 

e que 80% deste peso correspondem à casca, foi igual a 1,14 milhões de t. Nos últimos 10 anos, 

somente na base ScienceDirect, foram publicados e disponibilizados 1.578 artigos de estudos sobre 

o uso do biocarvão na agricultura. A produção de biocarvões a partir dessas biomassas oferece 

excelente tecnologia para a gestão de resíduos orgânicos, uma vez que o tratamento de pirólise 

reduz o volume de biomassa em 44-90% e o peso em 75-80%. O biocarvão é resultante da 

termodegradação de materiais orgânicos, produzido em ambientes com baixa oxigenação e que 

resulta em um material rico em carbono, com características físicas e químicas que o tornam 

adequado para uso como condicionante de solos e na estabilização da mobilidade e a 

biodisponibilidade de metais no solo.  
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RESUMO 

 

Os resíduos de salão de beleza são todos aqueles que apresentam produtos químicos como tinturas 

de cabelo, permanentes, progressivas, alisamentos, descolorações, formol, além de esmaltes, 

acetona e dentre outros produtos. Sabe-se que esses resíduos, especialmente os que são compostos 

por produtos químicos, possuem um alto grau de contaminação ao entrar em contato com o meio 

ambiente de forma incorreta. No Brasil, existem órgãos como a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, e Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, que assumem a missão 

de orientar, estabelecer regras e regular a conduta de diferentes agentes em relação à geração e 

manejo de determinados tipos de resíduos. Os resíduos de salão de beleza, exceto o papel, papelão 

e outros resíduos comuns, podem ser classificados como classe I – Perigosos, de acordo com a 

NBR 10004/04 da ABNT, devido poder apresentar características físicas, químicas ou 

infectocontagiosas que podem acarretar em riscos à saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente, 

quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. O presente trabalho teve como objetivo 

Analisar o Gerenciamento de Resíduos Sólidos de um salão de beleza localizado no município de 

Belém-PA. Para a realização deste estudo, a equipe executou uma visita ao salão escolhido e 

realizou um levantamento de cada item presente no salão, que serviu de base para a elaboração de 

uma tabela, indicando o enquadramento de acordo com a norma NBR 10004/04. Por fim, houveram 

diálogos com o proprietário e funcionários abordando sobre a importância do adequado manejo 

desses resíduos e a importância da implantação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Pode-se inferir que o empreendimento estabelecido, assim como outros existentes no município, 

carece de informações quando trata-se da legislação e ao manejo de seus resíduos. O Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, portanto, é um documento essencial para todas as empresas, 

inclusive salões de Beleza que possuem capacidade de poluir através do descarte inadequado de 

produtos químicos e tóxicos ao meio ambiente. 
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RESUMO  

 

O tema discutido neste trabalho converge diretamente com a ODS 11 que trata de comunidades 

sustentáveis e que o Brasil, até 2030, deve garantir o acesso de todos à moradia digna, adequada e 

a preço acessível; aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários de acordo com as 

metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para grupos em situação 

de vulnerabilidade. Objetivou-se realizar levantamento sobre a geração e destino de resíduos da 

construção civil (RCC) no município de Ananindeua/PA, bem como buscar uma alternativa para 

evitar, gerir e reciclar estes resíduos sólidos geradores de grandes impactos ambientais. Observa-

se que, atualmente, o ramo da construção civil tem se destacado entre um dos mais importantes 

setores que geram desenvolvimento econômico e social, porém tem gerado grandes impactos 

ambientais, o que é extremamente preocupante. Adotou-se como metodologia a revisão 

bibliográfica, a observação e pesquisa de campo com aplicação de questionário estruturado para 

atingir os resultados previstos como a identificação dos mecanismos de planejamento e gestão de 

obras e de produção de RCC nas construções locais. Conclui-se que deve haver uma maior 

fiscalização, uma vez que nas obras visitadas no município de Ananindeua, foi observado que não 

são aplicadas técnicas de gestão de RCC em seus canteiros de construção nos condomínios 

residenciais. Logo, é oportuno e urgente que medidas sejam tomadas para sanar essa deficiência e, 

para isto, faz-se necessária a implementação por intermédio de um plano de gestão de 

sustentabilidade para minimizar os impactos causados pelos RCC, diminuindo assim, a grande 

quantidade de entulhos nas construções. Torna-se, portanto, indispensável e obrigatória a 

fiscalização severa pelos órgãos competentes para assegurar a segurança do meio ambiente e a 

destinação correta, sem gerar impactos ambientais, visando também garantir a qualidade de vida. 

Ademais, é fundamental que todos tenham conscientização da importância da reciclagem e 

destinação correta dos resíduos gerados pela construção civil. 
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RESUMO 

  

Este estudo foi realizado na comunidade da Fazendinha, distante 5 km da cidade de Bragança-PA. 

Onde observou-se uma retirada desordenada de argila, acarretando vários problemas de natureza 

ambiental. Motivo esse que levou ao desenvolvimento da presente pesquisa, onde teve como 

objetivo avaliar os problemas socioambientais provenientes da degradação das áreas de extração 

de argila e suas consequências, considerando as mudanças no uso da terra ocasionado pela 

exploração desordenada de argila na comunidade. O principal problema da pesquisa está ligado a 

extração desordenada de argila que provoca remoção, corte e queima da vegetação. Esses tipos de 

uso do solo trazem grandes impactos para os ecossistemas e os recursos naturais, além de impactar 

a vida das pessoas que moram nessa comunidade, tornando-se um estudo indispensável para que 

se possa refletir e alertar para os problemas associados a esse tipo uso do solo. Para o levantamento 

dos principais aspectos de dados, fez-se necessário a utilização de observação direta, fotografias 

da área, entrevistas e utilização de 31 questionários para 54 famílias que correspondem ao total de 

57,4% da população local. A Fazendinha transformou-se ao longo do tempo, em um local 

essencialmente de exploração de argila, pois são 18 olarias locais que extraem a matéria prima, as 

quais abrigam pessoas advindas da sede do município de Bragança ou de comunidades vizinhas e 

uma minoria de nativos. Além disso, a comunidade comporta duas cooperativas de artesanatos, as 

quais são administradas por comunitários. Essas atividades vêm causando conflitos 

socioambientais que estão relacionados com a remoção da vegetação, assoreamento dos rios, e as 

escavações provenientes da remoção da argila. Outro ponto observado, diz respeito ao uso 

desordenado de árvores do gênero Acacia pelas populações locais, em específico a Acacia 

mangium, que foi introduzida na Comunidade da Fazendinha com intuito de reflorestar as áreas 

desmatadas e onde não era mais possível fazer a extração da argila, no entanto, seu uso sem nenhum 

tipo de manejo pode trazer sérios problemas para o ecossistema local, pois a Acacia mangium está 

se proliferando em toda área, causando competição por espaço e impedindo o crescimento de 

espécies nativas, dessa maneira contribuindo para um desequilíbrio ecossistêmico. Conclui-se que 

a exploração desordenada de argila tem causado grandes problemas de natureza socioambiental na 

comunidade, além disso a formação de lagos em áreas que foram escavadas para extração e que 

agora, abandonadas, são propícias à proliferação de vetores de doenças também é um problema 

enfrentado pela população que está propícia a várias doenças.  
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RESUMO  

 

O aumento na produção e consumo de medicamentos associado ao seu descarte inadequado pode 

causar contaminação ambiental. A vulnerabilidade das políticas públicas e a ausência de 

saneamento básico em muitas regiões agravam o problema desses contaminantes ambientais. Com 

isso, os medicamentos que, muitas vezes, são utilizados para o tratamento de enfermidades 

permitindo um aumento na expectativa de vida das pessoas, podem tornar-se uma ameaça à saúde 

pública e ambiental. Objetivou-se com esse trabalho avaliar a percepção da população do 

Município de Frutal – MG sobre a degradação ambiental associada ao descarte inadequado de 

medicamentos. A realização desta pesquisa quantitativa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário do Triângulo Mineiro (CAAE: 27017219.0.0000.5565). Como 

critério de seleção para participação na pesquisa, foi estabelecido a idade mínima de 18 anos para 

qualquer cidadão que reside no município estudado. Foi elaborado um questionário via Google 

Forms com perguntas de múltipla escolha sobre faixa etária, sexo, renda e percepção sobre 

degradação ambiental associada ao descarte inadequado de medicamentos nas residências. O 

questionário foi disponibilizado durante seis meses e divulgado por meio de redes sociais.  Após a 

coleta, o sistema Google Forms retornou a porcentagem de cada questão. Para analisar uma amostra 

significativa dessa população, foi utilizada a equação de determinação de tamanho de amostra com 

base na estimativa de média populacional de acordo com a calculadora estatística digital do Survey 

Monkey. Foram respondidos 1561 questionários. O estudo atingiu uma inferência de 3,2% de 

confiança e 99,0% de confiabilidade. A maioria dos entrevistados se enquadrou na faixa de 18 a 

29 anos (32,9%) e a minoria entre 80 a 89 anos (0,3%). Observou-se que 70,5% dos entrevistados 

eram do sexo feminino e 29,5% do sexo masculino. Há uma prevalência do sexo masculino na 

população de Frutal. Essa diferença em relação ao sexo dos entrevistados pode estar associada ao 

interesse do sexo feminino sobre o assunto. A maioria dos entrevistados (27,3%) apresenta renda 

entre 1 e 2 salários mínimos e o menor índice de respostas (1,1%) está acima de 20 salários 

mínimos. O rendimento médio da população do Estado de Minas Gerais é de 1,6 salários mínimos. 

As respostas se mantiveram na faixa salarial do Estado. Questionada a população se o descarte 

inadequado de medicamentos pode acarretar danos ao meio ambiente, 62,7% respondeu que pode 
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ocorrer contaminação do solo, 62,3% contaminação da água, 47,5% alegou que pode causar danos 

na saúde da população, 23,4% não souberam responder, 23,3% indicou a contaminação do ar e 

1,7% afirmou que não ocorre contaminação. Conclui-se que uma parcela da população estudada, 

independente do sexo, da idade e da renda não tem conhecimento e percepção sobre a possível 

degradação ambiental associada ao descarte de medicamentos de forma incorreta (lixo comum, 

vasos sanitários e pias). A forma correta de descarte é por meio da logística reversa, uma 

problemática no Brasil, devido às legislações e políticas públicas serem incipientes no assunto que 

cerne. Campanhas de conscientização sobre o descarte correto desses medicamentos devem ser 

incentivadas no município estudado. 
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RESUMO  

 

O saneamento básico é fundamental para a qualidade de vida, pois inclui um conjunto de atividades 

relacionadas ao tratamento de água e esgoto, coleta de lixo e práticas de higiene. A ausência dessa 

ferramenta ocasiona poluição visual, do ar, do solo e dos recursos hídricos. Ademais, a veiculação 

e consumo de água contaminada, também, prejudica a saúde da população, principalmente pelo 

fato de que a deficiência no saneamento dos países, sobretudo àqueles em desenvolvimento, é 

refletida nos dados disponíveis sobre mortalidade por doenças de veiculação hídrica. E, devido à 

importância relacionada ao saneamento básico, se faz necessário o desenvolvimento desta pesquisa 

para identificar a realidade dos moradores de dois municípios do estado do Pará. O objetivo 

principal desse trabalho é realizar um levantamento das condições de saneamento básico da 

comunidade Beira-Mar (Curuçá – PA) e do bairro do Marco (Belém – PA), e comparar o 

saneamento entre as comunidades estudadas. Foram aplicados 32 questionários na comunidade 

Beira-Mar e um total de 100 questionários no bairro do Marco para a verificação e comparação das 

condições básicas de saneamento entre os municípios. Com relação ao abastecimento de água, 

cerca de 97% da população da comunidade Beira-Mar é abastecida pela prefeitura e somente 3% 

utilizam água proveniente de poços, enquanto que no bairro do Marco em torno de 22% dos 

entrevistados usufruem da água de poços, indicando uma maior ameaça à saúde, devido a um maior 

risco de contaminação da água desses poços. Acerca do sistema de esgotamento sanitário, na 

comunidade Beira-Mar somente 62% dos moradores locais possuem fossa séptica em suas 

residências e o restante, fossa negra. Já no bairro do Marco, o número de fossas sépticas é menor, 

compondo 42% da população. Evidenciou-se, então, a precária estrutura desse sistema em ambas 

as comunidades, especialmente, no bairro do Marco, em Belém, que se apresentou mais deficiente 

em comparação à Beira-Mar. Embora a comunidade Beira-Mar aponte para melhores condições de 

saneamento, as duas são atingidas diretamente pela falta de saneamento, pois a má qualidade desses 

serviços pode ocasionar a poluição e contaminação do solo e, consequentemente, dos corpos 

hídricos prejudicando as atividades pesqueiras da região expondo a população aos mais variados 

riscos de saúde. Logo, são necessários estudos mais detalhados de análises dos corpos hídricos e 

do solo para determinar com mais precisão as condições de saneamento básico dessas 

comunidades.  
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RESUMO  

 

A questão do lixo urbano se tornou uma das questões mais discutidas na atualidade, já que traz 

consequências graves ao meio ambiente, à saúde da população e principalmente à saúde dos 

catadores de materiais recicláveis que estão expostos a grandes riscos provenientes da 

contaminação química, biológica e entre outras condições durante a rotina de trabalho. De acordo 

com pesquisas realizadas sobre o tema, foi possível identificar que na cidade de Cametá as 

condições de trabalho do catador são pouco estudadas, o que torna necessária a intensificação de 

pesquisas que tenham como base as dificuldades do catador de material reciclável em sua rotina de 

trabalho. Nesse sentido o presente trabalho visa relatar a importância dos fatores que influenciam 

as questões de saúde dos catadores e reconhecer os riscos no qual estão submetidos diariamente no 

lixão da cidade de Cametá-PA- o local de estudo, afim de discernir as anormalidades atuais no 

lixão que acabam gerando riscos diários a saúde e afetam drasticamente a sua qualidade de vida. A 

coleta de dados aconteceu através de observações e a aplicação de questionários com as respectivas 

perguntas, “Por que o Sr. (a) escolheu essa profissão e qual seu tempo de serviço"; "Sr. (a) já sofreu 

algum acidente ou incidente devido aos materiais despejados de forma irregular no lixão"; "Sr. (a) 

já contraiu algum tipo de doença"; "Qual sua carga horária de trabalho"; “De acordo com o seu 

trabalho como catador, qual sua renda per capita?”, Estas perguntas buscavam reconhecer o aspecto 

socioeconômico, tempo de serviço, renda per capita, carga horária de trabalho, nível de 

escolaridade, vulnerabilidade dos catadores ao ambiente, acidentes e principalmente transmissão 

de doenças. Através da coleta de dados do questionário e observações podemos perceber que 

muitos catadores já atuam na área a muitos anos, os mesmos não escolheram estar ali, estão 

somente pelas necessidades vividas e por essas dificuldades a sua carga horaria de trabalho é ainda 

maior, todavia a mesma não compensa a renda que adquirem, ou seja, trabalham dobrado para 

ganhar pouco. É notório também que 90% dos catadores já sofreram algum tipo acidente ou 

incidente no lixão, muitos desses graves como por exemplo cortes profundos provenientes de 

detritos de vidros e 80% dos catadores já contraíram algum tipo doença, porém a mais comum entre 

todos foi a leptospirose.  Diante disso, conclui-se que são diversos os fatores que influenciam na 

saúde dos catadores de lixo na região, como por exemplo a necessidade do sustento de suas 

famílias, o mais primordial, pois todos eles não estão se expondo a riscos constantes por vontade 

própria e sim pela necessidade de uma renda para o sustento de sua família diariamente. Os dados 

revelaram uma situação desfavorável indicadora da necessidade que se desenvolvam ações 

educacionais e sanitárias apropriadas ao perfil e aos comportamentos da população em estudo, 

relacionadas aos riscos decorrentes da saúde dos catadores que estão diretamente em contato com 

esses resíduos.  

mailto:amelo3199@gmail.com
mailto:azevedoys2112@gmail.com
mailto:alexandremaciell@yahoo.com.br


  

 

  

 

 

129 

 

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2020 

 

Palavras-chave: Meio ambiente. Propensão de vida. Resistência Socioeconômica.  

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental. 

  



  

 

  

 

 

130 

 

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2020 

UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 

COMUNIDADES RIBEIRINHAS AMAZÔNICAS 

 

Vanessa de Almeida Batista 1; Carla Renata de Oliveira Carneiro 2; Cléa Nazaré Carneiro 

Bichara3; Altem Nascimento Pontes4.   

 
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado 

do Pará. E-mail: vanessavab@hotmail.com  
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado 

do Pará. E-mail: carlacarneiro7@outlook.com  
3 Doutora em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. Professora e Pesquisadora do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará. E-

mail: cleacarneirobichara@gmail.com  
4 Doutor em Física e professor coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Ambientais da Universidade do Estado do Pará. E-mail: altempontes@hotmail.com  

 

RESUMO  

 

O saneamento básico que é compreendido por serviços como abastecimento e distribuição de água 

potável, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos, sendo um direito da população 

assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº. 11.445/2007, no entanto, sabe-se que 

no Brasil é um serviço precário, e o abastecimento de água não é diferente, especialmente na região 

Norte, refletindo diretamente na saúde pública e no desenvolvimento de toda sociedade. Neste 

sentido as Tecnologias Sociais (TS) que são técnicas de baixo custo criadas para solucionar algum 

problema com simplicidade, de fácil aplicabilidade gerando impactos sociais positivos, trazendo 

soluções de transformação social, que se destacam por apresentar características voltadas para 

atender comunidades de baixa renda, em especial comunidades ribeirinhas da Amazônia, cuja 

cobertura de saneamento tem tido crescimento tímido. O objetivo deste artigo foi fazer um 

levantamento das principais TS voltadas para o saneamento em comunidades ribeirinhas 

amazônicas. A área de estudo contempla a região amazônica brasileira, conhecida como Amazônia 

Legal, com uma perspectiva descritiva de procedimento técnico bibliográfico e documental, 

buscando artigos com TS já aplicadas e consolidadas. A coleta de dados foi realizada em fevereiro 

de 2020, em bases de dados nacional e internacional, em sites do Governo Federal, de banco 

público e de empresa pública. Os resultados indicaram que as principais TS voltadas para o 

saneamento em comunidades ribeirinhas amazônicas são: o Sistema de captação de água da chuva, 

a Tecnologia SODIS (Solar Water Disinfection) e a Solução Alternativa Coletiva Simplificada de 

Tratamento de Água também conhecida como SALTA-z, que já são utilizadas para o abastecimento 

de água potável de qualidade e oferecem seu acesso a baixo custo, de forma simples e exequível. 

Assim, vislumbra-se que as TS pesquisadas são ferramentas de empoderamento e transformação 

social, sendo imprescindíveis a participação da comunidade para seu sucesso, promovendo assim 

a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida das pessoas envolvidas que não possuem acesso 

aos serviços públicos, além disso, destacou-se a praticidade e facilidade do sistema e os efeitos 

positivos na saúde das comunidades atendidas.  

 

Palavras-chave: Amazônia. Saúde pública. Saneamento básico. 

Área de Interesse do Simpósio: Saúde pública. 

mailto:vanessavab@hotmail.com
mailto:carlacarneiro7@outlook.com
mailto:cleacarneirobichara@gmail.com
mailto:altempontes@hotmail.com


  

 

  

 

 

131 

 

Belém (PA), 9 a 11 de dezembro de 2020 

ANÁLISE DA MULTIRRESISTÊNCIA DE BACTERIAS DO GÊNERO 

STAPHYLOCOCCUS ISOLADAS DA CAVIDADE NASAL DE EQUINOS HÍGIDOS  

 

Kedma Lorena da Silva Souza1; Lara Oliveira Silva2; João Vitor Stefanin Fuzatti3; Juliana 

Heloisa Pinê Américo-Pinheiro4; Danila Fernanda Rodrigues Frias5 

 
1Discente de Medicina Veterinária. Universidade Brasil, Campus Fernandópolis. 

kedmalorenay@gmail.com   
2Discente de Medicina Veterinária. Universidade Brasil, Campus Fernandópolis. 

larinha2301@hotmail.com   
3Discente de Medicina Veterinária. Universidade Brasil, Campus Fernandópolis. 

joaovitor_fuzati@hotmail.com  
4Doutora. Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais da 

Universidade Brasil, Campus Fernandópolis. juliana.pinheiro@universidadebrasil.edu.br   
5Doutora. Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Ambientais da 

Universidade Brasil, Campus Fernandópolis. danila.frias@universidadebrasil.edu.br   

 

RESUMO  

 

O uso de antibióticos na medicina veterinária vem se tornando um grave problema, pois muitas 

vezes estes medicamentos são administrados de forma desorientada, o que pode promover a 

indução de resistência bacteriana. Neste contexto, a presente pesquisa teve por objetivo avaliar a 

ação de antibióticos frente a bactérias do gênero Staphylococcus isoladas das fossas nasais de 

equinos sadios. Foram selecionadas 20 amostras de bactérias do gênero Staphylococcus. Para este 

isolamento foram coletadas amostras de swab nasal de 50 equinos sadios. As amostras foram 

semeadas em Ágar Sangue acrescido de 10% de sangue de ovino desfibrinado, incubadas em 

aerobiose a 37ºC, por 48 horas. As bactérias do gênero Staphylococcus foram identificadas por 

meio de avaliação morfocoloniais, morfotinturiais e bioquímicas. Para o teste de susceptibilidade 

antimicrobiana in vitro, os microrganismos foram inoculados em Ágar Muller Hinton e incubadas 

por 24h a 36ºC. Em seguida foram adicionados os discos contendo os seguintes antimicrobianos: 

Ampicilina (10μg); Azitromicina (15μg); Ciprofloxacina (5μg); Clindamicina (2μg); Cloranfenicol 

(30μg); Eritromicina (15μg); Gentamicina (10μg); Oxacilina (1μg); Cefoxitina (30μg); Linezolida 

(30μg); Penicilina G (10μg); Rifampicina (5μg); Sulfazotrim (25μg); Tetraciclina (30μg) e 

Vancomicina (30μg). Após a montagem das placas, estas foram levadas a B.O.D a 37ºC, por 24 

horas. Em seguida os halos de inibição foram medidos, e para o cálculo do índice de resistência 

múltipla aos antimicrobianos (IRMA) fez-se a razão entre o número de antibióticos aos quais o 

isolado foi resistente e o número de antibióticos ao qual o isolado foi exposto. O gênero 

Staphylococcus apresentou 100% das cepas isoladas resistentes aos β-lactâmicos. Além disso, 

todas as amostras apresentaram resistência a oxacilina, podendo ser considerada resistentes a 

meticilina, pois a oxacilina pode ser utilizada como padrão de interpretação de resistência do 

gênero Staphylococcus a meticilina. Com relação aos macrolídeos, quinolonas, lincosaminas, 

aminoglicosídeos e tetraciclinas, os microrganismos apresentaram taxa de resistência acima de 

75%. Já os anfenicóis (cloranfenicol), ansamicinas (rifampicina) e sulfozamidas, apresentaram 

resistência total e intermediária em mais de 50% dos Staphylococcus spp avaliados. O antibiótico 

que apresentou melhor eficácia foi a Linezolida (75%). Quando analisado o IRMA, notou-se que 

todas as estirpes de microrganismos do gênero Staphylococcus apresentaram multirresistência. O 
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perfil de multirresistência encontrado neste trabalho foi elevado e demonstra risco a saúde pública, 

pois equinos sadios demonstraram ser portadores de Staphylococcus spp multirresistentes, o que 

os torna reservatórios e fontes de transmissão ao ser humano. Este fato está diretamente relacionado 

com efeitos negativos a saúde humana e animal, pois muitos destes fármacos podem ser utilizados 

para ambas as espécies, e esta multirresistência apresentada pelo gênero Staphylococcus pode 

promover falhas graves em tratamentos. 
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RESUMO 

 

Na definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) estar saudável seria um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade, neste 

sentido, o bem-estar emocional, psicológico e social de um indivíduo ou grupo diz respeito ao seu 

estado de saúde mental também, sendo esta, negligenciada na maior parte do tempo, mas ela é 

essencial para o bem-estar geral das pessoas, das sociedades e dos países; e deve ser universalmente 

encarada não apenas como uma manifestação de transtornos mentais ou padecimentos mais graves. 

Neste sentido, para alargar a compreensão da relação saúde-doença faz-se necessário perceber o 

Meio Ambiente como um conjunto de elementos e condições externos que envolvem, influenciam 

e afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo ou população. Ante do exposto, cabe a 

seguinte indagação: será que estudos sobre meio ambiente o salientam como promotor de qualidade 

de vida e indutor de bem-estar físico e mental, com algum foco sobre o papel da Amazônia? Assim, 

este levantamento objetivou conhecer a produção acadêmica de artigos científicos nacionais, nos 

últimos 5 anos (2015-2019) sobre a indução da saúde mental dos sujeitos e os aspectos ambientais 

com enfoque para o Bioma Amazônico. Para alcançar este objetivo fez-se uso da seguinte 

metodologia: definido como um estudo descritivo de cunho bibliográfico de revisão sistemática da 

literatura; realizou-se uma busca nas bases de dados SCIELO - Scientific Electronic Library Online 

e Portal de Periódicos Capes com os termos Meio Ambiente e Saúde Mental (exato; qualquer/todos 

os índices, no campo); no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019; para qualquer idioma e 

qualquer país. Os resultados iniciais obtidos foram: 46 no Scielo e 103 Periódicos Capes (149 

totais); após retiradas dos trabalhos repetidos e os que não eram artigos restaram 134 (cerca de 90% 

da quantidade inicial) para análise. Em seguida pesquisou-se no interior dos 134 estudos pelos 

descritores Meio Ambiente, Saúde Mental e Amazônia; onde foram obtidos alguns índices 

percentuais de aparição: 114 artigos citaram ao menos um dos três unitermos (aproximadamente 

85% dos estudos analisados); 20 trabalhos (15%) não mencionaram nenhum dos descritores; e as 

três palavras-chaves em questão foram citadas concomitantemente no interior de 6 estudos (4,5% 

do total analisado). Diante dos dados apresentados é possível inferir que os estudos de revisão da 

literatura são necessários para se obter um panorama geral sobre determinadas temáticas; há 

necessidade de replicar o presente levantamento para um número maior de bases de dados 

científicas e preferencialmente regionalizadas; poucos estudos, considerando os dados analisados, 

correlacionam o meio ambiente como um indutor da promoção da saúde mental com foco nos 

sujeitos habitantes do Bioma Amazônico. 
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RESUMO  

 

No atual cenário pandêmico, os meios de prevenção pessoal e coletivo se tornaram imprescindíveis. 

No entanto, grande parte da população encontrou desafios para se adaptar aos “novos hábitos”. Por 

conta disso, a educação em saúde, teve/e tem destaque quanto à orientação das novas medidas, 

justamente por ela envolver a capacitação de comunidade, pacientes e profissionais de saúde, de 

maneira que os levem a agir conscientemente diante de cada ação do cotidiano, criando hábitos que 

gerem autonomia para identificar e utilizar as formas e os meios para preservar e melhorar a 

qualidade de vida humana e ambiental.  Por conta disso, o projeto de extensão teve como objetivo 

a promoção de ações que possam contribuir de forma significativa na formação inicial e continuada 

através do compartilhamento de experiências e saberes por meio de mídias digitais como: 

Facebook, Instagram e Blogger.  A metodologia empregada no projeto é de caráter transversal, o 

qual contou com a elaboração de folhetos digitais informativos, videos curtos, jogos, imagens 

ilustrativas. Nestes materiais foram abordados temas voltados para a saúde humana e ambientais. 

Dentre os temas abordados foram os agentes de doenças infecciosas, as formas de transmissão, o 

diagnóstico e tratamento; Além de doenças veiculadas pela água, as transmitidas pelos alimentos 

e vetores. As estatísticas de visualização foram retiradas da provedora da página do Blogger. No 

presente momento, os resultados apontam uma grande interação na plataforma Blogger (Educação, 

Saúde e Meio Ambiente), no ano de 2020 apresentou 7,31 mil, com visualização a nível mundial, 

distribuída em: Estados Unidos 4,03 mil (55%), Brasil 2,11 mil (29%), Portugal 104 (1%), Ucrânia 

90 (1%), Romênia 82 (1%), Região Desconhecida 53 (<1%), Vietnã 48 (<1%), Países Baixos 46 

(<1%), França 38 (<1%), Coreia do Sul 32(<1%),  Rússia 30(<1%),  Emirados Árabes Unidos 

25(<1%),  Polônia 24 (<1%), Reino Unido 23(<1%),  Índia 20(<1%),  Bulgária 19 (<1%), 

Indonésia 15 (<1%), Hong Kong 14 (<1%), Singapura 13 (<1%), Outro 486 (7%). Quanto a 

plataforma do Facebook (@LMAUFPA), as estatísticas revelaram que o engajamento da página 

foi de 413 o que corresponde ao aumento de 420% na visualização de cada post realizado. Na 

plataforma do Instagram (@navega_saberes), ainda não possui dados estatísticos suficientes para 

ser expostos na plataforma. Dentro do projeto, pode-se verificar, também, que a plataforma de mais 

visualização e interação foi a do Blogger, o que revela que por mais que essa seja a plataforma 

mais antiga, ainda é uma das plataformas de mídias que possui maior relevância. Com base nestes 

dados, pode-se verificar que é possível realizar ações de promoções a saúde humana e ambiental 

por meio das mídias sociais, alcançando um grande número de pessoas, inclusive se estendendo a 

outros países. Assim, divulgando e contribuindo para a instrução da população mundial.  
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RESUMO  

Nos últimos anos, a comercialização de comidas nas ruas tem aumentado de forma considerável, e 

devido a isso também há uma grande preocupação, pois as chances de contaminação destes 

alimentos são altas, por se tratar de um processo artesanal. Assim, o trabalho objetivou analisar o 

perfil dos consumidores de churrasquinhos de rua e seus conhecimentos sobre segurança alimentar. 

O estudo foi realizado com 123 pessoas de diferentes bairros do município de Soure-PA, escolhidas 

aleatoriamente, avaliadas quanto aos parâmetros socioeconômicos. A pesquisa é de caráter 

quantitativo sendo realizada através da aplicação de checklist, onde os entrevistados foram 

questionados quanto à sua escolaridade, ocupação, frequência de consumo de churrasquinho, 

lugares de compra, motivo da compra e se são conhecedores dos possíveis perigos que podem 

ocorrer neste alimento. De acordo com os resultados obtidos sobre os parâmetros escolaridade e 

ocupação, a maioria dos entrevistados, declararam ter o ensino médio completo, representado pelo 

percentual de 52%, e sobre a ocupação, 31,7% é estudante, sendo este percentual sucedido por 

15,4% que declararam ser servidores públicos. Quanto ao motivo pelo qual o churrasquinho é 

consumido, 61% responderam que é devido ao sabor; 13% o preço, 12,2% compram pela 

aparência; 4,9% pela praticidade e 8,9% compram por outros motivos. Em relação aos lugares de 

compra, 41,5% dos consumidores dizem comprar sempre no mesmo lugar, 23,6% varia de 

estabelecimento e somente 17,1% dos entrevistados declararam procurar por produtos de 

qualidade, e isso implica em maiores riscos, pois 7,3% ainda assumiram não serem tão exigentes 

quanto aos padrões de higiene e por isso, compram em qualquer lugar. Quando foram questionados 

sobre a frequência de consumo de churrasquinho, 30,9% afirmaram consumir de uma a três vezes 

por semana, seguido do percentual de 20,35% que consomem de duas a quatro vezes por semana. 

No que se refere ao conhecimento dos perigos aos quais podem estar sujeitos ao consumir 

churrasco manipulado de forma inadequada, 33,3% afirmaram já ter ouvido falar destes perigos; 

outros 32,5% não têm conhecimento; 24,4% declaram ter conhecimento; 8,15% nunca ouviram 

falar e 1,6% informaram outros motivos. De acordo com estes resultados, pode-se observar que a 

maior porcentagem encontrada, compreende um grupo de pessoas que já ouviram falar dos 

possíveis perigos que estão associados ao consumo de churrasquinho manipulado de forma 
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inadequada. Contudo, é possível observar que também existe um percentual considerável de 

pessoas que não possuem conhecimento nenhum a respeito do assunto, o que torna-se bastante 

preocupante, uma vez que a intoxicação alimentar é um problema real e que muitas vezes pode 

levar o indivíduo à situações extremas. Assim, mais do que consumir churrasquinho, precisa-se ter 

cuidado, afim de que danos maiores possam ser evitados à saúde daqueles que o consomem. Deste 

modo, padrões de higiene devem ser um dos principais quesitos a ser levado em consideração, tanto 

da parte de quem comercializa, quanto da parte de quem consome churrasquinho de rua, pois uma 

vez que estes padrões de higiene são atendidos, as chances de contaminação também diminuem de 

forma considerável. 
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RESUMO  

 

Os recursos naturais são essenciais para a sobrevivência humana, entretanto estes vêm sofrendo 

grandes pressões nos últimos anos, principalmente de origem antrópica. Dessa maneira, uma 

alternativa de conservação é a criação de áreas protegidas, a fim de garantir a conservação da 

biodiversidade.  O Parque Estadual do Utinga (PEUt) é uma unidade de conservação que vem 

sofrendo com a urbanização no entorno da sua área. O mapeamento do uso e ocupação do solo 

permite gerar informações a respeito da dinâmica da área estudada no tempo e no espaço, dessa 

forma, auxilia no processo de gestão das unidades de conservação, visto que permite a distribuição 

espacial dos dados, a visualização das relações espaciais, a detecção dos procedimentos de 

concentração e de dispersão de fluxos e contra fluxos, tal qual a identificação dos processos 

históricos de comportamento dos dados. Assim, nos últimos anos, várias técnicas foram 

desenvolvidas a fim de mapear padrões e dinâmicas na mudança do uso e ocupação do solo. Além 

disso, a espacialização das informações tem recebido grande importância nos últimos anos, tendo 

em vista a facilidade de atualização, recuperação e cruzamento dos dados necessários à gestão 

urbana.  Diversos estudos já foram realizados utilizando diferentes técnicas de mapeamento do uso 

e ocupação do solo onde utilizaram o Sensoriamento remoto aliado a algoritmos de classificação 

de imagens com o objetivo de avaliar a dinâmica do uso e cobertura da terra. Dessa forma, o 

objetivo foi classificar o uso e ocupação do solo do PEUt a partir da aplicação do algoritmo Support 

Vector Machine (SVM) em imagens do satélite Sentinel 2, utilizando a plataforma Google Earth 

Engine, buscando verificar a eficácia deste algoritmo para fins de classificação do uso do solo. Para 

isso, foi realizado o pré-processamento de dados do Sentinel 2, seleção da coleção de imagens e 

aplicação de filtros a fim de selecionar as melhores imagens de acordo com o objetivo do trabalho, 

posteriormente foi realizada uma análise visual das imagens geradas para extrair características a 

partir da composição RGB, em seguida, foi aplicado o algoritmo de aprendizado de máquina 

Support Vector Machine para classificar o uso e ocupação do solo, por fim avaliou-se a precisão 

da classificação por amostras de validação independentes e utilização do índice Kappa e Acurácia 

Global, todas as etapas foram executadas na plataforma Google Earth Engine. O método SVM 

apresentou Acurácia global de 86% e Valor de Kappa de 0,62, o que indica, de acordo com Landis 

e Koch, um grau de concordância “Muito bom” para a classificação, o resultado indica que o 

método de classificação utilizado foi capaz de mapear o uso e ocupação do solo do PEUt e que ele 

possui um potencial relevante no mapeamento das características da terra. Assim, é possível 

concluir que dentro da ampla variedade de métodos de classificação e mapeamento do solo 
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existentes, é possível apontar o caráter prático e eficaz da aplicação do Support Vector Machine, 

além da viabilidade e versatilidade do uso da plataforma Google Earth Engine. 

 

Palavras-chave: Análise espacial. Machine Learning. Unidade de Conservação. 
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RESUMO  

 

Os ecossistemas de manguezais apresentam grande relevância ecológica, social e econômica, uma 

vez que proporcionam Serviços Ecossistêmicos (SE) essenciais à humanidade e aos sistemas 

costeiros e marinhos. A pesquisa empírica para quantificar os SE é essencial para avaliar a gama 

de benefícios advindos dos ecossistemas, bem como para sustentar sua utilização no manejo dos 

recursos naturais. O uso de dados e técnicas de Sensoriamento Remoto (SR) permite a avaliação e 

monitoramento desses serviços, principalmente em áreas grandes e distantes. O objetivo deste 

resumo é expor uma revisão bibliográfica acerca dos SE de manguezais e suas principais formas 

de avaliação a partir da utilização de dados e técnicas de SR. Para isso, foi realizada a revisão da 

literatura acerca dos estudos publicados em âmbito nacional e internacional nos últimos 20 anos, 

nas seguintes bases de dados digitais:  Portal de Periódicos da CAPES, Scielo, Scopus e Web of 

Science. Um montante de 43 trabalhos (24,4% do total) foi selecionado como base do presente 

estudo. Todos os artigos selecionados foram revisados manualmente visando assegurar que estes 

eram verdadeiramente relevantes para a temática da pesquisa. Verificou-se que as principais 

metodologias de SR utilizadas para a avaliação e monitoramento dos SE de manguezais, são: Uso 

e Ocupação do Solo; Índices de Vegetação (NDVI, EVI, LAI, ARVI, entre outros); Campos 

Contínuos de Vegetação (VCF); Detecção de Luz e Alcance (LiDAR); Produtividade Primária 

Bruta (GPP); Modelo Integrado do Solo e Água (SWIM); e Índice de Umidade por Diferença 

Normalizada (WEPP). Estas metodologias associam-se a diversos SE e processos ecológicos, como 

o armazenamento e fixação de carbono, proteção de bacias hidrográficas, biodiversidade da flora 

e fauna, produtividade primária, biomassa, regulação climática, filtro de poluição e processos 

pedológicos. Constatou-se que o uso do SR como ferramenta para avaliar os SE, sobretudo de 

manguezais, permite estimativas quantitativas espacialmente explícitas pois a partir da análise da 

radiação espectral de determinado alvo pode-se caracterizar variáveis biofísicas como vegetação, 

solos e evapotranspiração. Já os SE que podem ser monitorados diretamente estão mais 

relacionados aos serviços provenientes da vegetação e água, como biodiversidade vegetal, fixação 

de carbono e medição de água verde. A atenção direcionada aos SE pode proporcionar uma 

consciência mais abrangente dos recursos provenientes dos sistemas naturais e gerenciados, 

conduzindo a decisões de planejamento de uso e ocupação da terra mais sustentáveis. Por fim, 

conclui-se que os SE apresentam problemáticas passíveis de serem solucionadas de forma 

espacialmente explícita e que a utilização das técnicas de SR tem potencial para solucionar as 

problemáticas levantadas na avaliação espacial desses serviços. 
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RESUMO  

 

Atualmente a população vive um ano atípico devido à COVID-19, onde diversos setores como o 

da educação, por exemplo, foram afetados, comprometendo o andamento de projetos científicos no 

campo escolar realizados antes do período pandêmico. Devido ao isolamento social (Lockdown), o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), em parceria com a Universidade 

do Estado do Pará - UEPA executou um projeto para a criação de objetos Cartográficos para alunos 

da educação básica em uma escola pública no município de Barcarena (PA), a qual precisou se 

adaptar ao atual momento para a promoção do conhecimento cientifico. O tempo do projeto se deu 

de setembro de 2019 até setembro 2020, porém, com seu andamento readaptado, condicionando 

algumas atividades propostas de forma virtual, devido o decreto estadual e municipal que 

interrompia as aulas presenciais, reorganizando para formato EAD parte da prática voltada para a 

construção de Cartas-Imagem, mapas de localização entre outras atividades de 

georreferenciamento executadas junto a bolsista que acompanhava o projeto. Para isto, foi 

necessário adaptar a aplicabilidade instrutiva das noções dos SIG’s e de sensoriamento remoto, 

adequando o planejamento metodológico do projeto sobre as plataformas virtuais de diálogos e 

reuniões-aulas; além de propor links de download dos Softwares para a produção da Carta-imagem 

como: Google Earth – para a coleta a imagem, e do QGIS 3.4 Versão madeira – para o tratamento 

da imagem. Durante a adaptação do novo espaço de continuidade do projeto, as intempéries foram 

surgindo e comprometendo levemente a execução e pode-se dizer que o fator principal era o de 

conexão para a aluna e disposição mental; posterior à essas formas e ajuda entre o grupo de 

coordenadores e da aluna-bolsista, é obtido o material final, proposto pela atividade, além dos 

trabalhos de cunho técnico-cartográfico produzidos, que deu uma perspectiva vocacional para a 

aluna sobre os recursos que podem ser utilizados na disciplina de Geografia, que muitas vezes não 

são possíveis em ambiente escolar regular. Este trabalho evidencia relatos vivenciados positivos 

para uma prática metodológica de ensino técnico-cartográfico nos projetos de extensão acadêmica, 

além da obtenção de um produto final padronizado no segmento do Geoprocessamento. Mas, este 

é um caso particularizado diante de uma realidade vivenciada no ano de 2020, onde alunos e 

coordenadores de projetos de iniciação científica nas escolas foram penalizados por falta de 

recursos informáticos, equipamentos padronizados para a recepção das aulas, exaustão psicológica 

e vulnerabilidade social; estas são umas das evidencias registradas ao longo do exercício do projeto. 
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Por isso, o ensino das técnicas de sensoriamento remoto, conhecimento das Geotecnologias, torna-

se dificultoso, uma vez que esses ensinamentos para alunos da educação básica devem ser didáticos 

e simplificados, além da importância presencial dos executores do projeto. Assim, deve-se pensar 

em formas didáticas e ferramentas lúdicas que possam propiciar a construção tecnicista 

cartográfica, uma vez que apenas o método comum de interação virtual, ocasiona o desgaste, 

comprometendo a qualidade técnica do produto cartográfico. 
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RESUMO  

 

Esta pesquisa possui como objeto de estudo o comportamento da juventude rural no que se refere 

à sucessão geracional no trabalho agrícola. As comunidades rurais na Amazônia são formadas tanto 

por jovens que almejam dar continuidade às atividades agrícolas realizadas pelos pais e, como por 

aqueles que desejam realizar o processo de migração para as cidades. Desta forma, esta pesquisa 

possui como objetivo identificar os motivos que levam os jovens da comunidade Espírito Santo do 

Itá a decidirem ou não pelo processo de sucessão geracional na agricultura familiar. O trabalho foi 

realizado na comunidade Espírito Santo do Itá (Santa Isabel, Pará). Na coleta dos dados, utilizou-

se um questionário estruturado, sendo aplicado em 30 jovens, de maneira aleatória e que residem 

na comunidade, resultando em 15 homens e 15 mulheres. O questionário foi composto por 

perguntas fechadas e abertas com opção de justificativa para a obtenção de dados, como a principal 

atividade econômica realizada na localidade e a percepção dos jovens no que se refere à decisão de 

querer sair ou ficar na comunidade. Quanto à análise de dados, utilizou-se a quali-quantitativa. 

Segundo os resultados, a principal atividade econômica na comunidade é o processamento dos 

subprodutos de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em casas de farinha. Verificou-se que 28 

jovens entrevistados (93,4%) afirmaram, em sua maioria, que gostam de morar na comunidade, 

enquanto que 2 jovens (6,6%) alegaram que não gostam. Os entrevistados que afirmaram gostar de 

morar na comunidade abordaram os critérios de moradia, segurança e lazer. Considerando aspectos 

imateriais, como a tranquilidade. Todavia, os jovens que afirmaram não gostar de morar na 

comunidade, apresentaram motivos relacionados ao desejo de procurar oportunidades de trabalho 

em centros urbanos. “Quero sair da comunidade para realizar os meus sonhos profissionais” 

(Relato de uma jovem de 23 anos, moradora da comunidade). Os mesmos não destacaram nenhum 

motivo de afinidade de moradia na localidade. Quando questionados, se eles gostariam de realizar 

um planejamento de continuar morando na comunidade, a maioria dos jovens entrevistados 

afirmaram que desejariam continuar residindo na localidade (63,3%) pelos mesmos motivos que 

apreciam morar no lugar. Porém, verifica-se, que o número de entrevistados que querem se preparar 
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para continuar residindo na comunidade é menor em relação aqueles que gostam de morar. Ou seja, 

gostar e querer ficar são aspectos bem diferenciados. Os jovens que não planejam continuar 

morando na comunidade (36,7%) gostariam de ir morar nas Sedes dos Municípios de Santa Isabel 

e Belém, com o objetivo de buscar oportunidades profissionais e a realização de "sonhos" nas 

cidades grandes. Portanto, um dos principais motivos que levam os jovens a pensarem em sair da 

comunidade é a busca de oportunidades profissionais. Por outro lado, a grande maioria dos 

entrevistados afirma que gostam de morar na comunidade e uma parcela significativa planeja 

continuar residindo na localidade por motivos de tranquilidade, segurança e lazer. Não 

configurando o trabalho de campo como motivo de permanência. Logo, nesta pesquisa é possível 

analisar a juventude de uma comunidade rural, por meio dos desejos, realidades e perspectivas para 

o futuro. 
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RESUMO  

 

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, sobretudo na produção de grãos e 

proteína animal. A Agricultura familiar (AF), neste cenário, é estrategicamente necessária para a 

fabricação alimentícia do país. A avicultura, dentre as atividades praticadas na AF, atua, 

notoriamente, como fonte de renda emergencial ao produtor, em função da pouca demanda por 

mão-de-obra, retorno financeiro relativamente rápido e da possibilidade de inserção dos produtos 

em um nicho de mercado com características específicas. A potencialidade da produção é ratificada 

pelos menores índices de mortalidade dos animais e boa produtividade que culmina no 

desenvolvimento de uma atividade pujante. Neste contexto de importância da produção avícola 

pela AF, a pesquisa objetivou identificar e descrever o perfil socioeconômico de avicultores da AF 

no município de Marituba, Pará. A pesquisa foi orientada pela aplicação de 55 questionários 

semiestruturados em 11 comunidades, média de 5 propriedades familiares por comunidade, o que 

correspondeu a 4% do total de agricultores do município. Dos entrevistados, 69% (38/55) são do 

gênero masculino, enquanto apenas 31% (17/55) corresponde ao gênero feminino. A distribuição 

percentual para as faixas etárias dos entrevistados entre 30-40, 40-50, 50-60 e acima de 60 anos foi 

de 13%, 42%, 36% e 9%, nesta ordem. Em relação ao nível de escolaridade, majoritariamente, há 

agricultores com nível de ensino fundamental incompleto (69%), seguido de ensino fundamental 

completo (18%) e menores taxas de agricultores com ensino médio incompleto (6%) e àqueles que 

nunca frequentaram a escola (7%). Quando considerada a ocupação desses produtores, verificou-

se que 69% exercem a função exclusiva de agricultor, 16% são autônomos e possuem atividades 

paralelas no setor de serviços, 9% são aposentados e 6% possuem vínculo empregatício em 

empresas privadas. A renda mensal média de 80% dos entrevistados varia entre 1-1,5 salários 

mínimos. A baixa média salarial pode estar relacionada à Assistência Técnica insuficiente, a falta 

de acesso a políticas públicas de custeio agrícola, que são fundamentais para o desenvolvimento 

socioeconômico da atividade, e a dificuldade de acesso ao mercado. 
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RESUMO  

 

A sociedade urbana é dialética, de modo que, apesar de já se manifestar, está destinada a se 

desenvolver continuamente. Nessa dualidade real-virtual, os espaços urbanos são concebidos, 

percebidos e vividos por diferentes grupos sociais segundo suas exigências, princípios, ética e 

estética, ou seja, seus valores materiais e simbólicos. Sobre isso, Henri Lefebvre, em seu livro “A 

produção do espaço”, explora as formas de concepção, percepção e vivência dos espaços urbanos, 

buscando compreender sob quais perspectivas as relações socioespaciais podem ser analisadas. A 

partir disso, este estudo buscou identificar e entender como os espaços são concebidos, percebidos 

e vividos a partir da dinâmica imobiliária no bairro da Pedreira, localizado na cidade de Belém do 

Pará. Isso se deu em função da necessidade de entender como se manifestam os momentos de 

produção socioespacial em um bairro autossuficiente e socioeconomicamente dinâmico, que 

apresenta crescente valorização imobiliária. Para identificar o espaço concebido, aquele 

hierarquizado que representa a abstração do capitalismo, foram aplicados procedimentos 

documentais, como consulta ao Plano Diretor (PD) de 2008, para entender as diretrizes imobiliárias 

para o bairro. Para o espaço percebido, oriundo de símbolos e imagens apreendidos pelos 

habitantes; realizou-se entrevistas semiestruturadas a partir das diretrizes do PD com 38 moradores 

locais, utilizando um método não probabilístico de amostragem por acessibilidade, a fim de 

entender como isso é compreendido pela sociedade. Para o espaço vivido, onde as rotinas sociais 

ocorrem, realizou-se procedimentos documentais para selecionar dados que verificassem a 

produção imobiliária no bairro. Os resultados indicaram que o espaço concebido pelo PD enfatizou 

a exploração imobiliária no bairro, localizado na Zona de Adensamento Urbano (ZAU) 06 – Setor 

II, de modo a permitir a construção de edificação vertical mediante outorga onerosa (§6°, IV) e 

implementar mecanismos de combate à retenção imobiliária (§6°, V), além de requalificar áreas de 

urbanização precária (§6°, VI). No espaço percebido, a maioria dos respondentes confirmou 

identificar a mudança na paisagem do bairro, apontando o lançamento de inúmeros 

empreendimentos multipavimentos. Também foi relatado um aumento no número de terrenos 

vazios e construções sem uso, indicando que a especulação imobiliária avança no bairro mesmo 

com instrumentos legais objetivando coibi-la. Cabe ressaltar que essa produção imobiliária se 

restringiu a empreendimentos de classe-média e média-alta, subjugando a produção de habitações 

sociais e a urbanização de assentamentos precários, critério previsto no espaço concebido. No 
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espaço vivido, dados do Sindicato da Construção Civil do Pará indicaram que a produção 

imobiliária no bairro cresceu cerca de 55% após a implementação do Plano Diretor, confirmando 

as impressões dos respondentes. Contudo, a urbanização de áreas precárias como a Rua Nova 

permanece somente no espaço concebido, evidenciando contrastes entre teoria e prática na 

produção socioespacial. Concluiu-se que a Pedreira vem apresentando um aumento nas 

contradições socioespaciais em escala intra-bairro, com exploração e especulação imobiliária 

crescente, em contrapartida à ausência de urbanização nas áreas mais hipossuficientes. Nota-se, 

portanto, que os espaços concebido, percebido e vivido apresentaram certa uniformidade quanto às 

tendências socioespaciais, orientandas e dominadas pela produção e reprodução do capital e da 

renda fundiária. 
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RESUMO  

 

O exacerbado consumo dos recursos naturais tem intensificado impactos ambientais advindos da 

atividade antrópica, exigindo medidas para diminuição dos problemas e garantir o equilíbrio entre 

o meio humano e natural. Nesta perspectiva, a tecnologia como ferramenta vem auxiliar o mundo 

crescentemente globalizado e integrado, através da expansão da diversidade de aplicativos móveis 

destinados à usuários que se interessam pelas causas ambientais. A tecnologia que se conhece hoje 

é advento do acúmulo evolutivo da ciência, sendo essencial para o processo educativo da população 

a junção das tecnologias da comunicação convencionais, com a tecnologia da informação. Assim, 

a presente pesquisa concretizou-se no levantamento de aplicativos móveis, considerada uma 

tecnologia da informação e comunicação, com foco nos app’s desenvolvidos para fins ambientais, 

durante o período de 2016 a 2020. A metodologia usada neste levantamento, pautou-se na pesquisa 

bibliográfica e documental sobre temas e conceitos relacionados à problemas ambientais e 

tecnologia, bem como buscou-se pontuar o desenvolvimento e uso de aplicativos para fins 

ambientais disponibilizados no repositório do Android, com ênfase no seu possível crescimento e 

utilização pelos usuários durante o lapso temporal pesquisado. Ademais, organizou-se os 

aplicativos levantados em temáticas ambientais, dada a amplitude que o conceito traz, com 

destaque nas seguintes categorias para organização: Sustentabilidade, Educação Ambiental, 

Biodiversidade, Aquecimento global, Política/Crime Ambiental e Gestão Ambiental. A análise dos 

dados permitiu inferir que a atenção pelas instituições desenvolvedoras tem sido efetiva, refletida 

no crescimento do número de aplicativos, com ênfase para o ano de 2019, assim os resultados 

indicam que, acompanhando o crescimento tecnológico de um modo geral, houve uma expansão 

no número de aplicativos ambientais criados durante o período pesquisado, na quantidade de 119 

encontrados, com destaque para as categorias destinadas à Gestão Ambiental e Educação 

Ambiental, ademais se evidenciou uma quantidade média maior de downloads pelos usuários nas 

categorias de Sustentabilidade e Biodiversidade, respectivamente, demonstrando assim que a 

demanda por aplicativos na área ambiental se eleva diante da necessidade de soluções objetivas e 

acessíveis à população diante de problemas ambientais vivenciados pela população. 
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RESUMO  

 

Nos últimos anos, as inovações tecnológicas proporcionaram avanços científicos significativos na 

forma de obtenção de novas medidas ambientais, gerando um impulso transcendente no 

fornecimento de informações atualizadas e úteis do ambiente, principalmente dos elementos 

climáticos. A observação dos elementos do clima tem sido realizada classicamente por meio de 

estações meteorológicas automáticas de superfície e estações aerológicas, ambas com 

instrumentação de alta tecnologia empregada. Estas estações necessitam de infraestrutura e 

custosas manutenções, inviabilizando sua utilização em multipontos no território, reduzindo a 

quantidade de amostragens quando diante de projetos com recursos limitados. Um problema 

oriundo desta realidade é que as medidas destas estações geralmente não cobrem amplas áreas, e 

não revelam o microclima no âmbito local, limitando o desenvolvimento de estudos mais 

abrangentes. Aqui, apresentamos um protótipo para testbed para o desenvolvimento futuro de um 

sistema de monitoramento de umidade (UR%), pressão (Par) e temperatura mínima e máxima 

(Tmin. e Tmáx.) do ar atmosférico. Nosso protótipo consiste em um microcontrolador Esp8266 

com um sistema embarcado e um sensor de baixo custo com precisão ± 3% e tempo de resposta de 

1 segundo, baseado em plataforma Open Source e na “Internet das Coisas”. A sistematização do 

protótipo partiu da integração de componentes eletrônicos NodeMcu e uma bateria móvel acoplada 

a uma placa solar para o fornecimento de energia. Para avaliar o desempenho deste sistema, 24 

coletas com intervalo de 1h foram amostradas. De um modo geral, o sistema demonstrou rápida 

capacidade de resposta e baixo custo de energia, além de possuir vários outros atributos 

proveitosos, como portabilidade e custo acessível. Nossos resultados revelam, respectivamente, 

magnitudes e hora local para Tmin. (25,4°C, às 5h30min), Tmax. (37°C, às 13h30min) e UR% 

(46% e 82%, às 12h30min p.m. e 05h30min a.m.) e Par (1006,6 hPa e 1010,3 hPa, às 15h30min 

p.m. e 10h31min a.m.), compatíveis com os registros dos sensores profissionais padrões 

amplamente reportados na literatura. Comparações e testes de sensibilidade com sensores 

profissionais serão realizados em estudos futuros. O aprimoramento e a validação deste protótipo 

são passos fundamentais na implantação de redes mais abrangentes de monitoramento de dados 
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climatológicos, crítico para o monitoramento de áreas urbanas e rurais, podendo agregar 

informações críticas para tomada de decisão e políticas públicas de gestão do meio ambiente. 
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RESUMO 

 

As florestas de manguezais localizadas nas costas tropicais e subtropicais do mundo, desempenham 

um papel fundamental na proteção costeira, assim como na manutenção da biodiversidade de 

ecossistemas marinhos. Atuam como barreiras naturais, que ajudam a diminuir a força dos ventos 

e a altura das ondas, protegendo a costa da erosão e muitas ameaças sucedidas por tempestades, 

furacões, ciclones e tsunamis. Além desses benefícios, esses ambientes fornecem recursos que 

beneficiam diretamente as populações que vivem em áreas ao entorno, dentro desse contexto, a 

Reserva Extrativista (RESEX) Marinha de Soure, localizada na costa marajoara, possui extensa 

área de manguezais os quais beneficiam as populações estabelecidas no território delimitado por 

essa Unidade de Conservação. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo quantificar e analisar 

o nível de percepção dos comunitários sobre a importância da conservação dos recursos desse 

ecossistema. A metodologia consistiu na aplicação de 131 formulários estruturados na escala de 

Likert de 5 pontos, nas três comunidades pertencentes a essa RESEX, a saber: Vila de Pesqueiro, 

Comunidade do Caju-Úna e Povoado do Céu. As questões foram elaboradas para levantar dados a 

respeito da importância dos recursos dos manguezais para as comunidades, bem como sobre a 

conservação desse ecossistema. Para quantificar o nível de percepção foi elaborado um peso de 

scores de 1 a 10 (onde 1 significa ausência de percepção e 10 alta percepção). Após a análise dos 

dados, os resultados revelaram que o score médio encontrado para as três comunidades foi 9,6, 

indicando que os inquiridos possuem alta percepção de questões como: preservação do caranguejo; 

período do defeso; extração da madeira do mangue e descarte de resíduos sólidos próximo aos 

manguezais. Esses resultados denotam saberes, os quais remontam mais de uma década de 

existência, além de revelar a estreita relação dessas comunidades com os recursos da natureza, 

traduzida em conhecimento tradicional. Em posse desses resultados, considera-se importante 

preservar-se o modo de vida tradicional na RESEX estudada, haja vista, que ele constitui a base do 

conhecimento existente nas comunidades.  
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RESUMO  

 

As paisagens cársticas do sudeste do estado do Tocantins abrangem nove municípios entre 

Dianópolis e Novo Alegre, dispostos paralelamente a oeste da chapada da Serra Geral. Os 

afloramentos calcários revelam um relevo cárstico descoberto e em processo de exumação. A 

região é considerada como área prioritária para a conservação do patrimônio espeleológico no 

Brasil, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV). Sobre esse 

relevo cárstico estão estabelecidas as chamadas Matas Secas, vegetação de Floresta Estacional 

Decidual, com árvores de porte elevado, entre 20 e 30 metros de altura, quase totalmente 

caducifólias, e ainda espécies xerófitas como cactáceas e ciperáceas sobre substrato rochoso. Os 

níveis de endemismos da flora e fauna local são expressivos, sendo a região também área prioritária 

para conservação da biodiversidade segundo o Ministério do Meio Ambiente. A relevância 

geológica, biológica e espeleológica dessa região demanda a aplicação de ações efetivas de 

conservação. Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a representatividade de Unidades de 

Conservação (UC) ao longo destas paisagens cársticas do sudeste de Tocantins e as implicações 

sobre a Geodiversidade e Biodiversidade regionais. A verificação de UCs e respectivas categorias 

para a região ocorreu mediante consulta ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(CNUC) e ao sistema Gestão das Unidades de Conservação do Tocantins (GESTO). Os resultados 

evidenciaram a inexistência de qualquer UC estabelecida na região das paisagens cársticas do 

sudeste do Tocantins, exceto a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) denominada 

Aurora Natura, situada em Aurora do Tocantins, com 15 hectares. Dados do MapBiomas 

mostraram uma redução de 20% da cobertura vegetal de floresta estacional decidual ao longo desta 

paisagem cárstica nos últimos 25 anos, implicando na diminuição significativa das populações de 

espécies florestais ameaçadas de extinção como Ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus), Aroeira 

(Myracrodruon urundeuva), Barriguda (Cavanillesia umbellata). Duas outras espécies, o roedor 

mocó-do-cerrado (Kerodon acrobata) e o periquito tiriba-do-paranã (Pyrrhura pfrimeri) são 

endemismos das matas secas e afloramentos calcários da região e estão ameaçados de extinção 

segundo lista vermelha da fauna brasileira. Para a tiriba-do-paranã, estimativas apontam 20 mil 

indivíduos atualmente, valor resultante da redução populacional em mais de 70% nos últimos 30 

anos. Estudos espeleológicos constataram mais de 130 cavernas, apontando a região como a 

principal área de ocorrência de cavernas em rochas carbonáticas do norte do Brasil. Na região há 

uma diversidade de feições cársticas, como cavernas, lapiás, dolinas e poljes. Além da beleza 

cênica dessas feições, a região tem apresentado elevado potencial arqueológico e, principalmente, 
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paleontológico, com ocorrências da megafauna pleistocênica. Embora desprovidas de Unidades de 

Conservação, as paisagens cársticas do sudeste do Tocantins receberam indicação de pelo menos 

duas UCs estaduais de proteção integral nos últimos 15 anos: Parque Estadual Rio Palmeiras, com 

previsão de 160 mil hectares e Parque Estadual de Aurora do Tocantins, com previsão de 67 mil 

hectares. Em suma, a ausência de UCs na região tem implicações drásticas para proteção da 

Geodiversidade e Biodiversidade, sendo assim, a sua criação contribuirá para proteção do 

patrimônio espeleológico e biológico do sudeste do Tocantins. 
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RESUMO  

 

A região da Terra do Meio está localizada na porção sudoeste do estado do Pará que 

corresponde a aproximadamente 6% do território deste estado, compondo o grande corredor de 

biodiversidade da bacia hidrográfica do rio Xingu, onde está contida uma grande diversidade de 

espécies e paisagens. Essa região abriga um mosaico de áreas protegidas na forma de Unidades de 

Conservação (UC) federais e estaduais, e de Terras Indígenas, que sofrem constantes pressões 

antrópicas advindas principalmente da exploração madeireira ilegal e da expansão da pecuária. A 

principal motivação deste estudo é apresentar subsídios para analisar a degradação ambiental que 

a Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu (APATX) vem sofrendo desde sua criação, 

especificamente em relação ao número de focos de calor. Diante do exposto, surge o 

questionamento se esta UC teve aumento ou diminuição no número de focos de calor ao longo dos 

anos ou se houve algum um padrão na sua distribuição. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 

analisar a distribuição de focos de calor na APATX, no período de 2014 a 2019. O estudo foi 

realizado na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu (APATX) que possui uma área total 

de 1.679.280,52 ha, na qual 1.102.779,30 ha (66%) está situado no município de São Félix do 

Xingu e 576.501,22 ha (34%) no município de Altamira. Os dados utilizados são advindos do 

“Banco de Dados Queimadas (INPE). Os dados utilizados nas análises derivam do satélite 

meteorológico AQUA-UMD-Tarde. O processamento de dados foi realizado no software QGIS 

versão 3.10.1 utilizando as densidades de Kernel para avaliar os pontos de focos de calor. A 

APATX registrou no período de 2014 a 2019 um total de 12986 focos de queimadas. Em termos 

de ocorrências anuais 2014 apresentou 1208 focos, 2015 com 2368, 2016 com 895, 2017 com 4672, 

2018 com 979 e 2019 com 2864 registros. A partir do mapeamento dos dados do desmatamento na 

APATX no período analisado, observou-se que as ocorrências de focos de calor tiveram aumento 

em anos intercalados, nos mostrando que as queimadas podem ter um padrão específico de 

aumento, o que pode ser atribuído aos anos mais quentes como El Niño que aumentam o conteúdo 

de matéria vegetal seca o que fornece meios para as atividades antrópicas de corte e queima. A 

APATX tem registrado significativo número de queimadas desde sua criação o que coopera com 

nossos resultados e dá base para as ferramentas geoecológicas mostrando que as ferramentas de 

SIG podem ser eficazes para identificação, quantificação e análise da distribuição espaço-temporal 

dessas ocorrências. Esses resultados, quando analisados de forma contextual, permitem o 

desenvolvimento de estratégias de prevenção e mitigação dos impactos, auxiliando as partes 

interessadas na gestão e monitoramento dessas áreas.  
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RESUMO 

 

O fogo é um dos fatores mais importantes na determinação da estrutura dos ecossistemas. A 

ocorrência frequente de queimadas pode promover alterações na paisagem e comprometer a 

conservação de áreas protegidas. A compreensão do comportamento do fogo é imprescindível para 

fundamentar a tomada de decisão para gestão de unidades de conservação, deste modo este estudo 

realizou o levantamento histórico dos focos de calor detectados pelos sensores MODIS e VIIRS no 

Parque Estadual Monte Alegre (PEMA) e sua correlação com o clima. O parque é uma unidade de 

conservação de proteção integral, localizada no Município de Monte Alegre, na mesorregião do 

Baixo Amazonas, e abriga diversos sítios arqueológicos e diferentes tipos de vegetação (savana e 

floresta ombrófila). Em dezembro de 2018, foram inauguradas diversas estruturas físicas para 

recepção de visitantes no PEMA. Os dados de fogo ativo até dezembro de 2019, coletados em 

banco de dados da NASA, foram comparados com dados climáticos da estação meteorológica do 

Município de Monte Alegre obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Para a 

análise dos dados, seguiu-se o critério de corte para os focos de calor MODIS com confiança 

superior a 40% e focos VIIRS com confiança nos níveis nominal e alto. Como os dados não 

apresentam distribuição normal, foi feita a análise de correlação de Spearman no software Minitab 

19. O sensor MODIS detectou 20 focos de calor na área do PEMA, apresentando maior número de 

focos nos anos de 2013 (3), 2017 (4) e 2018 (3). O sensor VIIRS detectou 28 focos de calor dentro 

da área do parque, havendo maior frequência de focos nos anos de 2013 (9), 2017 (7) e 2018 (7).A 

análise dos dados climáticos do INMET mostrou que os anos de 2013 (122,68 mm) e 2017 (123,26 

mm) apresentaram os menores valores de precipitação média no período entre 2002 e 2019, porém 

as médias anuais dos dados climáticos não apresentaram correlação com a frequência de focos de 

calor (p > 0,05).A concentração de focos de calor MODIS e VIIRS ocorreu no período de estiagem 

na região, com maior ocorrência de focos MODIS nos meses de dezembro (7) e outubro (6) e 

VIIRS no mês de outubro (16). As médias dos dados de temperatura apresentaram correlação 

positiva com frequência de focos (p < 0,05) e as médias de umidade apresentaram correlação 

negativa (p < 0,05), enquanto as médias de precipitação não apresentaram correlação (p > 0,05). 

Em relação à distribuição espacial dos focos de calor detectados, nota-se uma concentração de 

focos na região noroeste do parque, em uma área coberta por vegetação de savana, atingindo áreas 

de especial interesse para gestão da unidade, por englobar áreas com sítios arqueológicos e 

estruturas de visitação construídas. Considerando as características do fogo detectadas neste 
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estudo, as ações de prevenção a incêndios florestais no PEMA devem ser orientadas pela 

sazonalidade dos focos detectados, intensificando os trabalhos de prevenção no segundo semestre, 

durante o “verão amazônico”. 
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RESUMO  

 

Os congêneres Sturnella militaris e S. superciliaris são espécies de aves da família Icteridae, 

presentes em as áreas abertas com predomínio de gramíneas e vegetação herbácea-arbustiva. A 

ausência de um supercílio branco sobre os olhos em machos de S. militaris em relação machos S. 

superciliaris a principal diferença diagnostica entre as espécies. A primeira tem distribuição 

geográfica assinalada para porção norte da América do Sul, alcançando a América Central. A 

segunda possui ampla ocorrência na porção centro-sul da América do Sul. Nos últimos 60 anos 

tem se notado uma expansão da distribuição geográfica de ambas as espécies, em sentidos opostos, 

utilizando-se de pastagens e monoculturas, rumo à porção central do Brasil, alcançando zona de 

transição entre Cerrado e Amazônia. Presume-se, portanto, que as espécies se encontrarão em 

sintopia, beneficiadas pelas modificações antrópicas, estabelecendo uma de zona de contato na 

porção central do Brasil. Para verificar a possibilidade de sintopia e zona de contato entre as 

espécies foram utilizados dados da ciência cidadã, por meio da verificação e validação de registros 

fotográficos de machos para os Estados de Tocantins e Maranhão, depositados até julho de 2020, 

no banco de dados do portal Wikiaves (www.wikiaves.com.br). Cada mídia depositada tem 

acessibilidade livre e adquire um número de registro único e coordenadas geográficas, cuja 

checagem e validação independente tornam-se possível em qualquer momento. A interferência 

antrópica na região foi avaliada pelos dados de cobertura e uso da terra para Maranhão e Tocantins 

disponíveis no MapBiomas. Ao todo foram verificados 157 registros de S. militaris e 58 registros 

para S. superciliaris para os estados de Tocantins e Maranhão, cujas identificações específicas 

foram validadas. Em quatro localidades foram observadas situações de sintopia: Arari/MA, S.m. 

WA1128634 e S.s. WA1128636; Caseara/TO, S.m. WA3281733 e S.s. WA3146946; Colinas/TO, 

S.m. WA3580888 e S.s. WA3580886; e por fim Tupirama/TO, S.m. WA3390942 e S.s. 

WA3390941. O compartilhamento lado a lado do mesmo habitat e a consequente interação 

ecológica caracterizada pela sintopia indica também uma condição de simpatria, implicando no 

estabelecimento, entre as espécies, de uma zona de contato com ampla extensão na transição entre 

o Cerrado e Amazônia. Arari/MA está pelo menos 1.000 km de Caseara/TO, localidades mais 

extremas. Dados do MapBiomas mostraram que os limites dos estados do Maranhão e Tocantins 

somados já perderam mais de 30% de sua cobertura vegetal nativa, e que no intervalo de 1985 a 

2019 o crescimento de áreas antropizadas, como pastagens e monoculturas aumentou em 41% (de 
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7.766.022 ha para 18.738.546,00 ha). Considerando o favorecimento ecológico com advento de 

pastagens e monoculturas, o desmatamento verificado nesta zona de transição Cerrado-Amazônia, 

inserida no arco do desmatamento, demonstram relação direta com as alterações e expansões da 

distribuição geográfica destas duas espécies, portanto, na consolidação desta zona de contato. 

Episódios de hibridização podem ser confirmados futuramente. Por fim este mesmo padrão de 

expansão com sintopia e formação de zonas de contato na transição Cerrado-Amazônia, apoiado 

pelo desmatamento, podem se confirmar para outras espécies de aves e mesmo outros grupos de 

vertebrados terrestres. 
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RESUMO  

 

Os besouros conhecidos popularmente como vaga-lumes e pirilampos são os insetos pertencentes 

às famílias Lampyridae e Elateridae, a maioria desses animais possuem a capacidade de produzir 

luz que é proveniente de órgãos bioluminescentes as quais apresentam uma substância denominada 

de luciferina, responsável por esse fenômeno. A bioluminescência existente nos vaga-lumes e 

pirilampos é de extrema importância para reprodução de várias dessas espécies de besouros, sendo 

que cada espécie possui um padrão específico de luminosidade, vital para o acasalamento desses 

insetos. O presente estudo objetivou realizar um levantamento dos espécimes e dos pontos de 

procedência das famílias de vaga-lumes e pirilampos da Coleção Zoológica Didático-Científica Dr. 

Joachim Adis, da Universidade do Estado do Pará (CZJA-UEPA). A coleta e o levantamento de 

dados foram realizados através de análises do acervo e do banco de dados da CZJA. O acervo da 

Coleção Zoológica apresenta 96 espécimes de vaga-lumes e pirilampos, dos quais 72,9% 

pertencem à família Lampyridae (n = 70) e 27,1% da Elateridae (n = 26), desse total, 86,5% se 

encontram digitalizados no banco de dados digital da Coleção Zoológica da UEPA. Verificou-se 

ainda que todos os exemplares são procedentes de 15 municípios de dois estados amazônicos, 

sendo 93,3% do Pará e 6,7% do Maranhão. Os exemplares da família Lampyridae são procedentes 

de 26 localidades e 12 municípios e os espécimes de Elateridae foram coletados em 13 localidades 

e oito municípios.  A maior representatividade (65,6%) de Lampyridae e Elateridae foi verificada 

para Belém (17,7%), Benevides (17,7%), Ananindeua (16,7%) e Santo Antônio do Tauá (13,5%). 

Embora a prevalência dos exemplares de Lampyridae e Elateridae seja do Estado Pará, 

principalmente da Região Metropolitana de Belém (61,5%), a Coleção Zoológica da UEPA 

apresenta um significativo nível de aferimento desses besouros, pois apesar de ser uma coleção 

jovem com apenas uma década, o seu acervo de vaga-lumes e pirilampos já possui exemplares 

coletados além de sua localidade sede, mesmo que ainda seja exclusivamente amazônico. Além 

disso, os resultados obtidos nesse trabalho são importantíssimos para a ampliação do conhecimento 

da entomofauna Amazônica e para futuros estudos sobre esses insetos. 
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