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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 atraves 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 objetivo do presente trabalho foi explanar sobre as temáticas relacionadas aos projetos de 

assentamentos, pequena produção e desmatamento existentes no Território do Sudeste Paraense, 

por meio de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados secundários junto ao INCRA e ao 

INPE/PRODES. Como resultados se tem que no Território do Sudeste Paraense, existem 

atualmente 214 projetos de assentamentos abrangendo um quantitativo de mais de 24 mil famílias 

instaladas, dados esses que mostram a relevância da política de acesso à terra e da pequena 

produção na área estudada. Da área total do território, 63% já foram desmatados no intervalo de 

quase 20 anos e dos quatorzes municípios pertencentes ao recorte do estudo, nove já desmataram 

mais que 70% do total da sua área.  Entre 2000 e 2019, Marabá foi o município que contribuiu com 

a maior taxa de desmatamento, seguido de Itupiranga, Piçarra. Com base nesse panorama é 

essencial a formulação de políticas que foquem na realidade da região e que impliquem em 

reflexões e soluções acerca das questões relacionadas ao desmatamento e na inovação de 

tecnologias agropecuárias que possam aumentar a sustentabilidade dos sistemas produtivos nos 

projetos de assentamentos. 

 

Palavras-chave: Projetos de Assentamentos. Agricultura itinerante. Antropização. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

A questão agrária no Brasil sempre foi um ponto de grande discussão, não só do ponto da 

distribuição das terras, mas também do ponto que tange o papel da pequena produção como forma 

de desenvolvimento rural e sustentável, promovendo a qualidade de vida e renda das famílias no 

campo. A concepção dos assentamentos rurais parte da ideia de justiça social no campo, de fixar 

trabalhadores rurais em pequenas propriedades familiares (BERGAMASCO; NODER, 1996). O 

programa de acesso à terra por meio dos projetos de assentamentos tem como objetivos materializar 

o acesso à terra por setores desfavorecidos da população e apresentam entre si distinções relevantes 

e que se relacionam com o emprego de novas tecnologias, da preservação ambiental e da 

organização comunitária (MEDEIROS et al., 1994). 

No Brasil, o Pará é o estado que mais possui projetos de assentamentos, são 1132 projetos 

localizados nesta unidade federativa.  É muito difícil falar de acesso à terra e projetos de 

assentamentos no Pará sem mencionar o Território do Sudeste Paraense. Localizado na 

mesorregião de mesmo nome e coincidindo em partes com a microrregião de Marabá e de 

Parauapebas, essa região apresenta a particularidade de estar inserido em uma das mais importantes 

áreas de fronteira agrícola da Amazônia oriental, sendo marcado pela presença de grande número 

de pequenos produtores que vivem nestes projetos de assentamentos e produzem alimentos para 

sua própria alimentação e dos centros urbanos próximos, evidenciando a importância social e 

econômica dos projetos de assentamentos e da pequena produção para esta região. 

Por estar localizado em uma região dinâmica e onde situa-se grandes projetos 

desenvolvimentistas e com grande fluxo migratório, o Território do Sudeste Paraense vem sofrendo 

desde a década de 1970 um grande processo de antropização como resultado de ações indiretas, 

como a abertura de estradas e o financiamento agropecuário e de exploração mineral, (SCHIMINK; 

WOOD, 1992). Diante de dessas constatações e problemáticas, o objetivo do presente trabalho foi 

explanar sobre as temáticas relacionadas aos projetos de assentamentos, pequena produção e 

desmatamento existentes no Território do Sudeste Paraense. 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA  
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2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo corresponde ao Território do Sudeste Paraense, localizado no estado do 

Para, na Mesorregião do Sudeste Paraense (Figura 1). Foi criado em 2004 e até 2008 era formado 

pelos municípios de Eldorado do Carajás, Itupiranga, Marabá, Nova Ipixuna, Parauapebas, São 

Domingos e São João do Araguaia. Com o lançamento do Programa “Territórios da Cidadania”, 

em 2008, foram acrescidos mais sete municípios: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do 

Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Palestina do Pará, Piçarra e São Geraldo do Araguaia 

(MDA, 2010). 

 

Figura 1 – Localização e atual composição do Território do Sudeste Paraense. 

 

Fonte: IBGE (2015); MDA (2009). Elaborado pelos autores (2020). 

 

Um Território é formado por um conjunto de municípios com mesma característica 

econômica e ambiental, identidade e coesão social, cultural e geográfica, são maiores que o 

município e menores que o estado, os Territórios demonstram, de forma mais nítida, a realidade 

dos grupos sociais, das atividades econômicas e das instituições de cada localidade, facilitando o 

planejamento de ações governamentais para o desenvolvimento dessas regiões (MDA, 2009). No 

caso do Território do Sudeste do Paraense, este se situa dentro de um contexto sociocultural 
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complexo em variados aspectos, fazendo parte do conjunto das fronteiras agrícolas amazônicas 

(LASAT/GRAAL, 2006). 

 

2.2 OBTENÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

Trata-se de uma pesquisa observacional embasada por dados secundários, com abordagem 

caracterizada como qualitativa e quantitativa por compreender ao mesmo tempo, a necessidade de 

compreensão da realidade da localidade estudada, assim como lança mão de técnicas quantitativas 

para a análise metodológica e apresentação do resultados. O método utilizado para a pesquisa foi 

o estudo de caso, pois houve a necessidade de aprofundar o objeto de estudo, buscando detalhar 

aspectos relevantes a situação estudada.  

Foram utilizados dados do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), por meio 

da Superintendência de Marabá (SR-27), disponível na plataforma do Painel dos Projetos de 

Assentamentos, que oferece informações e dados sobre os projetos de assentamentos do país até o 

ano de 2017. Para o levantamento de dados relacionados ao desmatamento, foram utilizados dados 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que disponibiliza informações acerca das taxas 

anuais de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira em sitio eletrônico do Projeto de 

Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite (PRODES), focando-se em estatísticas da série 

temporal 2000-2019. 

Os dados obtidos foram organizados em planilhas do Excel para a aplicação das análises e 

cruzamentos das informações encontradas. Para a discussão e aprofundamento do estudo, realizou-

se pesquisa bibliográfica com autores que tratam da temática agrária e do desmatamento em regiões 

da Amazônia a partir de pesquisas em bases de dados como Scientific Eletrônico Library Online 

(SciELO), Directory of Open Access Jornal (DOAJ) e Portal de Periódicos da Capes. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 PROJETOS DE ASSENTAMENTOS E PEQUENA PRODUÇÃO NO TERRITÓRIO DO 

SUDESTE PARAENSE 

No Território do Sudeste Paraense especificamente, existem atualmente 214 projetos de 

assentamentos (Tabela 1), com mais de 24 mil famílias, abrangendo uma superfície de mais 1,2 

milhões de hectares, constituída de pequenos produtores, posseiros, integrantes do MST, que 

vieram na busca de bens sociais e da exclusão social de outras regiões do país (INCRA, 2018).  
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Tabela 1 – Informações gerais sobre os projetos de assentamentos no Território do Sudeste Paraense. 

Município Nº de projetos de 

assentamentos 

Nº de famílias 

assentadas 

Área de assentamento 

(ha) 

Bom Jesus do Tocantins 02 215 9.962,36 

Brejo Grande do Araguaia 03 205 5.611,35 

Canaã dos Carajás 01 76 3.845,71 

Curionópolis 03 213 12.282,41 

Eldorado do Carajás 21 3.794 164.115,86 

Itupiranga 35 5.212 288.467,51 

Marabá 77 7.059 416.465,22 

Nova Ipixuna 08 916 43.559,70 

Palestina do Pará 04 312 13.656,91 

Parauapebas 06 1.272 43.274,05 

Piçarra 11 1.478 78.035,75 

São Domingos do Araguaia 13 1.046 44.705,75 

São Geraldo do Araguaia 20 1.413 95.332,73 

São João do Araguaia 10 1.394 43.175,97 

Total: 214 24.605 1.262.491,28 

Fonte: INCRA, SR-27 (2018). 

 

Como observado na Tabela 1, dos municípios pertencentes ao território, Marabá, Itupiranga 

e Eldorado do Carajás são aqueles que se destacam na questão do acesso a terra, apresentando 

respectivamente, as maiores quantidades de projetos de assentamentos (36%; 16% e 10%), de 

famílias assentadas (28,7%; 21,2% e 15,4%) e de área correspondente a projetos de assentamentos 

em relação à área total do território (33%; 22,8% e 13%). Na análise em questão, esse fato pode 

ser explicado pela extensão dos municípios e pelo tamanho da população em cada um, que se 

expressa com as maiores áreas territoriais e maior número de habitantes.  

De acordo com Bergamasco e Norder (1996), a importância dos projetos de assentamentos 

é de tal ordem que sua defesa ultrapassa fronteiras políticas e ideológicas, pois sua dinâmica reflete 

diretamente no comércio e em toda economia da região. Os projetos de assentamentos rurais 

promovem impactos favoráveis à segurança alimentar, pois são base de uma importante política de 

geração de trabalho e renda, contribuindo assim para o aumento da possibilidade de acesso aos 

alimentos para consumo, criam condições para que as famílias produzam os próprios alimentos que 

vão consumir e fortalecem a segurança alimentar local, dada pela produção de alimentos para as 

áreas próximas, geralmente áreas urbanas de variados portes (DOMBEK, 2006). 
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A redistribuição de terras e o assentamento de colonos eleva a oferta de alimentos e matérias 

primas para o meio urbano, transforma o meio rural e viabiliza a expansão das capacidades dos 

trabalhadores rurais sem-terra. No entanto, não se trata de um único mecanismo que reduz a 

pobreza no meio rural e é imprescindível a adoção de medidas complementares como o crédito, a 

extensão rural e a melhoria da infraestrutura (SANGALLI et al., 2014).  

Apesar de sua importância, a pequena produção encontra obstáculos que limitam o seu 

desenvolvimento, principalmente a escassez de terra, a falta de assistência técnica e a insuficiência 

de recursos financeiros. Esses fatores limitam o alcance do padrão tecnológico necessário para 

tornar esse segmento competitivo (SOUZA et al., 2011). Esses obstáculos são ainda mais evidentes 

nos projetos de assentamentos rurais, no qual o nível de tecnologia muitas vezes é baixíssimo e os 

serviços de assistência técnica não suprem a demanda. 

Ainda neste sentido e com todo o contexto de importância econômica e social que são 

atribuídos para a criação e manutenção dos projetos de assentamentos, estes estão inseridos em 

questões relativas ao desmatamento na Amazônia e no Sudeste Paraense, em razão da dependência 

dos recursos naturais, sobretudo as florestas, para a prática de atividades agrícolas e pecuárias. 

 

3.2 DESMATAMENTO E PROJETOS DE ASSENTAMENTOS NO TERRITÓRIO DO 

SUDESTE PARAENSE 

O Sudeste Paraense tem sido palco de grandes transformações nas últimas décadas. Ao 

longo da história, essa região passou por um intenso processo de transformação na sua forma e no 

seu conteúdo, fazendo com que diferentes elementos sociais, políticos e econômicos modificassem 

seu espaço (FARIAS et al., 2018). Este cenário em conjunto com outros fatores resultou no 

desmatamento indiscriminado de enormes extensões de floresta nativa existentes na região para 

fins de extração de madeira, de implantação de pasto para a criação de gado e de produção de 

carvão vegetal para a crescente demanda do setor siderúrgico do Polo Carajás. As práticas 

predatórias, como um todo, estão sendo executadas tanto pelos grandes latifundiários, pelo setor 

madeireiro e pelo setor metalúrgico, quanto por trabalhadores rurais de pequenas propriedades 

agrícolas (NAASE, 2010). 

Da área desmatada pertencente ao Território do Sudeste Paraense entre 2000 e 2019, 

Marabá é o município que contribui com a maior taxa de desmatamento, seguido de Itupiranga, 
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Piçarra, Eldorado do Carajás, São Geraldo do Araguaia e Curionópolis, esses municípios juntos 

desmataram quase 24 mil km² no período avaliado pelo INPE/PRODES (2020) (Tabela 2). 

  

Tabela 2 – Desmatamento nos municípios do Território do Sudeste Paraense no período de 2000 a 2019. 

Município Área do 

município (km²) 

Desmatamento  

até 2019 (km²) 

Desmatamento em relação 

à área do município (%) 

Bom Jesus do Tocantins 2.827,0 1.789,8 63% 

Brejo Grande do Araguaia  1.292,0 1.072,0 83% 

Canaã dos Carajás 3.156,0 1.746,2 55% 

Curionópolis 2.375,0 2.064,5 87% 

Eldorado do Carajás 2.968,0 2.758,2 93% 

Itupiranga 7.901,0 4.947,2 63% 

Marabá 15.161,0 8.793,4 58% 

Nova Ipixuna 1.569,0 1.169,7 75% 

Palestina do Pará 985,0 828,7 84% 

Parauapebas 6.968,0 1.331,4 19% 

Piçarra 3.322,0 2.930,5 88% 

São Domingos do Araguaia 1.397,0 1.296,9 93% 

São Geraldo do Araguaia 3.181,0 2.505,0 79% 

São João do Araguaia 1.288,0 945,5 73% 

Total 54.390,00 34.178,96 63% 

Fonte: INPE/PRODES (2020). 

 

Em uma análise mais abrangente sobre o desmatamento no Sudeste Paraense, realizada 

ainda observando-se a Tabela 2, pode-se visualizar que da área total do território, 63% já foram 

desmatados no intervalo de quase vinte anos e dos quatorzes municípios pertencentes ao recorte do 

estudo, nove já desmataram mais que 70% do total da sua área, sendo destaque na referida análise 

Eldorado do Carajás, São Domingos do Araguaia e Piçarra.  

Sabendo que a dinâmica do uso e cobertura da terra com base na conversão da floresta 

nativa em áreas de pastagem gera o desmatamento e que o mesmo é singular para cada estado da 

Amazônia e oriundo de diferenciadas políticas fundiárias e processos de formação, além da 

heterogeneidade de ambientes, destaca-se agora a atuação de pequenos produtores rurais que vivem 

em projetos de assentamentos sobre a ocorrência do desmatamento na Amazônia (RETTMANN, 

2013). 

Diversos estudos foram desenvolvidos para verificar o desmatamento acarretado por 

projetos de assentamentos na Região Amazônica, sobretudo após o Ministério do Meio Ambiente 
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(MMA) anunciar em 2008 que os projetos de assentamentos do INCRA figuravam dentre as seis 

primeiras posições na lista dos responsáveis pelo desmatamento da Amazônia nos últimos anos e 

partindo deste pressuposto, nos últimos anos, os projetos de assentamentos, têm se destacado nos 

debates sobre o desmatamento por serem consideradas, uma das principais categorias territoriais 

que mais desmatam, basicamente em função de atividades não florestais (ALENCAR et al., 2016).  

As implicações nas mudanças do uso da terra, com destaque ao desmatamento a partir do 

desenvolvimento das atividades produtivas agropecuárias e de subsistência das famílias assentadas 

em projetos de assentamentos, são relevantes e merecem ser investigadas, principalmente porque, 

no chamado Território do Sudeste Paraense, a criação de projetos de assentamentos não obedeceu 

a um planejamento prévio, tendo sido uma resposta governamental à pressão social exercida através 

da luta pela terra ocorrida tanto regionalmente, como nacionalmente (MICHELOTTI, 2010). Dessa 

forma é de extrema importância investigar e entender as causas e fatores relacionados à trajetória 

e permanência do desmatamento nos projetos de assentamentos do Sudeste Paraense. 

Nos projetos de assentamentos do Território do Sudeste Paraense, a ocorrência do 

desmatamento está associada à prática agropecuária de corte e à queima de florestas e vegetação 

secundária, que ainda é a principal forma de preparo de áreas agrícolas usadas por esses agricultores 

para a produção de alimentos e geração de renda para suas famílias. Por outro lado, diversos outros 

atores sociais, como madeireiros e grandes fazendeiros, estão associados ao desmatamento em 

áreas de projetos de assentamentos na região (VIEIRA et al., 2014). 

A dependência dos Projetos de assentamentos a diversas variáveis, sobretudo a de recursos 

relacionados a políticas assistenciais reforça a importância de se implementar formas integradas de 

desenvolvimento territorial, com aumento na produção e diminuição no desmatamento, uma vez 

que que o mesmo não pode ser explicado com base em uma única causa, mas em uma combinação 

de fatores (MUNDEN et al., 2013). Portanto, o dilema da política de criação de Projetos de 

assentamentos é assegurar o acesso à terra para os pequenos agricultores e ao mesmo tempo 

conservar os recursos florestais da Amazônia. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O território do Sudeste Paraense é uma região que é alvo de uma grande atenção por conta 

de todo o contexto relacionado a questão agrária e do processo de desmatamento originado pela 

instalação dos projetos integracionistas. Com base nesse histórico é essencial a formulação de 
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políticas e estratégias focados na realidade da região e que impliquem em reflexões e soluções 

acerca das questões relacionadas a perda de cobertura florestal e no desenvolvimento de 

tecnologias agropecuárias que possa intensificar as atividades produtivas desempenhadas pelos 

pequenos produtores. 
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RESUMO  

 

O Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke, pertence à família Caesalpinaceae, é uma espécie 

nativa do bioma amazônico. É uma espécie com características econômica, ambiental e social. O 

objetivo foi avaliar a produção de mudas de Schizolobium amazonicum em diferentes níveis de 

sombreamento. O experimento foi realizado no viveiro de mudas da Universidade Federal Rural 

da Amazônia. No sentido de superar a dormência, utilizamos o método de escarificação mecânica 

com lixamento na parte inversa a micrópila. O fator sombreamento consistiu de três níveis, 50%, 

75% e 100%, sendo empregado nos ambientes telado de sombrite. O fator substrato foram quatro 

tipos D1, D2, D3 e D4. Variáveis analisadas, foram altura, diâmetro do colo e o número de folhas. 

A partir dos resultados observa-se que o ambiente apresentou efeito sobre a interação com à altura, 

diâmetro do colo e número de folhas (Teste F= 5,40) e (CV= 14,3%). Entre sombreamento e 

substrato em relação à altura das mudas, foi expressivo no sombreamento a 50%, apresentando 

maior altura o substrato D1. Com relação ao diâmetro do colo, o sombreamento a 50%, apresentou 

3,86 mm, o D3 foi o substrato que apresentou maior média 3,35 mm. A maior quantidade de folhas, 

está em mudas do sombreamento 50% e 75%, respectivamente. Já as mudas dos substratos D4 e 

D3, tiveram as maiores médias, 11,75 e 9,6 unidades. Schizolobium amazonicun possui bom 

desenvolvimento em 50 e 75% de sombreamento, sendo considerados os melhores ambientes para 

a produção de mudas saudáveis e de qualidade. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Ambiente. Produção vegetal.  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO 

O Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke, pertence à família Caesalpinaceae, é uma 

espécie nativa do bioma amazônico, podendo ser encontrada nos estados do Pará, Amazonas, 

Rondônia e Mato Grosso, e em áreas de solos argilosos de florestas primárias e secundárias, que 

estejam em terra firme quanto em várzea (ALMEIDA et al., 2005). 

A árvore dessa espécie pode alcançar em seu pleno desenvolvimento, altura entre 15 e 40 

m e 50 a 100 cm de diâmetro a altura do peito (DAP), exibindo um tronco cilíndrico e reto, 

dependendo do manejo adotado. Outra característica apresentada é ser uma planta hermafrodita. O 

início dos eventos reprodutivos em área abertas e plantios, ocorre entre oito e dez anos, em áreas 

de floresta, ocorre aos 12 anos. No estado do Pará, o período fenológico da espécie ocorre entre os 

meses de junho a outubro, onde a floração ocorre entre junho e julho e a frutificação nos meses de 

setembro e outubro, sendo está anual, com sai dispersão do tipo anemocórica (CORDEIRO et al., 

2015). 

É uma espécie com elevadas características de interesse econômico, ambiental e social, 

principalmente nas atividades de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e em sistemas 

agroflorestais, sendo muito utilizado, devido seu rápido crescimento, valor agregado no mercado e 

sua fácil adaptação aos mais diversos fatores edafoclimáticos (ALMEIDA et al., 2013; GONDIN 

et al., 2015). 

Por apresentar rápido crescimento, diversidade de uso e elevado potencial econômico, vem 

despertando interesse entre produtores rurais e madeireiros, principalmente para a produção de 

laminados de alta qualidade, por ser considerada uma madeira leve (densidade= 0,30g/cm³), de 

coloração branca/amarelada, fibras grandes, tendo alto grau de aproveitamento na produção de 

laminados (CARVALHO, 2007). 

Para que ocorra a expansão e exploração da cultura em atividades madeireira, recomposição 

florestal ou em sistemas agroflorestais é de extrema importância que se tenha um encorpado 

programa de formação de mudas, e que haja estudos desde a semeadura, a fase de mudas, sobre os 

fatores de influência como densidade, volume de água e luminosidade, para o desenvolvimento de 

mudas com alto padrão de qualidade, permitindo maiores chances de sobrevivência na fase de 

viveiro, da mesma forma que, elevará seu crescimento, uma vez que, ocorrerá diminuição no tempo 

de transplantio para o campo, sendo assim, acessíveis  aos pequenos e médios produtores (CUNHA 

et al., 2005). 
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Se recomenda que para a produção de mudas do Schizolobium amazonicum, a semeadura 

ocorra em tubetes ou sacos de polietileno, e permaneçam até as mudas alcançarem porte e qualidade 

adequada, sendo uma muda de 20 a 35 cm de altura e com cerca de 60 dias após a semeadura, estás 

se encontram prontas para o plantio em campo (CARVALHO, 2007; GONÇALVES et al., 2016; 

SANTOS et al., 2016).  

Um fator de grande importância na fase de germinação, crescimento e vigor de mudas é a 

luminosidade, em razão das múltiplas reações das plantas aos níveis de sombreamento, sendo de 

extrema importância avaliar a interação da quantidade e qualidade da luminosidade, quando ainda 

estiverem em viveiro (FRIGOTTO et al., 2015). 

Desta forma, o experimento se constituiu pela necessidade de atender produtores que 

necessitem de tecnologia de produção de mudas, com baixo custo, principalmente ao agricultor 

familiar da região amazônica, diante suas especificidades. Isto posto, o presente trabalho teve por 

objetivo avaliar a produção de mudas de Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke em diferentes 

níveis de sombreamento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no viveiro de mudas do Instituto de Ciências Agrárias, da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, PA (45°46’43’’S, 43°86’65’’W). O clima da 

região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Af, quente e úmido, com temperatura média 

de 26,8ºC, precipitação anual de 2.537 mm. 

As sementes de Schizolobium amazonicum utilizadas no estudo são oriundas de doação de 

uma escola do município de Santa Barbará, Pará. Para superar a dormência, utilizamos o método 

de escarificação mecânica com lixamento na parte inversa a micrópila. Para obter maior percentual 

de germinação e acelerar o processo, estas foram escarificadas quimicamente, com ácido sulfúrico 

(H2SO4), ficando imersas na solução por sessenta minutos. Em seguida, efetuou-se a semeadura 

direta das mesmas em sacos de polietileno (15 x 11 cm). 

Durante o experimento instalado as mudas foram irrigadas por aspersão, sempre no período 

vespertino. A avaliação do experimento e a coleta dos dados, se deram aos 60 dias, após a 

semeadura. O fator sombreamento consistiu de três níveis, 50%, 75% e 100%, sendo empregado 

nos ambientes telado de sombrite. O fator substrato foram quatro tipos, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Composição dos substratos utilizados durante o experimento, na proporção 2:2. 

Substrato Composição 

 

D1 Terra preta 

D2 Terra preta + serragem (extraído da madeira de Piptadenia suaveolens) 

D3 

D4 

Terra preta + serragem fervida (fervida durante três horas, a 100°C) 

Terra preta + esterco bovino 

Fonte: Os autores. 

 

As variáveis analisadas durante o estudo, foram: altura da parte aérea (h) em centímetros 

(cm), determinada com uma régua, sendo medida do colo da muda até a ponta da última folha; o 

diâmetro do colo (dac) em milímetros (mm), medido com o auxílio de um paquímetro digital, ao 

nível do substrato; e o número de folhas (nf), onde contou-se todas as folhas desenvolvidas em 

cada muda estabelecida. E os dados obtidos foram tabulados e os gráficos desenvolvidos em 

Microsoft Excel© 2019, em seguida os dados foram submetidos a análise de variância pelo teste F 

e quando este foi significativo a 1% ou 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados da análise de variância observa-se que o ambiente apresentou efeito 

sobre a interação com à altura, diâmetro do colo e número de folhas (Teste F= 5,40) e (CV= 14,3%), 

em mudas de S. amazonicum, onde ao final do período experimental, revelaram diferenças 

estatísticas significativas ao nível de 5% de probabilidade para o fator sombreamento, como mostra 

a Tabela 2. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Butzke et al. (2018), avaliando a produção 

de mudas de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke), obtendo para o teste F, valor de 

6,8, com um CV 13,8%, em diferentes níveis de luminosidade em Rio Branco. 

Na Figura 1 o resultado das interações entre sombreamento e substrato em relação à altura 

das mudas, foi mais expressivo com sombreamento a 50%, seguido do de 75 e 100%, 

respectivamente. Apresentando maior desenvolvimento em altura o substrato D1, com 24,27, 21,22 

e 18,17 cm, nos três níveis de sombreamento, seguido do D3, D4 e D2, respectivamente, mostrando 

que o crescimento em altura respondeu expressivamente ao sombreamento de 50%. 
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Tabela 2 – Interação ambiente com as variáveis altura, diâmetro do colo e altura devido a níveis de 
sombreamento. 

Fonte da variação SQ* Gl* QM* F* 

Tratamentos 79,08 3 26,36 5,40** 

Resíduos 180,07 24 7,50  

Total 259,15 27   

CV 14, 3%     

*Soma de quadrado; Graus de liberdade; Quadrado médio; Teste F. **significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (0,01=<p<0,05). 
Fonte: Os autores. 
 

Figura 1 – Desenvolvimento em altura (cm) de mudas de Schizolobium amazonicum nos níveis de 

diferentes sombreamentos, com relação aos substratos. 

 
Fonte: Os autores 

 

Figotto et al. (2015), estudando o melhor ambiente observou que as mudas de S. 

amazonicum que apresentaram maiores crescimento com valores entre 50,29 e 23,04 cm, foram as 

situadas em casa de vegetação e de luminosidade de 75%, na região sul do país. Butzke et al. 

(2018), produzindo mudas de S. amazonicum tiveram maior altura, 67,81 cm, quando produzidas 

no sombreamento de 50% em substrato de terra vegetal, esterco bovino, areia e vermiculita.  

Com relação ao diâmetro do colo, desde a primeira avaliação, foram percebidas diferenças 

nos valores no decorrer das demais avaliações. E este comportamento é notado nas mudas sobre 

sombreamento a 50%, 3,86 mm, contra 75 e 100%, simultaneamente. O D3 foi o substrato que 
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apresentou maior média do diâmetro do colo, 3,35 mm, em seguida o D2, D4 e D1, 2,94, 2,79 e 

2,28 mm, respectivamente nos três níveis de sombreamento, como mostra a Figura 2. 

Rosa et al. (2009), avaliando o crescimento de mudas de S. amazonicum verificou que o 

menor crescimento diamétrico do colo 2,86 mm, ocorreu nas mudas sob o sombreamento a 70%, 

podendo está tendência à redução, está relacionada com o aumento do nível de sombreamento, o 

que mostra que o paricá na fase juvenil, tem seu crescimento afetado por sombreamentos intensos, 

configurando  que a espécie tem aptidão e melhor adaptação nessa fase, por ambientes com elevada 

incidência de radiação solar, apresentando característica  de espécie heliófila.  

 

Figura 2 – Diâmetro do colo (mm) das mudas de Schizolobium amazonicum em diferentes substratos e nos 

diferentes níveis de sombreamento. 

 

Fonte: os autores. 

 

O bom desempenho do crescimento em altura e diâmetro do colo, está na ocorrência e na 

existência da área foliar nas plantas, por ser fundamental, e está induzirá diretamente no 

desenvolvimento vegetativo da planta. Neste contexto, a partir do estudo realizado, observa-se que 

ao longo do experimento, a maior quantidade de folhas, foram desenvolvidas em mudas sobre o 

sombreamento a 50% e 75%, respectivamente. Já as mudas dos substratos D4 e D3, tiveram as 

maiores médias, 11,75 e 9,6 unidades, respectivamente, seguidos do D2 e D1, como mostra a 

Figura 3. No entanto, ocorreu perda de folhas durante a avaliação do experimento, o que pode estar 
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associado e por ser inerente a alta capacidade que a espécie tem de desrama, que ocorre 

naturalmente, por ser uma peculiaridade da espécie. 

De acordo com Brito et al. (2017); Caron et al. (2010), comprovam em seus estudos com 

mudas de S. amazonicum e S. parahyba que o número de pares de folhas, podem não ser 

influenciados pelos diferentes níveis de sombreamento, mas sim, pelo período que estão após o 

sombreamento. Haja vista que, as condições climáticas influenciam na altura, diâmetro do colo e 

no número de folhas, e que necessita de mais estudos quanto a adaptação destas as regiões a qual 

vão ser estabelecidas e viáveis ao campo. 

 

Figura 3 – Número de folhar das mudas de Schizolobium amazonicum em diferentes substratos e nos 

diferentes níveis de sombreamento. 

 

Fonte: Os autores. 

 

4. CONCLUSÃO 

Schizolobium amazonicun possui bom desenvolvimento no viveiro, e 50 e 75% de 

sombreamento, foram o considerados os melhores níveis de sombreamento para a produção de 

mudas, e por apresentarem os maiores índices de altura, diâmetro do colo e número de folhas, além 

de proporcionar melhor desenvolvimento das mudas, protegem dos intempéries e de possíveis 

pragas.  
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Recomenda-se ainda que sejam realizados novos estudos visando avaliar a adaptação da 

espécie em diferentes regiões, tanto em viveiro como em campo, visando sua melhor adaptação e 

utilização da espécie. 
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RESUMO 

 

O feijão-Caupi, também conhecido como feijão-de-corda, feijão da colônia ou feijão manteiguinha 

(Vigna unguiculata), é uma cultura de origem africana, e foi trazida para o Brasil no século XVI 

pelos Portugueses. O cultivo dessa leguminosa constitui-se como uma cultura de grande 

importância nas regiões Norte e Nordeste do país, principalmente por compor a alimentação básica 

das populações dessas regiões.  O experimento foi realizado em casa-de-vegetação, na área de 

Ciência do solo, no campus da Universidade Federal Rural da Amazônia, localizada no município 

de Belém-PA, no período de abril a junho de 2019. Os resultados da análise de variância dos 

tratamentos em relação à massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca das raízes (MSR), 

observou-se efeitos isolados dos tratamentos, doses de N e fontes de fósforo para a MSPA. A 

significância para a MSR é verificada apenas para fontes de fósforo. Não ocorreram efeitos 

significativos para a interação entre os tratamentos. O presente trabalho objetivou analisar a 

influência de nitrogênio associado a fontes fosfatadas no cultivo do feijão manteiguinha (Vigna 

unguiculata) e estimar a melhor combinação para o desenvolvimento da massa seca da parte aérea 

e massa seca da raiz. 

 

Palavras-chave: Manteiguinha. Doses de N e P, Massa seca. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

  

mailto:ricardonogueira.r7@gmail.com
mailto:jessigalvao50@gmail.com


  

 

  

 

 

33 

 

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

1. INTRODUÇÃO  

O feijão-Caupi, também conhecido como feijão-de-corda, feijão da colônia ou feijão 

manteiguinha (Vigna unguiculata), é uma cultura de origem africana, e foi trazida para o Brasil 

no século XVI pelos Portugueses, para o Estado da Bahia, de onde ocorreu a disseminação da 

cultura para todo o território brasileiro, mas principalmente no território Nordestino (FILHO et 

al., 2011). 

O cultivo dessa leguminosa constitui-se como uma cultura de grande importância nas 

regiões Norte e Nordeste do país, principalmente por compor a alimentação básica das 

populações dessas regiões, contribuindo com seu alto valor nutritivo e gerando um grande capital 

para os produtores dessa cultura (BOTELHO et al., 2013). 

Segundo Botelho (2013), em vários municípios do Pará, há um crescimento significativo 

das áreas plantadas com a cultura de feijão-caupi, porém sua produtividade ainda é baixa, 

podendo estar relacionado a vários fatores como a adubação inadequada, quantidade de 

precipitações, plantas invasoras. 

Em termos nacionais, o feijão caupi era pouco aceito devido ao tamanho da semente e 

pela pouca produção de caldo, o que para o mercado interno e externo não tem tanto valor. 

Entretanto, para os produtores, esta cultura constitui uma importante oportunidade de negócio 

com potencial para se tornar uma importante mercadoria (FILHO, et al., 2011). 

O presente trabalho objetivou analisar a influência de nitrogênio associado a fontes 

fosfatadas no cultivo do feijão manteiguinha (Vigna unguiculata) e estimar a melhor combinação 

para o desenvolvimento da massa seca da parte aérea e massa seca da raiz. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi realizado em casa-de-vegetação, na área de Ciência do solo, no campus 

da Universidade Federal Rural da Amazônia, localizada no município de Belém-PA, no período de 

abril a junho de 2019. O clima predominante na região é o Afi, com temperatura média anual de 

26 ° C, alta pluviosidade e média de 2.754,4 mm anuais, de acordo com a classificação de Köppen. 

O solo da área experimental, foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico, de textura 

arenosa (EMBRAPA, 2006), do qual foram coletadas amostras nas profundidades de 0 a 20 cm. 

Em seguida, o mesmo, foi peneirado e acondicionado em sacos contendo 1,5 Kg de solo.  
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O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, arranjados em esquema fatorial 

4 x 2, com quatro repetições, totalizando 32 unidades experimentais. Os fatores foram: quatro doses 

de nitrogênio (0, 50, 100, 150 kg ha-1) na forma de uréia; e duas fontes fosfatadas: superfosfato 

simples e fosfato natural de Arad, respectivamente (0,5 e 0,752 por saco). As doses de N e P foram 

calculadas de acordo com as análises de solo seguindo a recomendação do manual de adubação do 

Estado do Pará. 

Antes da semeadura da cultura do feijão, foi realizado a calagem para correção da acidez 

do solo, com a incubação do solo por um período de 21 dias na quantidade de 4,5 t/ha. Após esse 

período, foi realizada a adubação e aplicação dos tratamentos.  

A semeadura do feijão foi realizada de forma direta, com a utilização de cinco sementes em 

cada saco, utilizando-se a cultivar de feijão-caupi, manteiguinha, de ciclo precoce. A irrigação foi 

diária, com fornecimento de água suficiente para o bom crescimento da cultura. As variáveis 

analisadas foram a produção de massa da parte aérea, massa seca de raiz e relação da parte aérea 

sobre o crescimento radicular. 

 

2.1. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os resultados do experimento foram submetidos à análise de variância, comparadas pelo 

teste de Tukey, quando pertinente, e estudos de regressão, através do ajuste das equações de acordo 

com as doses utilizadas. Para a obtenção dos resultados utilizou-se o programa estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados da análise de variância dos tratamentos em relação à massa seca da parte 

aérea (MSPA) e massa seca das raízes (MSR) estão expressos na tabela 1. Observa-se efeitos 

isolados dos tratamentos, doses de N e fontes de fósforo para a MSPA. A significância para a MSR 

é verificada apenas para fontes de fósforo. Não ocorreram efeitos significativos para a interação 

entre os tratamentos. 

 

Tabela 1 – Resumo da ANOVA dos tratamentos aplicados em relação as variáveis utilizadas (MSPA e 

MSR). 
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FV GL MSPA MSR 

Doses de N 3 ** NS 

Fontes de P 1 ** ** 

DN x FP 3 NS NS 

Erro 24   

CV  20,66 29,15 

Fonte: Os autores. 

 

Os dados de produção de MSPA se ajustaram ao modelo linear crescente de regressão, ou 

seja, com o aumento das doses essa produção cresceu progressivamente até a maior dose aplicada, 

indicando não haver uma definição quanto a melhor dose aplicada (Figura 1). Esses resultados se 

assemelham aos encontrados em Rodrigues (2002), que ao trabalhar com a recuperação de capim-

braquiária, obteve após o primeiro e o segundo corte a máxima produção da matéria seca da parte 

aérea nas doses de nitrogênio de 752 e 1113 mg kg-1 de solo, ressaltando que o ponto de máxima 

seria alcançado se utilizados doses superior a dose máxima do estudo. 

 

Figura 1 – avaliação das doses de nitrogênio na MSPA. CV= 20.66 

 
Fonte: Os autores. 

Os dados obtidos no trabalho também corroboram aos encontrados por Junior (2012), que 

com a aplicação de 25 kg ha-1 de N + 100 kg ha-1 de P2O5 influenciaram de modo eficiente na 

matéria seca da parte aérea na cultura de feijão-caupi irrigado. 
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O estudo desta variável é importante pois pode demostrar a eficiência do  uso do feijão-

caupi na adubação verde. O feijão-caupi, por possuir alta capacidade de cobertura do solo, pode 

produzir relevante porção de biomassa, sendo assim, pontuada com características significativas 

para utilização na adubação verde (DOURADO et al., 2015). 

Com relação às fontes fosfatadas, o SFS se mostrou mais efetivo, haja vista a maior produção 

de MSR encontrada no feijão-caupi (Figura 2). Esse fato pode estar relacionado à rápida absorção 

pela planta, por ser bastante solúvel em água, apresentando maior eficiência em curto período 

(KORNDÖRFER; LARACABEZAS; HOROWITZ, 1999).  Já o fosfato natural por possuir menor 

solubilidade, desfavoreceu a rápida absorção pela cultura (NOVAIS; SMYTH, 1999). O que 

acarretou menor desempenho no crescimento da MSPA. 

 Segundo Fageria et al. (2003), o fósforo possui grande influência no aumento do 

rendimento da massa seca da parte aérea do feijoeiro. Pois desenvolve reações essenciais no 

metabolismo das plantas, assim fazendo com que a planta se desenvolva com mais vitalidade 

(ZUCARELI; JUNIOR, 2006).  

 

Figura 2 – Influência de Fontes de P na MSPA. 

 

Fonte: Os autores. 

 

O superfosfato simples foi o que mais influenciou na massa seca da raiz, apresentando 

maior produção (Figura 3). A lenta solubilização dos fosfatos naturais podem ter contribuído para 

essa diferença significativa na produção de MSR. 
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A baixa quantidade de Potássio é um fator que limita o desenvolvimento da matéria seca 

das leguminosas (FERNANDEZ; ASCENIO, 1994).  Segundo Zucareli (2006) a carência de P no 

início do ciclo pode resultar em limitações de desenvolvimento para a cultura, a qual não poderá 

se recuperar, mesmo tendo o aumento da quantidade de níveis que a cultura necessita. Uma vez 

que esse macronutriente exerce múltiplas funções na planta, destacando, ativação de sistemas 

enzimáticos, importantes nos processos de fotossíntese e respiração, sua deficiência acarreta 

crescimento lento, raízes com baixo crescimento e caules frágeis o que pode favorecer o ataque de 

doenças, além de prejudicarem a formação de sementes e frutos (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

Figura 3 – Influência de Fonte de P na MSR. 

 

Fonte: Os autores. 

 

4. CONCLUSÃO 

O aumento das doses de nitrogênio e das fontes fosfatadas aumentaram a produção da 

massa seca da parte aérea do feijão-caupi. Observou também efeitos isolados dos tratamentos de 

doses de N e fontes de fósforo na MSPA. Em termos práticos, o uso dessas informações em 

conjunto ou isoladas devem ser consideradas, uma vez que a aplicação correta da quantidade 

dessas variáveis pode aumentar a MSPA do feijão-caupi, que é apontado como excelente 

característica para adubação verde, além da escolha correta das dosagens pode reduzir 

economicamente os gastos com esses macronutrientes e elevar a produção.  
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 Quando analisados os dados da MSR, observou que não houve significância para a 

interação entre os tratamentos, ocorrendo efeitos significativos apenas para fontes de fósforo.  Com 

relação às fontes fosfatadas, o SFS se mostrou mais efetivo por apresentar a maior produção de 

MSR, esse aumento pode estar relacionado à rápida absorção pela planta, por ser bastante solúvel 

em água, e assim apresenta maior eficiência em curto período. Em abordagem pratica do estudo, 

conclui que a deficiência de potássio no feijão-caupi pode ocasionar crescimento lento das raízes, 

o que influência no baixo desenvolvimento da cultura. 
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RESUMO 

 

A espécie Passiflora edulis Sims, tem como centro de origem à América Tropical, pertence à 

família Plassiforaceae, que está presente no Brasil. As áreas de cultivo são de estimável 

importância social, pois criam oportunidades de empregos direto e indireto. A região Norte do 

Brasil se encontra entre as principais produtoras dessa fruta, produzindo aproximadamente 40 mil 

toneladas do fruto. Com isso, o estudo teve como objetivo analisar a produção da área plantada, 

área colhida, produção e produtividade de P. edulis na região Norte do Brasil, no período de 2010 

a 2019. A área objeto de estudo deste trabalho foi a região Norte do Brasil, composta pelos estados 

do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.  Os dados referentes à área 

plantada e área colhida, produção e produtividade de P. edulis da região, foram adquiridos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio das informações da Produção Agrícola 

Municipal (PAM) de 2019. Na última década, observa-se que ocorre uma oscilação de crescimento 

e redução da área plantada e área colhida de P. edulis, onde a área plantada apresentou em 2015, o 

maior índice de Crescimento, com14,83%. Já a área colhida, por sua vez, apresentou 3.630 ha de 

P. edulis na safra de 2019. Podemos ainda observar que, os estados do Pará e Amazonas, 

contribuem com maior participação na quantidade produzida de frutos de P. edulis, com 15.486 t 

e 14.053 t, respectivamente, na safra de 2019. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A espécie Passiflora edulis Sims, tem como centro de origem à América Tropical, pertence 

à família Plassiforaceae, que está presente no Brasil, sendo este considerado um dos maiores centro 

de diversidade do gênero Passiflora, contendo entre 150 a 200 espécies de maracujá (COSTA et 

al., 2017). 

O P. edulis é cultivado extensivamente nas regiões brasileiras, do norte ao sul (FALEIRO, 

2012). A ampla faixa de cultivo coloca o Brasil entre os maiores produtores mundiais do fruto, 

sobretudo na fabricação de suco concentrado e congelado, bem como, do fruto para o consumo in 

natura (BERALDO; KATO, 2010). 

A passicultura é bastante difundida principalmente por pequenos produtores, com áreas de 

1 a 5 ha, de base da agricultura familiar, servindo como complemento continuo na renda. Contudo 

a produção brasileira de P. edulis na safra de 2017, foi de 548.088 t, obtida em 41.190 ha, sendo 

8,63% desta produção na região Norte (GONTIJO et al., 2016).  

Essa frutífera ao decorrer das décadas ganhou importância expressiva no agronegócio de 

frutas tropicais, devido o aumento da cotação de suco no mercado internacional de frutas frescas. 

E como resultado obteve um maior interesse dos produtores na expansão dos pomares, 

consequentemente a demanda por alternativas de cultivo, manejo culturais, mudas de boa 

qualidade, investimento na irrigação e polinização manual para melhorar a produtividade 

(MELETTI, 2011).  

As áreas de cultivo de P. edulis são de estimável importância social, pois criam 

oportunidades de empregos direto e indireto no campo, no setor de vendas de insumos, nas 

agroindústrias, logística, além de movimentar a economia do micro ao grande produtor, 

principalmente os de base da agricultura familiar (FALEIRO; JUNQUEIRA, 2016). 

Os investimentos em busca de maior produtividade, tem encontrado no melhoramento 

genético do maracujazeiro alternativas de melhoria da qualidade de frutos, busca de genótipos 

resistentes ou tolerantes a doenças e pragas importantes na cultura, fator este limitante na produção 

dessa frutífera (SANTOS et al., 2009). 

A região Norte do Brasil se encontra entre as principais produtoras dessa fruta, produzindo 

aproximadamente 40 mil toneladas (IBGE, 2019), é considerada baixa, porém tendo muito 

potencial para maximizar sua produção. A partir do que foi supracitado, o estudo teve como 
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objetivo analisar a produção da área plantada, área colhida, produção e produtividade de P. edulis 

na região Norte do Brasil, no período de 2010 a 2019. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área objeto de estudo deste trabalho foi a região Norte do Brasil, composta pelos estados 

do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.   

As informações para a obtenção de resultados foram adquiridas a partir do banco de dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base a Produção Agrícola Municipal 

de 2019, na plataforma de Sistema de Recuperação Automática (SIDRA), fornecendo a 

disponibilização de dados econômicos referentes ao período de 2010 a 2019.  

A pesquisa pode ser considera explicativa, que segundo Marconi & Lakatos (2004), pelo 

fato de tentar exemplificar e facilitar a compreensão dos resultados do levantamento estatístico, 

abordando mais profundamente o que os dados, por si só, não conseguem demonstrar as 

informações de forma clara. Assim, para este tipo de pesquisa visa estabelecer relações de causa-

efeito por meio da manipulação direta das variáveis relativas ao objeto de estudo. 

Assim como, é considerada uma pesquisa quantitativa. Haja vista que de acordo com 

Malhotra et al. (2012), busca se quantificar os dados por meio de resultados, por meio da coleta de 

dados estruturados e com rigor estatístico. 

Nesse sentido, foram obtidos dados referentes à área plantada e área colhida, em hectares 

(ha), produção, em toneladas (t), e produtividade (kg/ha) de P. edulis da região, entre 2010 a 2019. 

Para se calcular a produção de açaí em porcentual, utilizou-se a Taxa de Variação em 

Percentagem (%), para o período de 2015-2019, a partir da seguinte fórmula: 

 

𝑉(%) =
(𝑃𝐴 − 𝑃𝑎)

𝑃𝑎
 𝑥 100 

em que:  

V = Taxa de variação da produção em porcentagem;  

PA = Produção anual final;  

Pa = Produção anual inicial. 
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No SIDRA, foi feita a caracterização dos dados e utilizou-se o programa computacional 

Microsoft Office Excel 2019 ®, para organizá-los e, a partir disso, elaborar os gráficos de evolução 

temporal da área plantada, área colhida, produção e produtividade de P. edulis. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na última década, observou-se que ocorre uma oscilação de crescimento e redução da área 

plantada e área colhida de P. edulis, na região Norte do Brasil (Figura 1). A área plantada com a 

cultura da P. edulis apresentou uma redução de 4.498 ha (2010) para 3.762 ha (2019), porém em 

2015, apresentou o maior índice de área plantada com 5.165 ha, refletindo em crescimento de, 

aproximadamente, 14,83%, quando comparado ao ano de 2010. A área colhida, por sua vez, 

apresentou 3.630 ha de P. edulis na safra de 2019. 

Esse comportamento pode estar associado as instalações de novas áreas de cultivo, com o 

auxílio do melhoramento genético, a partir de variedades mais resistentes às pragas e doenças, a 

instalação de plantios em Sistemas Agroflorestais e tratos culturais corretos e adequados a cultura 

na região (COSTA et al., 2017). 

 

Figura 1 – Evolução da área plantada e área colhida de P. edulis na região Norte do Brasil, no período de 

2010-2019. 

 
Fonte: IBGE (2019) 

 

A partir da Tabela 1, podemos verificar uma queda acentuada da produção regional de P. 

edulis (-26,37%) entre os anos de 2016 e 2017. Apesar da região Norte possuir a maior produção, 
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ela possui um baixo rendimento médio, devido a sua baixa tecnificação e devido apresentar 

problemas com a presença de pragas e doenças nos campos de cultivo (FERNANDES DE 

FREITAS, 2018).  

Essa redução na área plantada, tem como consequência o menor valor de produção 

ocasionados por fatores associados em especial a sua inviabilidade logística em relação aos custos 

ocasionadas pela falta de uma infraestrutura básica para levar até as fábricas de processamento, e 

para que isso venha ser superado, as fábricas tem buscado alternativas para atender os produtores 

e a demanda dos clientes (NOGUEIRA, 2017), no entanto isso gera aumento nos custos logísticos, 

com isso percebe-se a não estabilização da competividade entre as regiões produtoras e mudanças 

no mercado afetando diretamente a produção devido aos encargos atrelados a  produção. 

E nos anos de 2015 e 2016, ocorreu mudanças climáticas que se estenderam até o mês de 

março do referido ano, ocasionadas pelo fenômeno El Niño que possui influência sobre a 

precipitação, elemento essencial para a produtividades dos pomares, levando o aumento de custos 

ao investir em tecnologias como a irrigação (LOUZADA, 2019), vale frisar que a cultura de P. 

edulis tem seu pico de produção na região Norte a partir de junho, e essa frutífera é altamente 

exigente em água e nutrientes, principalmente potássio e nitrogênio, e sob condições de estresse 

hídrico a absorção de potássio é reduzida, afetando a qualidade dos frutos (COSTA et al., 2008).  

 
Tabela 1 – Variação da produção de P. edulis na Região Norte do Brasil. 

Ano Produção (t) Variação (%) 

2010-2011 50180 – 54156 7,92 

2011-2012 54156 – 45781 -15,46 

2012-2013 45781 – 53637 17,16 

2013-2014 53637 – 50635 -5,60 

2014-2015 50635 – 71385 40,98 

2015-2016 71385 – 64230 -10,02 

2016-2017 64230 – 47291 -26,37 

2017-2018 47291 – 39209 -17,09 

2018-2019 39209 – 39592 0,98 

Fonte: IBGE (2019). 
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Na região Nordeste Paraense para ser mais preciso, os municípios de Igarapé-Açu, Tomé- 

açu, e Curuçá, e as regiões de Manacapuru, Itacoatiara, e Iranduba do Amazonas, foram as regiões 

que se destacaram em relação a área colhida (CENSO AGRO, 2017).   

 Essa crescente (0,98%) na última safra do fruto, pode estar sendo favorecido pela expansão 

de pomares de P. edulis, devido ao aumento na busca por informações técnica e manejo adequados 

que estão sendo adotados nos últimos anos (MENDES et al., 2019). 

E essas informações técnicas abrange adoção de técnicas no cultivo da frutífera, que se 

baseia em espaçamentos adensado com uso de irrigação localizada, uso de sementes melhoradas e 

a polinização manual. Esse manejo pode proporcionar um aumento na produção regional, isso 

quando se trata de plantio realizado em casas de vegetação, sendo ela uma tecnologia com 

vantagens em facilitar o manejo fitossanitário, maior vigor, qualidade dos frutos e principalmente 

redução do uso de agrotóxicos e facilidade em polinização mesmo em períodos chuvosos 

(GONTIJO, 2017).  

Na Figura 2, podemos observar que os estados do Pará e Amazonas, contribuem com maior 

participação na quantidade produzida de frutos de P. edulis, com 15.486 t e 14.053 t, 

respectivamente, na safra de 2019, seguidos dos estados de Rondônia, Roraima, Acre, Amapá e 

Tocantins. No ano de 2014, os estados do Pará e Amazonas, que são os principais produtores na 

região norte, atingiram a mesma quantidade, cerca de 20.000 t de fruto. A queda acentuada da 

produção de P. edulis em 2017, no estado do Pará, se deu principalmente por ação do ataque de 

pragas e doenças severas que, dizimaram grande parte dos cultivos. Por outro lado, o que 

influenciou na baixa contribuição da produção nacional, estar inúmeros fatores, mas 

principalmente ao estresse hídrico que ocorre em cultivo de sequeiro (SILVA et al., 2020). 
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Figura 2 – Comportamento da quantidade produzida de P. edulis nos estados da região Norte do Brasil na 
última década. 

 
Fonte: IBGE (2019) 

 

4. CONCLUSÃO  

A produção regional do maracujá mostra-se com flutuações periódicas, e isso pode ser 

observado ao longo dos últimos dez anos. No entanto, a região apresenta condições ideais para o 

cultivo e expansão da área plantada e área colhida através da aplicação de tecnologias e manejos, 

elevando os potenciais do mercado de suco processado e o consumo dessa frutífera in natura 

No ano de 2015, o maracujá obteve resultados positivos com 5165 ha e 5032 ha, em relação 

a área plantada e área colhida respectivamente.  E entre os anos de 2014 e 2015, a variação de 

produção de maracujá aumentou 40% na região Norte. 

A cultura está em ascendência, tendo em vista os dados do ano de 2019. Que mostra um 

crescimento, isso pode ser em decorrência de produtores que estão buscando investir nessa cultura 

através da adoção de novas cultivares, manejo fitossanitário, irrigação o que possibilita frutos de 

qualidade e consequentemente armazenamento em período de baixo preço e a demanda de mão de 

obra podendo ser diversa nos pomares. 
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RESUMO 

 

Os impactos agroambientais é um assunto que cada vez mais precisa ser trabalhado, quais os 

impactos da implantação de uma lavoura e as atividades realizadas durante o manejo das lavouras 

ocasionam no meio ambiente. O objetivo do presente estudo foi demonstrar os impactos ambientais 

causados pelo uso e manejo inadequado do solo e do ambiente na cultura do trigo. Para isso foi 

elaborado uma lista com alguns itens nos quais foram utilizados como base para o presente trabalho 

que são eles: cultivar utilizada, tratamento de sementes, sistema radicular, maquinários e 

equipamentos para a implantação da cultura, adubação utilizada, se a mesma é baseada na análise 

de solo, como é feito a pulverização, se é necessário realizar a dessecação, se a lavoura possui 

terraços e se a semeadura e a colheita é realizada em nível. Desta forma constatou-se alguns 

problemas nas lavouras onde é produzida a cultura do trigo, sendo eles problemas de compactação 

e escoamento superficial devido ao mal uso dos maquinários agrícolas. O estudo permite concluir, 

que para os conhecimentos sobre manejo e gestão ambiental sejam passados para os produtores 

agrícolas é preciso que os técnicos que atuam no mercado de trabalho tenham consciência dos 

problemas agroambientais e trabalhem para melhorar e auxiliar os produtores a fazerem uso dos 

recursos naturais de forma consciente. Neste sentido a solução que deve ser buscada para as 

questões ambientais é através da formação de uma consciência ambiental, ações que se referem as 

mudanças no sistema de exploração agrícola nacional. 

 

Palavras-chave: Agricultura. Meio ambiente. Solo. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 
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1. INTRODUÇÃO  

A agricultura exige cada vez mais eficiência das máquinas e equipamentos. Desde a 

implantação do Sistema de Plantio Direto (SPD), onde se tem como principal característica a 

semeadura diretamente na palhada, evitando assim o revolvimento do solo, foi também com a 

implantação desse sistema que muitos agricultores tiraram quase que totalmente de suas lavouras 

os terraços. 

O uso do terraceamento visa colaborar no controle da erosão hídrica do solo, em terrenos 

inclinados, através da interceptação e disciplina da enxurrada ocorrente quando a intensidade da 

chuva ultrapassa a taxa de infiltração de água no solo (DENARDIN et al., 2005). O que 

inicialmente parecia algo sem muita importância, com a passar dos anos vem se tornando um 

problema cada vez maior.  

Pois com a retirada desses terraços e o plantio direto o solo começou a apresentar vários 

níveis de erosão. Este problema não afeta somente o solo, mas também todo o ecossistema pois 

leva os nutrientes e agroquímicos diretamente do solo da lavoura para o leito dos rios. 

 

2. ASPECTOS METODOLOGICOS 

Considerando o periodo de elaboração do trabalho a cultura do trigo ainda não estava 

implantada, foram observados outros fatores que podem ocasionar a degradação da lavoura, como 

o maquinário utilizado, tratamento de sementes, uso de agrotóxicos, e entre outros fatores. 

 

2.1. TRIGO 

O trigo, Triticum aestivum, é uma planta da família das gramíneas, assim como o arroz e o 

milho, e se originou do cruzamento de outras gramíneas silvestres que existiam nas proximidades 

dos rios Tigre e Eufrates, na Ásia. A Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) é 

responsável por mais de 80% da produção nacional. 

 

2.2. FERTILIDADE DO SOLO  

Assim como a maioria das espécies de plantas, o trigo necessita de treze nutrientes, 

classificados como macronutrientes (absorvidos em maiores quantidades pelas plantas) e 

micronutrientes (absorvidos em menores quantidades). Os macronutrientes são o nitrogênio (N), 

fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S). Os micronutrientes são o boro 
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(B), cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo) e zinco (Zn). A falta ou 

o baixo teor desses nutrientes no solo ocasiona menor crescimento das plantas e menor produção 

de grãos. 

Realizar a análise de solo é um fator para a definição da adubação e calagem correta no qual 

realmente o solo necessita, para que a análise seja válida deve ter a periodicidade máxima de dois 

anos. 

 

2.3. COBERTURA PERMANENTE DO SOLO 

 A cobertura do solo é importante porque ela tem benefícios como a dissipação de energia 

erosiva das gotas de chuva, a redução de perdas de solo e de água por erosão, a preservação da 

umidade no solo, redução da amplitude de variação da temperatura do solo, a redução de incidência 

de plantas daninhas, proporciona o equilíbrio da flora e da fauna do solo, favorece a reciclagem 

dos nutrientes. 

 

2.4. TRATAMENTO DE SEMENTES  

O objetivo do tratamento de sementes, como fungicidas e doses eficientes, é eliminar os 

fungos veiculados a essa fonte de inoculo, evitando seu retorno aos órgãos aéreos, pelo processo 

de transmissão, na lavoura recém estabelecida. As sementes infectadas transportam para a lavoura 

os fungos agentes causais de manchas foliares e da podridão comum de raízes. Por isso, fazer o 

tratamento das sementes é de estrema importância porque ela leva a erradicação dos fungos 

patogênicos associadas as sementes. 

 

2.5. DENSIDADE E PROFUNDIDADE DE SEMEADURA 

Para o estado do Rio Grande do Sul a densidade de semeadura indicada é de 250 sementes 

viáveis/m2 para cultivares semitardias e tardias e de 300 a 330 sementes viáveis/m2 para cultivares 

médias e precoces. 

A profundidade de semeadura deve ficar entre 2 e 5 cm, com preferência para a semeadura 

em linha, por distribuir mais uniformemente as sementes, pela maior eficiência na utilização de 

fertilizantes e menor possibilidade de danos às plantas quando da utilização de herbicida em pré-

emergência. 
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2.6. IMPACTO AMBIENTAL - IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS: AÇÕES OU ATIVIDADES 

HUMANAS 

Segundo SÁNCHES (2008), “os impactos ambientais decorrem de uma ou de um conjunto 

de ações ou atividades humanas realizadas em um certo local. Geralmente os impactos ambientais 

são originados de ações ou atividades de caráter tecnológico, como construção de uma barragem, 

extração de minerais ou carregamento de navios em um porto. Estabelece uma relação de causa e 

efeito, na qual ações tecnológicas são a causa das alterações de processos ambientais que 

modificam a qualidade do ambiente, ou em outras palavras introduzem a impactos ambientais”. 

 

2.7. DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

A degradação dos recursos hídricos é um dos motivos cada vez mais preocupante devido 

ao aumento da população, instalações industriais e esse recurso estar cada vez mais escasso. Essa 

restrição é ocasionada em função de duas causas: clima e tamanho da população que traz consigo 

poluição e maior demanda. As regiões com grande ocupação agrícola: Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

tem tendência de comprometer o lençol freático devido a lixiviação de produtos tóxicos. 

Segundo Quirino, Irias e Wright (1999, p.50) “o Nordeste apresenta um semiárido com 

esgotamento dos recursos, mau uso e aumento do impacto. Já no Norte há farta distribuição de 

água. No Centro-Oeste há problemas de seca durante boa parte do ano. No Sul há uso intensivo e 

problemas de erosão, assim como no Sudeste. Em algumas áreas pesquisadas no Sudeste e Centro-

Oeste, onde ocorreu a agricultura irrigada de modo maciço, observa-se o secamento de 

reservatórios em períodos críticos. No Centro-Oeste práticas de agricultura em cabeceira de 

nascentes fazem secar os córregos”. 

 

2.8. AS REGIÕES BRASILEIRAS NA UTILIZAÇÃO DO SOLO 

As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as de maior ocupação agropecuária e são as que 

acabarão comprometendo, se nada for feito para mudar as perspectivas do solo e qualidade do 

lençol freático, devido a lixiviação das substâncias tóxicas utilizadas nas lavouras. Um dos 

exemplos de degradação que podemos citar é no caso do Rio Grande do Sul com a produção de 

soja e trigo, que estão degradando o solo em razão dos desmatamentos. E com isso no futuro terá 

que se gastar grandes quantias para recuperar as condições naturais. 
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Segundo Quirino, Irias e Wright (1999, p.51) “o Brasil são vários Brasis. Há setores em que 

essa prática (agrícola favorável em relação ao meio ambiente) tem sido desenvolvia. Há setores em 

que a racionalização no uso do solo é totalmente ignorada. Em outros, estamos no primeiro 

mundo”. 

 

2.9. USO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E AVANÇOS ESPERADOS 

 Já pode-se perceber o quão pessimista são as previsões acerca da restrição do uso das águas 

subterrâneas e superficiais de algumas regiões do Brasil, devido ao uso inadequado do solo. 

Segundo Quirino, Irias e Wright (1999, p.52) “para mudar a situação e pô-la de acordo com a 

legislação que já possuímos, o Governo poderia agir e pela a educação agroambiental e pelo 

incentivo ao desenvolvimento sustentável da agricultura”.  

Então algumas das ideias citadas pelos autores Quirino, Irias e Wright (1999) e que 

poderiam ser colocadas em práticas são as relacionadas a uma cooperação internacional que 

possibilite o manejo adequado dos recursos naturais e também uma auditória internacional no 

manejo pecuário, poderiam ser instituídas. Também projeto que visem fixar o homem no campo, 

dando-lhe condições de vida adequada; determinar a cultura adequada para cada área; treinamento 

com o pequeno produtor quanto ao uso de técnicas de manejo do uso dos solos. 

Apesar das previsões serem pessimistas a evolução que esse está tendo visa a proteção da 

qualidade dos recursos naturais. Para que ocorra os avanços esperados, a pesquisa dos autores 

citados acima enfatiza que seria necessário a criação de unidades de conservação, para que se tenha 

a proteção adequada dos recursos de acordo com as particularidades de cada região do Brasil. E 

também que seria necessário a modificação das tecnologias de produção de acordo com qual 

finalidade o solo é usado, através do estudo de suas características. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na pesquisa foi a da observação direta intensiva, que consiste em 

duas técnicas: observação e entrevista. Segundo Marconi e Lakatos (2006, p.88), “a observação é 

uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em analisar 

fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. 
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No presente trabalho, foi realizada a entrevista também, para a obtenção de informações 

essenciais para o estudo. Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 92), “a entrevista é um encontro 

entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 

social, para coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social”. 

Segundo Goode e Hatt (1969), citado por Marconi e Lakatos (2006, p. 92), “a entrevista 

consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de um certo ato 

social como a conversação”. 

Na pesquisa bibliográfica foram consultados livros e artigos de autores que tratam de 

assuntos relacionados ao impacto ambiental, cultivo do trigo e máquinas. Para Marconi e Lakatos 

(2006, p.71),  

“a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrande toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., 
até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e 

audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, 
inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma 

forma, querem publicadas quer gravadas”. 
 

Por fim, os métodos de estudo utilizados possibilitaram observar a realidade específica da 

lavoura e dos fatores que estão ligados diretamente à área estudada, onde foram analisados os 

impactos que degradaram o solo e o ambiente da lavoura, e assim possibilitando apresentar 

soluções para os problemas observados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Conforme a metodologia utilizada, observação direta e intensiva e entrevista, foi levantado 

os fatores que podem estar afetando a lavoura de trigo e gerando impactos negativos, por isso foram 

analisados vários aspectos que serão descritos no decorrer das informações. 

Para fazer o levantamento das informações e análise dos fatores foi preciso conhecer o 

sistema de produção da propriedade observada para saber quais as atividades que ele realiza na 

implantação até a colheita da cultura trigo. Para isso foi elaborada uma lista com alguns itens, para 

direcionar a conversa, sendo eles: cultivar utilizada, tratamento de sementes, sistema radicular, 

maquinários e equipamentos para a implantação da cultura, como é realizada a adubação, se a 
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adubação é baseada na análise de solo, como é feito a pulverização, se é necessário realizar a 

dessecação, se a lavoura possui terraços e se a semeadura e a colheita é realizada em nível. Esses 

itens auxiliaram para que fosse possível encontrar os problemas que estão ocasionando a 

degradação daquele ambiente. 

A cultivar utilizada pelo proprietário é a Marfim, ela possui tratamento com fungicida e 

inseticida (ingrediente ativo Imidacloroprid). Esse inseticida age por ação sistêmica e é utilizado 

nas culturas do algodão, arroz, batata, cana-de-açúcar, citros, feijão, fumo, milho, soja, tomate e 

trigo, apresentando controle para os alvos biológicos que causam danos consideráveis a essas 

culturas. Essa cultivar é resistente ao acamamento e possui porte médio, sendo de ciclo precoce, o 

espigamento ocorre em 75 dias e a sua maturação ocorre em aproximadamente em 128 dias. 

O solo não é preparado para a semeadura, pois de acordo com o proprietário, o mesmo 

trabalha com plantio direto, a semeadora utilizada é da marca EICKHOFF ESG-819 e para a 

semeadura do trigo é utilizado apenas os discos duplos. A adubação não é feita baseada em uma 

análise de solo, sendo utilizada a formulação 5-20-20 (200kg/ha) para a adubação, e a semeadura 

é feita em nível, sendo que as bordaduras são realizadas de alto a baixo e não possui ondulações 

nas bordas para o escoamento da água. 

Neste caso, o indicado seria fazer uma análise de solo para saber qual o teor de cada 

nutriente e se a necessidade de correção. No caso da semeadora, as que possuem melhor 

desempenho em sistema de plantio direto em solos com boas condições são as de disco duplo, pois 

o corte da palha está relacionado com as condições do solo, da palha e da semeadora. 

O uso do sistema de plantio direto diminui os problemas de erosão ocasionados pelo 

impacto da gota da chuva, escoamento superficial (assim possibilitando maior infiltração da água) 

e problemas com plantas invasoras. Este sistema também reduz as operações de preparo do solo. 

Porém, como as bordaduras são semeadas de alto a baixo na lavoura, e assim, ocasionam maiores 

riscos de compactação e escoamento superficial, o indicado é que se faça algumas leves ondulações 

nas bordas para que não ocorra o escoamento superficial. 

Segundo Lima (2006, p. 4) “os equipamentos pesados (tratores pulverizadores e 

colheitadeiras etc.), compactam os solos, reduzindo a ação dos microorganismos, fundamentais 

para a fixação biológica, responsável, entre outras, pela manutenção do ciclo de nitrogênio. Para 

corrigir esse problema a indústria passou a produzir, por meio da fixação industrial do nitrogênio, 

os fertilizantes químicos”. 
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O pulverizador tem grande importância nas propriedades rurais, pois é através dele que os 

produtos agroquímicos são disseminados pela área de cultivo. O pulverizador utilizado é o sob 

seção, acoplado a um trator, usado para fazer o controle de doenças e de infestação de plantas 

daninhas. Na safra 2015/2016 foram feitas três aplicações de fungicidas e duas de herbicidas 

(utilizado Gramocil para dessecação antes de semear e utilizado Hussar, DMA (2-4D) para controle 

das invasoras). 

A aplicação de agroquímicos nas plantações, certamente ajudou no aumento de 

produtividade e redução de perdas na agricultura, mas para que isso ocorra com êxito é necessário 

conhecer os insumos e pulverizadores existentes no mercado atualmente. 

O Gramocil (Paraquate + Diuron), é um herbicida não seletivo pertencente a classe 

dessecante, sendo um produto altamente tóxico, utilizado para controle de infestação de plantas 

daninhas. O 2-4D é um herbicida sistêmico do grupo químico ácido ariloxialcanóico para aplicação 

no controle de plantas infestantes na cultura do trigo e outras. É um dos agroquímicos mais fortes 

e o seu uso é indicado para dessecação de daninhas antes da semeadura e pós emergência do trigo. 

Esses produtos são altamente tóxicos para o solo e ambiente, pois em lugares com 

escoamento superficial ocorre a lixiviação, levando esses produtos químicos para dentro de açudes, 

vertentes, rios e águas subterrâneas. Devido ao uso indiscriminado dos agrotóxicos agravaram-se 

o problema de resistência e do aumento populacional dos insetos. 

No momento da colheita não é necessário fazer a aplicação de um secante, pois a secagem 

do trigo ocorre de forma natural, a umidade estando entre 15-18%. A colhedora utilizada é do 

modelo 5650 da Massey Ferguson e a colheita não é realizada em nível. Então, o que se indicaria 

nesse caso é que a colheita seja realizada em nível, para diminui o impacto do rodado no solo, e 

consequentemente diminuindo a compactação. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Impacto ambiental é um assunto cheio de desafios na área agrícola, pois através das 

tecnologias desenvolvidas no decorrer dos anos para facilitar o trabalho no campo devido a ação 

das pessoas ele altera o meio ambiente, ocasionando poluição e degradação do meio. Através do 

levantamento das informações do cultivo do trigo na propriedade do Senhor Roque Berti foi 

possível analisar o conjunto de fatores que contribuem para a degradação do solo e do ambiente da 

lavoura. 



  

 

  

 

 

57 

 

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

Um dos principais problemas enfrentados nos dias de hoje na produção agrícola é o uso 

desenfreado dos agroquímicos para controle de pragas e doenças. A solução para essa questão é 

trabalhar a sustentabilidade para que seja feita a conservação e uso sustentado dos recursos naturais, 

produção econômica com eficiência energética e uso de tecnologias biológicas ao invés de química. 

Para que os conhecimentos sobre manejo e gestão ambiental sejam passados para os 

produtores agrícolas é preciso que os técnicos que estão sendo formados para o mercado de trabalho 

tenham consciência dos problemas agroambientais e trabalhem para melhorar os mesmos, 

auxiliando os produtores a fazerem uso dos recursos naturais de forma consciente. 

Então a solução que deve ser buscada para as questões ambientais é através da formação de 

uma consciência ambiental, ações que se referem as mudanças no sistema de exploração agrícola 

nacional. É preciso atingir a conscientização da necessidade de preservar o meio ambiente através 

do desenvolvimento educacional e cultural da população. 
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RESUMO 

 

O aumento da população mundial e do padrão de consumo fez com que a quantidade de recursos 

necessários para abastecer a população do planeta tivesse um crescimento significativo nos últimos 

séculos. Dentre as necessidades primárias de qualquer animal está a alimentação, o que significa 

que o crescimento da população gerou um aumento da demanda por alimentos. A classe de 

alimentos mais consumida no planeta é a dos grãos, que apresenta grande variedade e 

frequentemente é a forma de plantio mais viável e produtiva. Entretanto, a produção mundial de 

alimentos não seria capaz de suprir as necessidades da população sem a introdução de novas 

tecnologias nos métodos de plantio. Nesta conjuntura surgiram as sementes geneticamente 

modificadas, que foram essenciais para auxiliar no suprimento desta demanda. Este estudo buscou 

apresentar o contexto no qual surgiram as sementes geneticamente modificadas, tal como comparar 

o crescimento da população com o consumo e produção mundial de grãos. Ademais, também é 

realizada uma análise acerca da participação brasileira no mercado internacional de grãos, a fim de 

entender a evolução e importância do Brasil neste mercado. Isso foi feito através da plotagem em 

gráficos dos dados disponíveis acerca de tal temática. Assim, com esse estudo foi possível observar 

que o crescimento da produção de sementes e grãos acompanha o crescimento populacional e que 

o uso das tecnologias de modificação genética das sementes garante esse comportamento. 

 

Palavras-chave: Sementes Geneticamente Modificadas. Demanda mundial. Produção de grãos.  

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 

  



  

 

  

 

 

60 

 

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

1. INTRODUÇÃO 

Com o significativo e ainda crescente número de habitantes da Terra, a produção de 

sementes torna-se crucial para atender tal demanda. Nesse contexto, surgem as sementes 

geneticamente modificadas que evitam que problemas como pragas possam afetar a produtividade 

das plantações, permitindo assim uma produção de alimentos maior do que a possível sem o uso 

de tais alterações genéticas.  

 Dentre as sementes comercializadas atualmente no mercado internacional, chama-se 

atenção àquelas que ao serem plantadas geram grãos. A produção de grãos é importante porque seu 

consumo, além de participar de diferentes culturas alimentares ao redor do globo, eles contêm 

hidratos de carbono, que são fontes importantes de energia. Ademais, a alimentação de animais 

criados para consumo humano é feita com base em grãos, os quais são utilizados para a produção 

de rações. 

Dessa forma, este estudo busca analisar como funciona o mercado mundial e nacional de 

sementes, bem como como se dá o mercado de grãos para que se possa entender a origem do que 

é consumido, e como são utilizadas as terras que compõe o território nacional e estrangeiro. Com 

esse conhecimento adquirido, torna-se possível interferir no meio natural de maneira mais 

consciente e menos agressiva, de forma a garantir que a produtividade ótima desses ambientes seja 

alcançada.  

 

2. METODOLOGIA 

Esse trabalho foi feito com base em métodos de exploração dos dados disponíveis acerca 

da temática estudada. Para isso as informações foram coletadas de fontes abertas de dados 

disponíveis em páginas da web. Após a coleta, foi feita uma análise descritiva dos dados, a qual 

busca entender como os mesmos se comportam de forma a ilustrar o cenário da produção de 

sementes a nível mundial e nacional, bem como o crescimento populacional. Este tratamento de 

dados foi realizado através da disposição dos mesmos em gráficos, sobrepondo informações 

quando o objetivo da análise é de comparar comportamentos de evolução de variáveis. Por fim, os 

resultados foram segregados de forma a fazer um recorte dentro do mercado de sementes, 

mostrando o comportamento gráfico do mercado de grãos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. O MERCADO DE SEMENTES 

A agricultura, muito diferente da conhecida atualmente, surgiu no período neolítico há 

aproximadamente 10 mil anos e tais formatos primitivos de modelos de plantação eram executados 

próximos as moradias e vazantes dos rios, sendo realizadas em locais já naturalmente férteis que 

não exigiam desmatamento (MAZOYER; ROUDART, 2010). Desde seu surgimento até os dias 

atuais a agricultura passou por inúmeras transformações, sendo as mais profundas e relevantes 

ocorridas no século XX, período marcado pelo aumento significativo de produtividade e redução 

de preços (MAZOYER; ROUDART, 2010; VEIGA, 2003).  

No contexto brasileiro a agricultura (em conjunto com as atividades de pecuária) foi, no 

período colonial, um fator preponderante no direcionamento da ocupação do território sendo uma 

temática que, até hoje, está vinculada ao desenvolvimento econômico do país (CASTRO, 2016). 

Dessa forma, anteriormente ao século XX tentava-se aumentar a produtividade de maneira mais 

simplória que no período posterior visto que as pesquisas que buscavam o aumento de 

produtividade agrícola passaram a ser incentivadas no início do século XX visando aqueles que 

plantavam culturas de exportação em larga escala (CARVALHO, 1992). Consequentemente, no 

período que compreende da década de 1970 até a atualidade, época de fortalecimento da 

industrialização e do consequente processo de urbanização, a agricultura passou por um processo 

de modernização, aumentando significativamente a quantidade produzida e a produtividade 

(ALVES; CONTINI; GASQUES, 2008). Tal crescimento pode ser evidenciado na Figura 1. 

 

Figura 2 - Evolução da produção agrícola no Brasil

 

Fonte: Os autores. 
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Diante do exposto, acrescenta-se que há um crescente aumento da demanda mundial por 

alimentos, tendo em vista o significativo aumento populacional observado. Entretanto para que 

toda a população tenha acesso a alimentos, fontes de energia, habitação e vestuário seria necessário 

aumentar área disponível para produção e utilizar novas tecnologias no processo produtivo 

(SCOLARI, 2006). De maneira a demonstrar como a produção agrícola acompanha a demanda 

gerada pelo crescimento populacional, foi gerada a Figura 2, que mostra a sobreposição das linhas 

de crescimento da população mundial e produção agrícola por ano. 

 

Figura 3- Evolução da população mundial e produção agrícola 

 

Fonte: Os autores. 

 

Nessa conjuntura, surgem as sementes geneticamente modificadas (GM). Utilizadas pela 

primeira vez em uma plantação em 1982, possuem diversos benefícios dentre eles evitar que fatores 

que possam vir a reduzir a produtividade sejam combatidos, atuando no aumento da vida útil, 

resistência a pragas, doenças e herbicidas, além da produção de bens como biocombustíveis e 

drogas (SHETTY et al., 2018). Alves (2007) acrescenta a tais benefícios a resistência as condições 

climáticas e pedológicas hostis e aumento das capacidades nutritivas dos alimentos.  No Brasil, os 

plantios utilizam essa tecnologia desde o final da década de 1990 de maneira ilegal, sendo que sua 

utilização foi normatizada no país em 2003, sendo as principais culturas em uso as de soja milho e 

algodão (ALMEIDA et al., 2017).  

 O mercado atual de sementes no mundo é dominado pelas sementes comercializadas pelo 

setor privado, principalmente em países ricos, e o tamanho do referido mercado é de 52 bilhões de 
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dólares estado-unidenses (2014). O crescimento desse comercio nos últimos anos foi impulsionado 

pela expansão do uso de sementes geneticamente modificadas (Organization for Economic Co-

operation and Development - OECD, 2018). Na Figura 3 abaixo, pode-se observar a evolução 

global do mercado de sementes convencionais, bem como das que são geneticamente modificadas. 

 

Figura 4 - Evolução do mercado global de sementes 

 

Fonte: Organization for Economic Co-operation and Development (2018). 

 

3.2. O PAPEL DO BRASIL NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE GRÃOS, DEMANDA 

MUNDIAL E PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS 

A soja é um dos principais grãos produzidos pela atividade agrícola a nível mundial, sendo 

o 4º grão mais produzido e consumido globalmente, sendo a atividade agrícola que mais cresceu 

nos últimos anos. O crescimento da produção pode ser observado na Figura 4 abaixo, que mostra 

o crescimento dos principais grãos no mercado internacional). Ademais, aproximados 90% dos 

grãos destinados ao consumo passam por um processo de esmagamento para gerar farelo (80%) e 

óleo de soja (20%). Assim, a produção do referido grão fornecerá para o mercado principalmente 

o farelo de soja, o qual é a principal matéria prima utilizada para fabricação de rações (HIRAKURI; 

LAZZAROTTO, 2014). Sendo assim, a demanda por tal produto está diretamente atrelada a 

demanda a demanda do mercado de carnes. 
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Figura 5 - Evolução da produção de grãos no Mundo 

 

Fonte: Hirakuri e Lazzarotto (2014). 

As culturas de soja estão concentradas majoritariamente em 3 países: Estados Unidos, 

Brasil e Argentina, sendo o Brasil um dos principais países produtores, como mostra a Figura 5 

abaixo: 

 

Figura 6 - Evolução da área e produção mundiais de soja nos principais países produtores.

 

Fonte: Hirakuri e Lazzarotto (2014). 

No brasil, o cultivo de soja começou a se expandir partir de 1970, expandindo a as áreas de 

cultivo para as regiões sul e centro-Oeste do brasil. Isso se deu devido ao mercado naquele 
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momento estar favorável a este crescimento, bem como passaram as existir políticas públicas que 

incentivavam a atividade agrícola, permitindo que uma ampla cadeia produtiva se desenvolvesse e 

se estabelecesse (HESPANHOL, 2000). Esse crescimento acentuado a partir de 1970 pode ser 

observado na Figura 6. 

 

Figura 7 - Evolução da produção de soja no Brasil.

 
Fonte: Os autores. 

 

O Brasil é responsável pela produção de 33,81% do total de soja no mercado mundial, 

ficando apenas atrás da produção estadunidense. Em ascensão, o setor obteve taxas médias de 

crescimento de 7,36% ao ano entre 1996 e 2012, alcançando ao final deste período grande 

representatividade no setor agropecuário brasileiro, onde a plantação da soja detinha 25,75% do 

PIB agropecuário do país. Dessa maneira, pode-se afirmar a importância socioeconômica da soja 

para o Brasil, cuja cadeia produtiva é responsável por um expressivo número de organizações e 

agentes ligados a diversos setores. Dentre estes, estão empresas de pesquisa, indústrias de 

máquinas, produtores rurais, cooperativas agrícolas e agroindustriais, entre outros (HIRAKURI; 

LAZZAROTTO, 2014). Logo, a indústria de produção e processamento de soja é vital para o país, 

gerando riquezas, empregos e auxiliando no desenvolvimento regional. 

Entre 2000/01 e 2013/14 o Brasil teve uma taxa média de crescimento anual de 5,5% nas 

suas safras de grãos, o que resultou em um aumento de mais de 100% no volume da colheita. Esta 

evolução significativa de produção se deve principalmente a dois fatores: aumento de área e 

produtividade. Neste mesmo período, a área utilizada para plantação de grãos no país aumentou 
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em média 4,3% ao ano, e passou de 14,0 para 30,1 Milhões de hectares. Além disso, a produtividade 

por hectare também apresentou crescimento de 1,1%. A soma do aumento expressivo de área, 

aliada ao aumento de produtividade permitiu recordes sucessivos de produção de grãos no país. 

Um dos cultivos que obteve maior aumento produtivo foi o cultivo da soja, responsável por 52,9% 

da área cultivada total de grãos do Brasil. A produção deste grão se concentra nas regiões Sul e 

Centro-Oeste, que possuem os maiores produtores nacionais da cultura e apresentam melhor 

infraestrutura para o escoamento da produção (HIRAKURI; LAZZAROTTO, 2014). Desta 

maneira, é possível verificar como a produtividade, logística de transporte e capacidade de aumento 

de área de cultivo foram condições inerentes ao aumento da produção de grãos no país e 

manutenção do posicionamento no mercado internacional. 

 

4. CONCLUSÃO 

Com este trabalho pôde-se perceber e ressaltar a importância da agricultura para o Brasil e 

para o mundo. O plantio de uma enorme variedade de sementes, especialmente as de grãos, 

acompanha o crescimento da população mundial, ao mesmo tempo em que é crucial para a 

manutenção das necessidades dessa massa crescente de indivíduos globais. Adicionalmente, no 

Brasil, o mercado de grãos movimenta a economia e impulsiona o desenvolvimento, demonstrando 

assim a importância de tal mercado para o desenvolvimento dos países. 

Ademais, é importante ressaltar que este trabalho executou apenas uma análise exploratória 

de dados quantitativos, não se propondo, portanto, a analisar as questões qualitativas que permeiam 

a problemática. Dessa forma, sugere-se para estudos posteriores, que sejam analisadas as 

controvérsias envolvendo o uso de sementes geneticamente modificadas, seus perigos e os 

questionamentos morais que envolvem o tema. Além disso, propõe-se também que sejam feitas 

analises que considerem o aumento da ocorrência da fome e das desigualdades sociais, apesar do 

crescimento da produção de grãos e do desenvolvimento econômico e tecnológico. 
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RESUMO 

 

O processo de construção de um campo do saber se dá a partir da elaboração de um arcabouço 

conceitual e metodologia para pesquisa. Dentro da ecologia existem diversas metodologias de 

pesquisa e conceitos que a alicerçam enquanto ciências. Dentre esses conceitos, no presente 

trabalho enfocaremos no de biodiversidade, haja vista sua presença nos debates em diferentes 

esferas sociais, econômicas, políticas e, consequentemente, científica. Partindo do princípio que 

esse conceito é apresentado aos sujeitos durante a educação básica e que essa apresentação se dá, 

majoritariamente, por professores de ciências ou biologia o trabalho em questão tem como objetivo 

investigar de que maneira o conceito de biodiversidade é abordado nos principais livros-textos das 

principais universidades do Brasil, uma vez que muito da formação acadêmica passa pela leitura 

dessas referencias. Para tanto, pesquisamos quais sãos as 20 melhores instituições de ensino 

superior, logo em seguida averiguamos a ementa da disciplina de ecologia, do curso de ciências 

biológicas (licenciatura), de cada uma dessas instituições e realizamos a leitura/análise crítica dos 

capítulos e trechos relacionados ao conceito de biodiversidade comparando com publicações 

especializadas. Dessa forma, pode-se concluir que os livros atendem a demanda solicitada para o 

entendimento do conceito de biodiversidade além de fomentarem discussões que de cunho 

interdisciplinar. No entanto faz-se necessário que o profissional mantenha-se inteirado as novas 

perspectivas que surgem e que consulte diferentes fontes bibliográficas quando for abordar essa 

temática.  

 

Palavras-chave: Diversidade biológica. Ecologia teórica.  Epistemologia. 
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1. INTRODUÇÃO  

A ciência ecológica possui um arcabouço teórico e conceitual historicamente consolidado 

e, em sua maioria, corroborado com modelagem matemática e/ ou observações empíricas. No que 

concerne sua estrutura epistemológica, uma miríade de conceitos alicerça essa ciência, tornando-a 

um pilar central em discussões sociais, políticas, econômicas e, consequentemente, científicas.  

Dentre os vários conceitos que corroboram para a cientificidade da ecologia o conceito de 

biodiversidade vem ganhando uma notoriedade impar nas últimas décadas.  Muito do protagonismo 

de tal conceito se dá pela intensa destruição causada pelo homem ao planeta, e pela busca de 

matérias primas nos organismos vivos, variando desde novas formas de combustíveis até substrato 

para novos fármacos.  

Embora o termo biodiversidade venha sendo utilizado de forma popular e em diversos 

meios de comunicação nos últimos anos, sua origem é recente. O primeiro a propor o termo foi 

Walter G. Rosen, em 1985, enquanto planejava a realização do fórum sobre diversidade biológica 

de 1986 (WILSON, 1997).  

No entanto, em contra partida a recente criação do termo biodiversidade, a preocupação 

com o estudo da variedade biológica era centro de diversas pesquisas ao longo do tempo. Entender 

desde a origem da vida até os processos que a diversificaram-na tem sido o objetivo de 

pesquisadores desde a Grécia antiga. Contudo, nos últimos anos, e com a eminente destruição em 

massa protagonizada pelo ser humano, o interesse pelo estudo da biodiversidade vem aumentando 

(FRANCO, 2013). 

Tendo em vista ao exposto acima é necessário, ainda mais se tratando de um país mega 

diverso tal como o Brasil (BRASIL, 2002), que haja profissionais, em especial da educação básica, 

uma vez que é nessa etapa da vida do indivíduo que conceitos e abordagens com cunho 

ambientalista são apresentados formalmente (MOREIRA et al., 2007), capacitados durante sua 

formação para discutir e abordar o conceito de biodiversidade.   

Dessa forma o presente trabalho objetiva investigar como os principais livros-textos, 

utilizados no curso de licenciatura em ciências biológicas, na disciplina de ecologia, das principais 

universidades brasileiras, concebem o conceito de biodiversidade.  

Tal objetivo se justifica, pois entendemos que são os futuros professores de ciências e 

biologia que irão apresentar conceitos como biodiversidade, conservação e temáticas relacionadas 

durante a educação básica, sendo, portanto, necessário que esses profissionais durante sua 
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formação sejam adequadamente instruídos, e grande parte dessa instrução se dá pela leitura e 

estudo da bibliografia referenciada. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para a realização do presente trabalhos consultamos o site do Ministério da Educação 

(MEC) e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) a fim de 

averiguar quais são, segundo os rankings dessas instâncias, as vinte primeiras universidades no 

Brasil. Estipulamos esse número por entendermos representar significativamente importantes 

instituições de ensino superior no país e para a viabilidade da realização desse trabalho.     

Após realizada a busca nos portais do MEC e PRONATEC, investigamos a ementa da 

disciplina de ecologia, do curso de licenciatura em ciências biológicas, dessas instituições visando 

averiguar quais são os principais livros-texto utilizados.  

Logo em seguida foi realizada a análise dos livros referências segundo os moldes de 

Pitombo; Almeida; El-Hani (2007), no qual o processo metodológico se baseia na análise 

categórica, onde os capítulos e trechos relacionados ao conceito investigado são analisados com 

base no conteúdo/discurso. Os trechos relacionados ao conceito investigado foram averiguados 

tanto qualitativamente, com base na literatura científica, histórica e filosófica relacionadas 

(BARDIN, 2000). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Depois de realizada a busca das vinte melhores universidades brasileira nos sites do MEC 

e do PRONATEC, pesquisamos em cada uma delas quais são os principais livros-textos utilizados 

na disciplina de ecologia, uma vez que é nessa disciplina que a abordagem sobre biodiversidade se 

dá com mais ênfase, dos cursos de licenciatura em ciências biológicas.   

Com isso obtivemos a presença de quatro principais livros, sendo que, ao menos, três deles 

aparecem concomitantemente em todas as ementas averiguadas. O título dos livros e a respectiva 

quantidade de vezes que eles aparecem como referência básica nas disciplinas das universidades 

investigadas está disposta na Tabela 1 logo abaixo. 
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Tabela 1 – Principais referências de ecologia utilizadas nas universidades investigadas e as respectivas 

quantidades de recomendação. 

Título dos livros mais utilizados como referências nas 

universidades pesquisadas 

Número de universidade 

que o utiliza 

Ecologia: De indivíduo a ecossistema 2º edição (BEGON; 

TOWNSEND; HARPER, 2007)     
20 

A economia da natureza 6º edição (RICKLEFS, 2003) 18 

Fundamentos de ecologia 3º edição (ODUM; BARRET, 2011) 20 

Fundamentos em ecologia 3º edição (TOWNSEND; BEGON; 

HARPER, 2010) 
19 

Fonte: Os autores. 

 

No que concerne ao conceito de biodiversidade, ao analisarmos os livros em questão, foi 

possível observar que na obra: Fundamentos em ecologia escrita por Townsend; Begon e Haper, 

3º edição, a definição do conceito investigado dá-se da seguinte maneira: 

Na sua forma mais simples, o termo [biodiversidade] é usado para expressar 

riqueza de espécie, ou seja, o número de espécie presente numa unidade 

geográfica definida. No entanto, biodiversidade pode ser definida em uma escala 
menor ou maior do que espécie (TOWNSEND; BEGON; HARPER, 2010, p. 

511).   

 

Essa definição compreende a maior parte as exigências postas na construção do conceito de 

biodiversidade estipuladas na convenção da diversidade biológica, faltando, no entanto contemplar 

a importância dos processos ecológicos desempenhados pela biodiversidade. Abarcando tanto a 

ideia central de variedade de espécies quanto a de genes, numa perspectiva mais microscópica, e a 

de ecossistemas, quanto analisado escalas superiores a de espécie.  

Nessa obra, em especial no capítulo 10 entre as páginas 370 a 385, foi se dada ênfase em 

alguns processos que influenciam a distribuição da diversidade biológica e como a partir dessa 

distribuição podemos observar os padrões atuais das comunidades ecológicas.  

Além disso, quando na última seção, no capítulo 14 relacionado à conservação, os autores 

apresentam não só o ponto de vista puramente ecológico do conceito de biodiversidade, como, 

também, uma perspectiva socioeconômica. Sendo dedicado todo o capítulo para essa discussão 
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relacionando à natureza – produção – sustentabilidade além da temática envolvendo o valor da 

diversidade biológica.  

  Frente a isso, é possível averiguar que o livro Fundamentos em ecologia possui uma ampla 

abordagem em relação ao conceito de biodiversidade. Apresentando definições e uma base 

conceitual ainda presente na literatura recente como nos trabalhos de Casemiro e Padial (2008) e 

do Franco (2013), sendo também apresentada na obra características para além do âmbito 

ecológico, possibilitando ao leitor uma introdução aos debates sociais e econômicos que permeiam 

o conhecimento científico e, por conseguinte, o ecológico.  

Dessa forma, o livro em questão auxilia naquilo que Carvalho e Steil (2013) chamaram de 

a construção de um sujeito ecológico, sujeito esse que prima pela reflexão e compreensão das 

relações que constroem a diversidade biológica tal como ela é.  

A segunda obra analisada foi o livro Ecologia: de indivíduo a ecossistema (2º edição) dos 

mesmos autores acima citado, mas com uma profundidade e robustez teórica maior. A definição 

apresentada pelos autores nesse livro-texto para o conceito de biodiversidade é ipsi litteris a 

anterior. Sendo que em alguns trechos há uma maior abrangência. Como, por exemplo, na seguinte 

fala: 

Mas a biodiversidade engloba mais do que apenas riqueza de espécies. A seleção 

de novas áreas também deveria garantir a proteção de representantes da maior 

variedade de comunidade e ecossistema possíveis (BEGON; TOWNSEND; 

HARPER, 2007, p. 649).    
 

Nessa obra, foi possível inferir, que os autores primaram pelas discussões mais teóricas 

enfatizando em índices e diagramas utilizados no estudo da riqueza e distribuição da diversidade 

biológica. Além disso, é também evidente, que a temática biodiversidade está, nesse livro-texto, 

distribuído de forma dispersa em vários capítulos.  

Contudo, há uma ênfase maior no conceito em questão nos capítulos referentes à estrutura 

de comunidades (capítulo 19), teias ecológicas (capítulo 20) e padrões na riqueza de espécies 

(capítulo 21).  

Assim como no anterior, nesse livro, existe uma tentativa de abordar o tema da 

biodiversidade de forma interdisciplinar e com várias perspectivas, questões tais como manejo e 

conservação, riqueza e abundancia são centrais no discurso ecológico e estão presente nessa obra. 

Além do mais, compreendemos assim como Reis (2015), que dentro de um ponto de vista 
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epistemológico a referência Ecologia: de indivíduo a ecossistema apresenta os principais conceitos 

relacionados o conceito biodiversidade, possibilitando ao leitor uma visão adequada dos principais 

termos e definições associados a esse conceito.  

Ao analisarmos a obra intitulada Fundamentos de ecologia do Odum e Barret, encontramos 

a seguinte definição de biodiversidade: 

A diversidade [...] pode ser definida como diversidade genética, diversidade das 
espécies, diversidade do habitat e diversidade dos processos funcionais que 

mantém os sistemas complexos. É importante que se conheça dois componentes 

da diversidade: (1) o componente riqueza ou variedade [...] e (2) a abundancia ou 

componente de repartição [...] (ODUM; BARRET, 2011, p. 37). 
 

Nesse livro-texto a biodiversidade é abordada de forma integrada a diferentes aspectos 

ambientais, sendo a temática distribuída ao longo de todos os capítulos. Diferente das obras já 

analisadas, Odum e Barret fazem menção aos processos funcionais de manutenção ecossistêmica 

como componente da biodiversidade.   

É dada, também, uma enfatizada na importância da conservação da biodiversidade para que 

haja a manutenção dos nichos, bem como da capacidade dos ecossistemas de resistir e se recuperar 

de uma perturbação (ODUM; BARRET, 2011, p. 39). 

 Quando relacionado à ecologia de comunidades, os autores realizam uma discussão 

centrada em temas puramente ecológicos, tais como: índices de biodiversidade, raridade, 

uniformidade, diversidade alfa, beta e gama.  

No decorrer do texto, é também discutida a relação entre a biodiversidade, conservação e 

problemas sócio-políticos. Os autores analisam estudos referentes à poluição e a diversidade 

biológica proporcionando ao aluno-leitor a possibilidade de visualizar, a nível sistêmico, os efeitos 

que as ações humanas causam (ODUM; BARRET, 2011, p. 318). 

Odum e Barret levantam também a discussão de recursos genéticos e da super dependência 

por parte da espécie humana a uma variedade ínfima de seres vivos, tornando eminente a ocorrência 

de catástrofes, caso mudanças climáticas ou pragas que afetem essas espécies, levando a 

humanidade a um provável colapso. Além disso, a relação entre o capital natural, onde se insere a 

biodiversidade, e capital econômico é, também, abordada por esses autores. 

Há um destaque final para perda da diversidade biológica sendo valorizada a conservação 

no nível de ecossistema ou paisagem, uma vez que para os autores a perspectiva de espécie 

enquanto entidade individual para a preservação tende a falhar (ODUM; BARRET, 2011). 
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Frente a isso o livro Fundamento de ecologia apresenta de maneira dissecada o que vem a 

ser o conceito de biodiversidade e como ele se interrelaciona com outras áreas do pensamento 

científico. Um diferencial dessa obra em relação às demais é a realização de análises filosófica- 

econômica. Sendo que, segundo Barbosa e Silveira (2018), essa contextualização, tanto 

filosoficamente como economicamente, de temas tratados como centrais nas ciências corroboram 

para que o estudante construa um panorama mais adequado e factível com realidade em que se 

insere, sendo essa relação crucial para o debate referente à biodiversidade. 

  Por fim analisamos o conceito de biodiversidade proposto por Ricklefs (2003) no livro 

intitulado a economia da natureza. Para tal autor a biodiversidade pode ser definida como:  

[...] à variação entre os organismos e os sistemas ecológicos em todos os níveis, 
incluindo a variação genética nas populações, as diferenças morfológicas e 

funcionais entre espécies e a variação na estrutura do bioma e nos processos 

ecossistêmicos tanto nos sistemas terrestres quanto aquáticos (RICKLEFS, 2003, 

p. 368).   
 

Assim como exposto no livro do Odum e Barret, Ricklefs faz menção na sua definição de 

biodiversidade aos processos ecológicos que possibilitam a perpetuação e a estabilidade do 

ecossistema em sua forma, dinamicamente, equilibrada.  

A obra a economia da natureza se destaca por ser o único livro-texto, dentre aqueles 

analisados, que possui um capítulo dedicado exclusivamente ao conceito biodiversidade. Nesse 

capitulo o autor discute termos inerentes ao conhecimento próprio da ciência ecológica, além de 

trazer, com base em outros trabalhos e artigos relacionados, situações que permitam ao leitor, 

constatar não só o que vem a ser a biodiversidade e como ela está dividida para fins de estudo 

científicos, mas também a importante função que a variedade de biológica desempenha na dinâmica 

do planeta.    

O autor realiza um diálogo com outras áreas relacionadas à própria ecologia como 

biogeografia, biologia evolutiva e fisiologia. Apresentando uma análise interdisciplinar, o que de 

acordo Rocha (2003), contribui de forma significativa nas abordagens referentes à ecologia.  

Assim como os outros livros, a obra escrita por Ricklefs encontra-se, conceitualmente, 

dentro daquilo que as produções recentes, tais como as realizadas por Franco (2013) e Bezzon e 

Diniz (2020), definem biodiversidade.   

Além do mais todos os livros analisados trazem em suas definições aspectos relacionados 

à funcionalidade e importância da dinamicidade proporcionada pela biodiversidade para biosfera 
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no geral, superando, portanto, o conceito tradicional de biodiversidade no qual era considerada 

apenas a riqueza e abundância das espécies numa dada comunidade (NUNES-NETO; CARMO; 

EL-HANI, 2013).  

 

4. CONCLUSÃO  

Sendo assim, concluímos que os principais livros textos utilizados na disciplina de ecologia, 

no curso de ciências biológicas, das principais universidades brasileiras são Ecologia: de indivíduo 

a ecossistema 2º edição; A economia da natureza 6º edição; Fundamentos de ecologia 3º edição; 

Fundamentos em ecologia 3º edição. 

Além disso, no que concerne ao conceito de biodiversidade todos os quatros livros 

apresentam discussões com similaridades.  No entanto, há também singularidades nas diferentes 

abordagens, seja ao considerar aspectos filosóficos e sócio-políticos, ou, ao propor uma análise 

mais hermética do conceito.  

Portanto, inferimos que a apresentação que é realizada nos livros investigados contribui 

substantivamente para a formação dos futuros docentes, instrumentalizando-os teórica e 

conceitualmente para abordar a temática biodiversidade na educação. No entanto salienta-se aqui 

a necessidade que o profissional possui para se manter inteirado as novas perspectivas apresentadas 

e que consulte diferentes fontes bibliográficas quando for abordar essa temática. 
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RESUMO 

 

Os processos de ocupação da região amazônica foram impulsionados pelas políticas de colonização 

e estão intimamente relacionados com o desflorestamento da região que apresenta uma taxa de 

0,52% ao ano. Dentre estas políticas, estão os assentamentos rurais de reforma agrária, que foram 

criados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. O Pará é o estado da 

Amazônia Legal que mais detém projetos de assentamentos em seu território. Existem, atualmente, 

1.132 Projetos de Assentamentos, os quais foram criados e são gerenciados pelo INCRA, alojam 

247.410 famílias, distribuídos em uma área de aproximadamente 230.000 km2. Quanto à proteção 

do meio ambiente, os projetos de assentamento podem ser classificados como modelos 

convencionais ou modelos ambientalmente diferenciados. Os projetos ambientalmente 

diferenciados, além do propósito convencional da Reforma Agrária, são voltados à proteção do 

meio ambiente mediante a valorização dos recursos naturais, da vocação produtiva da terra e das 

populações tradicionais que os ocupam. Assim, este trabalho objetiva identificar e analisar os 

projetos de assentamento ambientalmente diferenciados implantados no estado do Pará. 

 

Palavras-chave: Conservação. Política Pública. Reforma Agrária.  

Área de Interesse do Simpósio: Biodiversidade 
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1. INTRODUÇÃO  

Afirmam Duchelle et al. (2014) que o Brasil é distinto entre os países tropicais devido seu 

recorde em fornecimento de direitos de propriedade e de acesso às pessoas que vivem nas florestas, 

principalmente na Amazônia. 

 Inicialmente, o governo brasileiro promoveu a Amazônia como a terra das oportunidades, 

e as famílias de todo o Brasil, especialmente do Nordeste, migraram para esta nova área de 

fronteira. Para regularizar a ocupação de terras destes novos colonos, o governo federal criou a 

Agência de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (CROMBERG ET AL., 2014). 

 O Projeto de Assentamento (P.A.) é uma modalidade de regularização fundiária em vigor 

no Brasil desde 1970 e hoje faz parte do Plano Nacional de Reforma Agrária. O P.A. constitui uma 

modalidade de regularização individual a ser aplicada em terras arrecadadas, desapropriadas ou 

compradas pelo Governo Federal. O lote entregue ao beneficiário individual ou à unidade familiar 

tem no máximo 100 hectares, onde o beneficiário deve residir e exercer atividades rurais para 

receber o Título de Propriedade Individual. O chamado “assentado” é emancipado quando se 

concretiza satisfatoriamente o Plano de Desenvolvimento do Assentamento a ser promovido pelo 

órgão competente, o INCRA. Em tese, este deve estabelecer e assegurar a implementação das 

regras de uso dos recursos naturais, principalmente os florestais (SANTOS et al., 2010). 

 Os processos de ocupação da região amazônica foram impulsionados pelas políticas de 

colonização e estão intimamente relacionados com o desflorestamento da região que apresenta uma 

taxa de 0,52% ao ano. Dentre estas políticas, estão os assentamentos rurais de reforma agrária, que 

foram criados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, inicialmente 

com as modalidades: Projeto Integrado de Colonização - PIC, Projeto de Assentamento Dirigido - 

PAD, Projeto de Assentamento Rápido - PAR e Projeto de Assentamento Federal - PA, os quais 

são considerados como assentamentos tradicionais, representando 72% do total de implementado 

na Amazônia (LEAL e MANIESI, 2018). 

 Assim, este trabalho objetiva identificar e analisar os projetos de assentamento 

ambientalmente diferenciados implantados no estado do Pará. 
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2. METODOLOGIA 

Os aspectos teóricos e conceituais sobre a problemática ambiental em áreas de projetos de 

assentamentos foram obtidos por meio da análise de artigos científicos nacionais e internacionais, 

legislações, relatórios e publicações institucionais. 

Já em relação às informações sobre os assentamentos, estas foram obtidas através do Painel 

de Assentamentos, localizado no Portal do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), tendo 

em vista subsidiar a pesquisa com informações consolidadas sobre o número de assentamentos 

existentes, áreas ocupadas, número de famílias assentadas, data de criação e situação do 

assentamento.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

É importante destacar a distribuição dos assentamentos entre os estados na Amazônia 

Legal: dos 3.518 assentamentos identificados, o estado do Pará detém o maior número (32%), 

seguido por Maranhão (23%) e Mato Grosso (16%). Os demais assentamentos (29%) estão 

distribuídos nos outros Estados da Amazônia Legal, cujos quantitativos são mostrados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Quantidade de Assentamentos na Amazônia Legal. 

Estados N° de Assentamentos N° de Famílias Assentadas 

Acre 161 32.661 

Amapá 54 14.723 

Amazonas 145 57.234 

Maranhão 808 112.269 

Mato Grosso 549 82.424 

Pará 1.132 247.410 

Rondônia 224 38.963 

Roraima 67 16.566 

Tocantins 378 23.405 

Total 3.518 625.655 

Fonte: Painel dos Assentamentos INCRA (2020). 

 

Existem, atualmente, 1.132 Projetos de Assentamentos Rurais Federais, os quais foram 

criados e são gerenciados pelo INCRA, alojam 247.410 famílias, distribuídos em uma área de 

aproximadamente 230.000 km2 (Figura 1). 
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Figura 1 - Distribuição dos Projetos de Assentamentos nos Estados da Amazônia Legal. 

 

Fonte: MMA/MAPBIOMAS (2020). 

 

Composto por 144 municípios, 108 destes apresentam projetos de assentamentos em seus 

territórios. De acordo com classificação definida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), esses municípios encontram-se agrupados em 4 Superintendências Regionais 

(quadro 2): SR n° 01- Belém, que engloba 52 municípios; SR n° 27- Marabá, composta por 37 

municípios; SR n° 30- Santarém, que agrupa 18 municípios; e SR n° 31- Altamira, que conta com 

apenas um município. 

Quanto à proteção do meio ambiente, os projetos de assentamento podem ser classificados 

como modelos convencionais ou modelos ambientalmente diferenciados. 

Elucida Soares (2017) que os projetos de assentamento convencionais têm como finalidade 

principal a redistribuição e colonização de terras, estando o desenvolvimento sustentável em segundo 

plano; já os projetos ambientalmente diferenciados, além desse propósito convencional da Reforma 

Agrária, são voltados à proteção do meio ambiente mediante a valorização dos recursos naturais, da 

vocação produtiva da terra e das populações tradicionais que os ocupam. 

Dentre as modalidades de assentamentos ambientalmente diferenciados, tem-se o Projeto de 
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Assentamento Agroextrativista (PAE), o Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e o Projeto 

de Assentamento Florestal (PAF). 

Ao analisar o processo de concepção e implantação, detectou-se os projetos implantados no 

Estado do Pará: 

 

Quadro 1- Projetos de Assentamentos Ambientalmente Diferenciados no Estado do Pará (por 

Superintendência Regional). 

SR 01 (Pará/ Belém)- 397 Assentamentos 

Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) 268 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) - 

Projeto de Assentamento Florestal (PAF) - 

Total 268 

 

SR 27 (Pará/ Marabá)- 514 Assentamentos  

Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) 01 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) 02 

Projeto de Assentamento Florestal (PAF) - 

Total 03 

  

SR 30 (Pará/ Santarém)- 155 Assentamentos  

Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) 52 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) 17 

Projeto de Assentamento Florestal (PAF) - 

Total 69 

 

SR 31 (Pará/ Altamira)- 66 Assentamentos 

Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) - 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) 17 

Projeto de Assentamento Florestal (PAF) - 

Total 17 

 

TOTAL 

 

357 

Fonte: INCRA, 2020. 

 

Verificou-se a maior ocorrência da modalidade Projeto de Assentamento Agroextrativista 

(PAE) que, segundo o INCRA (1996), foi criado em substituição à modalidade de Projeto de 

Assentamento Extrativista, destinado à exploração de área dotadas de riquezas extrativas, através 

de atividades economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente sustentáveis, a serem 

executadas pelas populações que ocupem ou venham ocupar as mencionadas áreas. 

Do total de 357 projetos de assentamento ambientalmente diferenciados, a existência de 

321 PAEs, 90% da totalidade apurada, fundamenta-se por ser este um modelo que proporciona 
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exploração agrícola associada à floresta, visando o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental. 

Quanto aos Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS), foi possível detectar que a 

criação desta modalidade não incidiu de forma homogênea no estado, prevalecendo em apenas 

duas Superintendências Regionais.  

Pensado como uma modalidade de interesse social e ecológico, destinada às populações 

que baseiam sua subsistência no extrativismo, na agricultura familiar e em outras atividades de 

baixo impacto ambienta (INCRA, 1999), sua pequena ocorrência no estado mostra a necessidade 

no entendimento da realidade dos assentamentos, fazendo-se necessário repensar as políticas 

públicas voltadas para este segmento. 

Já o Projeto de Assentamento Florestal (PAF), não incidente no Pará, é a modalidade 

voltada para o manejo de recursos florestais em áreas com aptidão para a produção florestal familiar 

comunitária e sustentável, especialmente aplicável à região norte (INCRA, 2006). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação de assentamentos ambientalmente diferenciados, apesar de fomentar a 

conciliação entre a atividade produtiva e a conservação do meio ambiente, não se desenvolve de 

forma ampla e homogênea no estado do Pará.   

O desafio, a partir de agora, é levantar informações que subsidiem a elaboração de políticas 

públicas abrangentes como uma alternativa com diretrizes que se apoiam no tripé que considera 

aspectos ambientais, sociais e econômicos, contornando os impactos negativos provocados por 

outros tipos de modalidades de projetos de reforma agrária. 
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RESUMO 

 

A floresta amazônica é a mais extensa floresta tropical do planeta, e destaca-se pela diversidade de 

seus ecossistemas, por sua rede hidrográfica e pelo seu papel fundamental no equilíbrio climático. 

A década de 1970 marcou a intensificação do desmatamento na Amazônia Legal Brasileira (ALB), 

que alcançou as maiores taxas em 1994 e 2004, seguido por uma grande redução até 2012. Contudo, 

a partir de 2013 o desmatamento voltou a crescer, afastando o Brasil da sua meta de redução de 

desmatamento em 3.800 quilômetros quadrados/ano até 2020. Este trabalho tem como objetivo 

discutir as tendências atuais do desmatamento na ALB e apresentar uma metodologia para 

identificar possíveis novas frentes. Os resultados comprovaram que há tendência de aumento do 

desmatamento na maioria das Unidades Federativas (UF) da ALB, e foram identificadas seis 

possíveis novas frentes de desmatamento, localizadas no Mato Grosso, no Pará, no Amazonas e no 

Maranhão. Há áreas também com desmatamento elevado ao longo de todo o período e outras em 

que houve uma redução recente dos valores.  

 

Palavras-chave: Floresta amazônica. Supressão da vegetação. Desflorestamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Bioma Amazônia, que cobre 49% do território brasileiro e abriga a maior floresta tropical 

do mundo, a qual tem um papel fundamental na dinâmica da biosfera e no clima do planeta 

(PORTO-GONÇALVES, 2015). A cobertura florestal da Amazônia Legal Brasileira (ALB) havia 

sido pouco alterada até 1975, totalizando menos de 1% de áreas suprimidas. Porém, em 2018 o 

desmatamento acumulado atingiu 20% da cobertura florestal (CRUZ et al., 2020).  

A série histórica gerada pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia 

Legal por Satélite (PRODES) aponta que, entre os anos de 1988 e 2004, as taxas de desmatamento 

apresentavam valores acima de 10.000 km² por ano e, várias vezes, ultrapassaram os 20.000 km². 

Diante da crise das commodities, do aumento da fiscalização e da elaboração de políticas públicas, 

as taxas tiveram uma queda gradual, chegando ao valor histórico de 4.600 km² em 2012. No 

entanto, desde 2013, o desmatamento tem apresentado uma nova tendência de alta, passando 

novamente os 10.000 km² (TERRABRASILIS, 2020). 

Este trabalho tem como objetivos discutir as tendências atuais do desmatamento nas 

Unidades da Federação (UF) que formam a ALB e apresentar uma metodologia para identificar 

possíveis novas frentes. Para isto, serão realizadas análises a partir de dados do PRODES. 

 

2. METODOLOGIA  

O ano de 2012 foi definido como data inicial deste estudo, pois antecede a tendência atual 

de crescimento das taxas de desmatamento na ALB. Foi gerado um gráfico de dispersão das taxas 

por UF, cujos valores são provenientes do projeto PRODES. Realizou-se uma análise da tendência 

das taxas por UF, por meio de análise de regressão do tipo polinomial de segundo grau. 

Para identificar anomalias no desmatamento nos estados da ALB, adotou-se como unidade 

espacial de análise a órbita/ponto Landsat, que define as cenas do PRODES. No QGIS foram 

importados arquivos vetoriais que contêm a delimitação das 228 cenas, os limites dos estados da 

ALB e os incrementos anuais de desmatamento. A grade de cenas Landsat foi recortada pelos 

limites estaduais, gerando o produto vetorial de cenas por estado. Através deste arquivo foram 

extraídas as informações de área de cada cena por estado e de área total dos incrementos em cada 

ano.   
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A proporção anual de área desmatada (em parte por dez mil) foi calculada para o produto 

cena por estado (Eq. 1) e para cada estado (Eq. 2), e a razão dessas proporções gerou a razão do 

desmatamento da cena por estado em relação ao desmatamento do estado, por ano (Eq. 3).  

𝑃𝐷𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑜𝑎
=

Área do incremento da cena no ano 𝑎

Área da cena 
 ×  10.000    (Eq. 1) 

𝑃𝐷𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜𝑎
=

Área do incremento do estado no ano 𝑎

Área do estado
 ×  10.000   (Eq. 2) 

𝑅𝐷𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑜𝑎
=

𝐷𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑜𝑎

𝐷𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑜𝑎

− 1        (Eq. 3) 

onde: PD = proporção de desmatamento em parte por dez mil e RD = razão de 

desmatamento.  

Esta análise foi realizada entre 2012 e 2018, visto que, até o momento que este artigo foi 

elaborado, não estavam disponíveis as informações completas de 2019 por cenas. Por terem pouca 

representatividade, 10 % das cenas de menor área foram descartadas (n = 28). 

Entre os ID de cada cena, foram identificados outliers (valores que fogem do padrão dos 

demais), os quais auxiliaram na identificação de anomalias relacionadas com a quantidade de 

desmatamento em cada ano. Foram identificados três tipos de anomalias: 1) Valor alto estável: 

cenas em que tanto no início, como no final período, a proporção de área desmatada é muito maior 

que o valor médio na UF a qual pertencem; destacam-se outliers mais antigos e recentes; 2) 

Tendência de aumento: cenas em que há outliers apenas no final do período, indicando possíveis 

novas frentes de desmatamento; 3) Tendência de redução: cenas em que há outliers apenas no 

início. Os resultados foram associados com um mapa de densidade desmatamento na ALB entre 

2016 a 2018, gerado através do estimador de densidade Kernel e com o raio de 30 km. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir de 2012 foi observada uma tendência geral de crescimento do desmatamento na 

ALB, porém, essa tendência não é comum a todas as UF. A Figura 1 representa graficamente as 

taxas de desmatamento anuais e suas linhas de tendência. A Tabela 1 corresponde aos valores de 

coeficiente de determinação (R²) da regressão para cada UF, no período de 2012 a 2019. 
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Figura 1 – Taxas e linhas de tendência de desmatamento por UF. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Tabela 1 – Coeficientes de determinação da regressão das taxas de desmatamento por UF. 

 

Fonte: Os autores. 

 



  

 

  

 

 

90 

 

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

O desmatamento na ALB está concentrado, em grande parte, no arco do desmatamento, que 

vai do leste do Pará até o Acre, passando por Mato Grosso e Rondônia (VIEIRA et al., 2018). O 

mapa abaixo permite visualizar os locais de maior concentração recente do desmatamento e as 

anomalias identificadas ao nível das cenas (Figura 2). 

 

Figura 2 – Mapa de densidade e de anomalias recentes do desmatamento na ALB. 

 

Fonte: Os autores. 

 

A linha de tendência do Acre indicou aumento do desmatamento, especialmente em 2019, 

e apresentou R² elevado. Sobre o índice de desmatamento (Figura 3), duas cenas eram outliers em 

2012, configurando-se como anomalias, pois seus valores de RD eram muito superiores aos demais. 

Porém, apesar do aumento das taxas, não há outliers recentes, nem há a formação de novas frentes, 

o que indica que o desmatamento ocorre de forma difusa por todo o estado. 

A tendência no Amazonas foi de aumento do desmatamento e o estado mostrou elevado R². 

Onze cenas foram identificadas como anomalias em 2012 (Figura 4), sendo que nove delas 

permaneceram como outliers na maior parte dos anos e outras duas tiveram redução brusca do 
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desmatamento. Uma nova cena destacou anomalia nos últimos dois anos, indicando uma possível 

nova frente de desmatamento.  

 

Figura 3 – Índice de desmatamento no Acre. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Figura 4 – Índice de desmatamento no Amazonas. 

 

Fonte: Os autores. 
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No Mato Grosso houve tendência de crescimento e o R² foi elevado, porém, os valores têm 

se estabilizado nos últimos anos. Cinco cenas apresentaram outliers entre os três primeiros anos 

(Figura 5), sendo que quatro delas também apresentaram anomalias recentes e em apenas uma 

houve redução. Houve o surgimento de anomalia em duas novas cenas em 2018, apontando um 

avanço do arco ou o desenvolvimento de novas frentes. 

O Pará apresentou R² elevado e tendência de aumento, em especial em 2019.  Entre as cenas 

que tiveram anomalias no início do período, houve intensa redução do valor de RD em três; e em 

outras três houve uma fase de redução, porém seguida de um novo aumento recente (Figura 6). 

Duas cenas mostraram anomalias recentes que cresceram gradativamente até 2018, entre elas a que 

cobre a Terra Indígena (TI) Ituna/Itatá – TI mais desmatada no ano de 2019. 

 
Figura 5 – Índice de desmatamento no Mato Grosso. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Em Rondônia houve crescimento do desmatamento, porém, acompanhado da estabilização 

recente das taxas. Observam-se duas cenas com fases de aumento e redução de desmatamento, 

porém, com a formação de outliers tanto início como ao final do período (Figura 7).  
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Figura 6 – Índice de desmatamento no Pará. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Roraima possui tendência de aumento recente do desmatamento e apresentou, entre as UF da 

ALB, o maior crescimento das taxas entre 2018 e 2019. As duas cenas mais desmatadas em 2013 

tiveram tendências opostas nos últimos anos, uma se afastando e outra se aproximando do valor 

nulo (Figura 8).  

 

Figura 7 – Índice de desmatamento em Rondônia. 

 

Fonte: Os autores. 
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Figura 8 – Índice de desmatamento em Roraima. 

 

Fonte: Os autores. 

 

O Amapá e o Maranhão não apresentaram tendência clara, sendo que tiveram valores baixos 

de R². Em ambos há uma cena com fases de aumento e queda, onde foram observados outliers no 

início e no final do período (Figuras 9 e 10). No Maranhão há ainda uma cena com anomalia apenas 

em 2018. O Tocantins mostrou tendência de redução das taxas, e apesar dos valores dos 

incrementos serem pequenos, há uma cena com anomalias em diferentes períodos (Figuras 11). Em 

torno de 75 % da vegetação florestal do Maranhão e do Tocantins já havia sido suprimida até 2018. 
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Figura 9 – Índice de desmatamento em Amapá. 

 

Fonte: Os autores. 

 

 

Figura 10 – Índice de desmatamento no Maranhão. 

 

Fonte: Os autores. 
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Figura 11 – Índice de desmatamento no Tocantins. 

 

Fonte: Os autores. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados dessa pesquisa comprovaram a tendência de aumento do desmatamento na 

maioria das UF que abrangem a ALB. A metodologia apresentada permitiu identificar seis 

possíveis novas frentes de desmatamento, ou seja, cenas com crescimento anormal de áreas 

desmatadas nos últimos anos, sendo que duas estão localizadas no Mato Grosso (230/67 e 226/68), 

duas no Pará (224/62 e 225/64), uma no Amazonas (232/65) e uma no Maranhão (222/63). Além 

disso, a maioria das UF apresentam áreas cujo desmatamento permanece com valores elevados em 

todo o período, além de haver áreas com redução. Diante disso, é essencial garantir o 

funcionamento de programas de monitoramento do desmatamento e reforçar as ações de 

fiscalização ambiental, ambos imprescindíveis para a redução do desmatamento ilegal na região 

amazônica. 
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RESUMO  

 

Poaceae Barnhart é uma das maiores famílias dentre as Angiospermas e abrange uma grande 

quantidade de espécies de importância ecológica, econômica, alimentar e cultural. Atualmente a 

família compreende 12 subfamílias, dentre elas Bambusoideae Luerss. Os bambus são plantas em 

geral rizomatosas, com caules aéreos do tipo colmo, podendo ser sólidos ou ocos e herbáceos ou 

lignificados. No presente, o gênero Arthrostylidium Rupr. compreende 31 espécies conhecidas. 

Devido poucas pesquisas envolvendo o gênero na Amazônia e ao período de floração de muitas 

espécies de bambus ainda ser desconhecido, estudos envolvendo materiais herborizados para a 

identificação por características vegetativas são de suma relevância para o conhecimento da flora. 

Dessa forma, o presente trabalho objetivou um estudo taxonômico do gênero Arthorstylidium Rupr. 

para a Amazônia brasileira com descrições morfológicas e chave de identificação para as espécies. 

O presente levantamento de espécies foi inicialmente elaborado com base na Lista da Flora do 

Brasil 2020. A seguir foram consultados os espécimes disponibilizados na rede SpeciesLink e nos 

acervos do herbário MG. As espécies foram descritas conforme suas características morfológicas 

e os dados foram tabulados em planilhas utilizando o Excel. Observou-se que no Brasil estão 

registradas quatro espécies (A. frimbrinodum Judz. & L.G., A. grandifolium Judz. & L.G.Clark, A. 

scandens McClure e A. simpliciusculum (Pilg.) McClure), sendo todas coletadas na região norte, 

nos estados do Amazonas, Pará e Tocantins com domínio fitogeográfico da Amazônia. Dessa 

forma, conclui-se que estudos taxonômicos em bambus são de grande importância para a 

identificação das espécies, sendo a primeira e mais importante etapa para se pensar no uso, manejo 

e conservação da flora. 

 

Palavras-chave: Taxonomia; bambus; morfologia; herbário; flora. 
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1. INTRODUÇÃO 

Poaceae Barnhart é uma das maiores famílias dentre as angiospermas e abrange grande 

quantidade de espécies de importância ecológica, econômica, alimentar e cultural. Atualmente, 224 

gêneros e 1499 espécies são citadas para o Brasil, as quais estão distribuídas em todas regiões do 

país (FLORA DO BRASIL 2020, 2020). 

A família compreende 12 subfamílias, dentre as quais encontra-se Bambusoideae Luerss. 

(SORENG et al., 2015). Os bambus apresentam ampla distribuição geográfica no Brasil, sendo 

encontrados em todas as regiões e em biomas como a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 

e Pantanal expressos como arbusto, bambu, erva, liana e subarbusto. No país são registrados 34 

gêneros e 261 espécies da subfamília (FLORA DO BRASIL 2020, 2020). 

Os bambus são classificados como lenhosos (tribos Arundinarieae e Bambuseae), sendo os 

de maior porte e de grande importância econômica, assim com os bambus herbáceos (tribo 

Olyreae), que são os de pequeno porte e mais encontrados em áreas de sub-bosques (KELCHNER, 

2013; YANG et al., 2008). Em geral, os bambus são plantas rizomatosas, com caules aéreos do 

tipo colmo, sólidos ou ocos, herbáceos ou lignificados e apresentam lâminas foliares 

pseudopecioladas (ZHANG; CLARK, 2000). São muito utilizados em atividades que incluem o 

paisagismo e a construção civil, pois possuem características de durabilidade e resistência, além de 

serem plantas muito utilizadas para recuperar áreas degradadas e evitar problemas de erosão no 

solo (PARASKEVA et al., 2017). 

O gênero Arthrostylidium Rupr. compreende 31 espécies distribuídas do sul do México a 

Bolívia e norte do Brasil, com seu centro de diversidade nas Índias Ocidentais (VORONTSOVA 

et al., 2016). Devido poucas pesquisas envolvendo o gênero na Amazônia e ao período de floração 

de muitas espécies de bambus ainda ser desconhecido, estudos envolvendo materiais herborizados 

para a identificação por características vegetativas são de suma relevância para o conhecimento da 

flora. Dessa forma, o presente trabalho objetivou um estudo taxonômico do gênero Arthorstylidium 

Rupr. para a Amazônia brasileira com descrições morfológicas e chave de identificação para as 

espécies. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente levantamento de espécies foi inicialmente elaborado com base na Lista da Flora 

do Brasil 2020. A seguir foram consultados os espécimes identificados por especialistas, os quais 
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estão disponibilizados na rede SpeciesLink e nos acervos do herbário MG. As espécies foram 

descritas conforme suas características morfológicas e com auxílio de literatura especializada 

(TYRRELL et al., 2018). Os dados foram tabulados em planilhas utilizando o Excel e a chave de 

identificação foi elaborada conforme as características vegetativas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registradas quatro espécies do gênero Arthrostylidium Rupr. (A. frimbrinodum Judz. 

& L.G.Clark, A. grandifolium Judz. & L.G.Clark, A. scandens McClure e A. simpliciusculum (Pilg.) 

McClure) para o Brasil, distribuídas nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. 

 

Chave de identificação das espécies de Arthrostylidium no Brasil. 

 

1. Formato das folhas de ramo e da base 

Lanceolada.................................................................................................................................... (2) 

Oval-lanceolada........................................................................................................ A. grandifolium 

2. Nó (Colmo) 

Presença de fimbrias ................................................................................................ A. fimbrinodum 

Ausência de fimbrias..................................................................................................................... (3) 

3. Largura da folha de ramo 

0,2 mm a 1,0 cm ................................................................................................. A. simpliciusculum 

1,05 a 5 cm ......................... .......................................................................................... A. scandens 

 

Arthrostylidium frimbrinodum Judz. & L.G.Clark 

(Figura 1A) 

Hábito escandente, entrenós com (4,9–)9,4–18,35 cm compr. e 0,6–6,83 cm de largura, 

presença de fimbrias em forma de saia, área nodal expandida; folhas de colmo com bainha de 2,7–

13,15 cm de comprimento; fimbrias de 2,7–8 mm, lâmina de 2,7–8,6 cm de comprimento; folhas 

de ramo com lâmina no formato lanceolada e base arredondada com comprimento de 0,7–6,4 cm 

e largura de 0,17–0,55 cm. Materiais examinados: Itaituba, Rio Tapajós, 5°27'15"S, 57°04'19"W, 

15.III.2013, I.L. do Amaral et al. 3377 (MG). Amazonas, Rio Urubu, 7.VI.1968, G.T. Prance et al. 

5045 (NY). 
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Arthrostylidium grandifolium Judz. & L.G.Clark 

(Figura 1B) 

Hábito semi escandente, entrenó com aproximadamente 31 cm de compr. e 1,4 cm de 

largura; folhas de colmo não vistas; folhas de ramo no formato oval-lanceolada e base arredondada 

com comprimento da bainha de 4,4 –11,6 cm; pseudopecíolo com o comprimento de 5,2 –10,9 mm 

e fimbrias ausentes; comprimento da lâmina de 4,1 –29 cm, 2 –7,3 cm de larg. e glabras em ambas 

faces. Materiais selecionados: Missão Cururu, 11.V.1977, N.A. Rosa et al. 1897 (MG, US). 

 

Arthrostylidium scandens McClure 

(Figura 1C) 

Hábito inicialmente ereto tornando-se escandente; folhas de colmo não vistas; folhas de 

ramo com bainha de 1–4,1cm compr.; pseudopecíolo com 3–4,8 cm compr.; presença de fimbrias 

de 2,9–10,9 mm comp.; lâmina lanceolada, base arredondada, 4,3–23,3 cm compr., 1,05–5 cm larg. 

Materiais examinados: Parauapebas, Águas Claras, 6°10'25"S, 50°21'17"W, 26.III.2012, P.L. 

Viana et al. 5347 (MG). Parauapebas, Águas Claras, 6°10'02"S, 50°21'07"W, 27.III.2015, P.L. 

Viana et al. 5723 (BHCB). 

 

Arthrostylidium simpliciusculum (Pilg.) McClure 

(Figura 1D) 

Hábito inicialmente ereto tornando-se escandente; folhas de colmo não vistas; folhas de 

ramo com bainha de 0,9–1,2cm; lâmina lanceolada, base arredondada, (1,1–)3,3–8,4 cm compr., 

0,2–1,0 cm larg. Materiais examinados: Rio Negro, 08.IX.1979, K. Kubitzki, C.E. Calderón & 

H.-H. Poppendieck 79-190 (IMPA, NY). 

 

 

 

 

Figura 1. Excicatas do material depositado em diferentes museus. A – A. fimbrinodum; B – A. 

grandifolium; C – A. scandens; D – A. simpliciusculum.  
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Fonte: Flora do Brasil 2020 (2020). 

 

4. CONCLUSÃO 



  

 

  

 

 

103 

 

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

Com o trabalho conclui-se que estudos taxonômicos em bambus são de grande 

importância para a identificação das espécies, sendo a primeira e mais importante etapa para se 

pensar no uso, manejo e conservação da flora. 
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RESUMO 

 

O Brasil é o maior produtor e se caracteriza como maior consumidor do carvão vegetal. O carvão 

é uma matéria-prima que apresenta grande demanda devido à sua ampla utilização e por isso há a 

necessidade de avaliar a qualidade deste material. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade 

do carvão vegetal comercializado no bairro Terra Firme, em Belém do Pará. Foram adquiridas 

cinco sacas de carvão vegetal comercializado na feira do bairro Terra Firme. Para dar mais 

confiabilidade ao processo, as amostras foram selecionadas aleatoriamente para obtenção de 

diferentes corpos amostrais para análise em laboratório localizado na Universidade Federal Rural 

da Amazônia, campus Belém. O carvão utilizado para os testes apresenta uma qualidade inferior 

as exigências do mercado em relação as suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. A 

característica que maior apresentou discrepância quando comparado com resultados de outros 

estudos foi o teor de umidade. É de suma importância estudos que visam melhorar a qualidade 

dessas propriedades do carvão para o uso doméstico. 

 

Palavras-chave: Energia. Biomassa. Mercado local. 

Área de Interesse do Simpósio: Bioenergia.  
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, a madeira é muito utilizada como fonte de energia (TRUGILHO et al., 2001). 

De acordo com Passos et al. (2015), a madeira é uma fonte de energia primária de grande 

relevância, seja para países desenvolvidos ou para parcelas significativas da população dos países 

em desenvolvimento. O uso industrial do carvão vegetal ainda é amplamente praticado e grande 

parte da sua produção é usada na indústria de siderurgia brasileira para a produção de ferro-gusa, 

aço e ferro-ligas (MARTINS et al., 2016).  Cerca de 85% do carvão fabricado é utilizado nas 

indústrias, as residências são responsáveis por 9% da utilização desta matéria e o setor comercial 

como as pizzarias, padarias e churrascarias consomem 1,5% (FROEHLICH et al., 2014). 

O Brasil é o maior produtor e também se caracteriza como maior consumidor do carvão 

vegetal (GARCIA et al., 2017). A respeito da produção de carvão vegetal no Brasil, cerca de 60% 

a 80% da produção é realizada em fornos rudimentares de alvenaria (ARAÚJO et al., 2018). A 

produção de carvão vegetal é algo que depende do processo de conversão que se caracteriza pelo 

tipo de forno, além das características da madeira utilizada nos processos de carbonização e no tipo 

de mão-de-obra empregada (OLIVEIRA et al., 2017). 

Um ponto considerado como problema relacionado à utilização do carvão é a sua alta 

variabilidade em qualidade e isto se deve à influência da madeira que lhe deu origem e do sistema 

de produção do carvão (OLIVEIRA et al., 2016). Devido à grande demanda do carvão vegetal, há 

a necessidade de avaliar a qualidade deste material que é comercializado para o consumo 

doméstico, sendo características esperadas elevada massa específica, alto teor de carbono fixo, 

baixo teor de umidade, baixo teor de materiais voláteis e cinzas e um alto poder calorífico 

(MONTEIRO et al., 2019).  

De acordo com Heimann (2015) o Brasil apresenta excelentes condições edafoclimáticas e 

boa cobertura florestal, fatores que influenciam para que haja grande êxito nas atividades do setor 

florestal. Dessa forma, torna-se evidente que essas características influenciam na produção e 

mercado do carvão vegetal no país. Nesse contexto, objetiva-se avaliar a qualidade do carvão 

vegetal comercializado no bairro da Terra Firme, em Belém do Pará, para fins domésticos.  

 

2. METODOLOGIA 

Foram adquiridas cinco sacas de 3 Kg de carvão vegetal comercializado na feira do bairro 

Terra Firme, localizado no município de Belém, Estado do Pará. Para dar mais confiabilidade ao 



  

 

  

 

 

107 

 

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

processo, as amostras foram selecionadas aleatoriamente para obtenção de diferentes corpos 

amostrais para análise do teor de umidade (TU), densidade aparente (DA) e a granel (DG), teor de 

materiais voláteis (MV), teor de cinzas (TC) e carbono fixo (CF). As análises foram realizadas no 

Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais (LTPF), localizado na Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA), no campus Belém. A seguir, seguem-se as etapas realizadas em 

laboratório. 

 

2.1. ANÁLISE QUÍMICA IMEDIATA 

Para análise da química imediata adotamos as recomendações da norma americana D1762-

84 (ASTM, 2001). Inicialmente as amostras foram passadas em peneiras e em seguida o material 

utilizado para as análises são os grânulos que ficaram entre as peneiras, em seguida pesadas na 

balança analítica com cerca de 1g para cada cadinho, totalizando 5 repetições, depois levada para 

a estufa. 

 

2.1.1. Teor de Umidade 

Para o teor de umidade as amostras foram inicialmente pesadas em uma balança analítica 

de precisão. Para secagem do material utilizou-se uma estufa de circulação forçada a 105ºC até as 

medidas de massa se tornarem constantes, para o cálculo utilizou-se a equação 1. 

U = 
Mu−Ms)

Mu
 x 100                                                                                                         (1) 

U = Teor de umidade, em %;  

Mu = Massa do carvão úmido, em gramas; 

Ms = Massa do carvão seco em estufa, em gramas. 

 

2.1.2. Materiais Voláteis 

Para determinar o teor de materiais voláteis os cadinhos tampados foram levados ao forno 

mufla para um pré-aquecimento na parte mais externa do formo, depois de pré-aquecidos são 

colocados mais ao interior com temperatura de ± 950º C (a portas fechadas) por seis minutos. Para 

o resfriamento as amostras foram colocadas no dessecador, depois de esfriar foram pesadas na 

balança analítica. 

MV = 
Ms−Mf

Ms
x 100                                                                                                           (2) 
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MV = Teor de materiais voláteis em %; 

Ms = Massa inicial da amostra seca em estufa, em g; 

Mf = Massa final da amostra, em g. 

 

2.1.3. Teor de Cinzas 

As mesmas amostras que foram utilizadas para materiais voláteis foram utilizadas para o 

teor de cinzas, logo obtivemos 1g de carvão moído seco para cada cadinho, totalizando 5 repetições 

para esse processo também. As amostras foram levadas a mufla com temperatura de ± 750º C, os 

cadinhos sem tampa, por um período de seis horas, posteriormente levados a um dessecador para 

resfriamento, finalizando o processo com a pesagem das amostras em balança analítica. 

C = 
Ms

Mr
 x 100                                                                                                                       (3) 

C = Teor de cinzas no carvão, em %; 

Ms = Massa da amostra seca em estufa, em g; 

Mr = Massa de cinza, em g. 

 

2.1.4. Teor de Carbono Fixo  

O teor de carbono fixo é uma medida que se obtém indiretamente por meio do teor de cinzas, 

materiais voláteis e teor de umidade, segundo a equação 4. 

CF = 100 – (C + MV+U)                                                                                                  (4) 

CF = Teor de carbono fixo no carvão, em %; 

C = Teor de cinzas no carvão, em %; 

MV = Teor de materiais voláteis no carvão, em %; 

U= Teor de umidade, em %. 

 

2.2. DENSIDADES 

2.2.1. Densidade Aparente  

Das amostras de carvão coletadas de cada fornada foram preparados dez corpos de prova 

para determinação da densidade aparente, adaptando-se a Norma MB 1269/79 da ABNT, de modo 

que esses corpos tivessem o mínimo possível de rachaduras, as amostras devem ter 
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aproximadamente as mesmas dimensões. Então, os corpos de prova foram colocados para saturar 

por cerca de 48 horas. O volume saturado foi mensurado por meio do método do princípio de 

Arquimedes, onde quando um corpo é submergido em água há deslocamento vertical, a intensidade 

desse deslocamento é igual ao peso do corpo de amostra. As amostras foram colocadas por cerca 

de 24 hora em estufa com temperatura ± a 105º C para obter o peso seco desses corpos amostrais. 

DA =  
M0%

Vs
                                                                                                                          (5) 

DA= Densidade aparente, em g/cm³; 

M0% = Massa do corpo de prova a 0% de umidade, em gramas; 

VS = Volume do corpo de prova saturado, em cm³. 

 

2.2.2. Densidade a Granel  

Para se obter a densidade a granel as amostras de carvão foram retiradas aleatoriamente das 

sacas, colocadas em um recipiente com volume conhecido até ser preenchido com carvão, 

posteriormente pesadas, havendo 5 repetições para este processo, depois de pesar utilizou-se a 

equação 6. 

 DG = 
MG

VR
                                                                                                  (6) 

DG = Densidade a Granel, em Kg/m³ 

MG = Massa do carvão contido no recipiente, em kg. 

VR = Volume do recipiente, em m³. 

 

2.3. PROPRIEDADE MECÂNICA 

A propriedade mecânica do carvão refere-se a friabilidade que o material possui, ou seja, a 

resistência a se transformar em pó, devido ao impacto causado no seu manuseio como 

carregamento, embalagem e transporte. Para a determinação desta propriedade utilizou-se uma 

adaptação da Norma MB 1375/80 da ABNT. As amostras de carvão foram passadas em uma 

peneira com malha de 5× 5 cm e aparadas em uma malha de 2×2 cm. Para o teste de friabilidade, 

utilizou-se cerca de 500 g de carvão, correspondendo ao peso inicial do carvão (Pi). Em seguida, 

as amostras foram submetidas a choque e atrito a 30 rpm, em um tambor, por dez minutos. Após o 
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tamboramento, todo o carvão retido na peneira com malha de 2×2 cm, foi pesado, correspondendo 

ao peso do carvão remanescente (Pr); e a friabilidade foi calculada através da equação 7. 

F= 
Pi−P(r)

Pi
× 100                                                                                                               (7) 

F = Friabilidade do material, em %; 

Pi = Peso inicial do carvão, em gramas; 

Pr = Peso do carvão remanescente após tamboramento, em gramas. 

 

2.4. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Para a realização dos procedimentos laboratoriais, foram utilizados os seguintes 

equipamentos: Mufla, dessecador, balança analítica, corpos de prova de carvão vegetal e um 

tambor. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como não existe uma norma nacional e, principalmente, estadual estabelecida para 

determinar a qualidade do carvão vegetal, utilizamos como um dos parâmetros o Selo Premium 

instruído pelo Estado de São Paulo. Para receber este selo o carvão vegetal deve ser oriundo de 

madeira de florestas plantadas, submetida ao processo de carbonização em fornos especialmente 

construídos para este fim. E considera valores satisfatórios para um carvão vegetal de boa qualidade 

aqueles que se encontram abaixo de 5% para umidade, menores que 23,50% e 1,50% para o teor 

de materiais voláteis e o teor de cinzas, respectivamente, e maiores que 75,00% para o teor de 

carbono fixo (SÃO PAULO, 2015).  

Dessa forma, o carvão aqui amostrado (Tabela 1) não atende aos valores exigidos para este 

selo, além de não ser possível especificar a origem do carvão. Outros autores como (BRAND, 

2015; OLIVEIRA, 2015) também consideram inadequado ao uso carvão com teor de umidade tão 

alto como o apresentado.  

 

 

Tabela 1 – Propriedades determinadas a partir das amostras de carvão vegetal doméstico adquirido no 

bairro da Terra firme, Belém, Pará. Onde, Densidade a granel (DG), Densidade aparente (DA), Materiais 

voláteis (MV), Cinzas (C), Carbono fixo (CF), Friabilidade (F) e Teor de umidade (U). 
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DG (Kg.m³) DA (g.cm³) MV (%) C (%) CF (%) F (%) U (%) 

219,43 ±12,03 0,41 ± 0,08 29,36 ± 0,37 1,60 ± 0,22 72,24 ± 0,52 14,12 ± 3,74 95,57 ± 2,06 

Fonte: Mendoza et al. (2020). 

 

A umidade possui uma relação inversa com a qualidade do carvão vegetal devido sua 

interferência no rendimento em energia. Quanto maior a quantidade de água presente no material, 

maior será o gasto de energia necessário para liberá-la acarretando na diminuição do poder 

calorífico do carvão. 

Para a utilização energética do carvão vegetal é conveniente que o material possua um alto 

teor de carbono fixo, e baixos teores de materiais voláteis e cinzas, já que essas variáveis 

apresentam significativas correlações com o poder calorífico e consequentemente com o poder 

calorífico do carvão. Além disso, combustíveis com essas características tendem a queimar mais 

lentamente, com uma chama mais estável até a queima total (NEVES et al., 2011). Altos teores de 

materiais voláteis acarretam a produção de fumaça durante a queima, além da menor eficiência 

energética. 

No entanto por meio de pesquisa bibliográfica, é possível observar que valores semelhantes 

são encontrados em carvões oriundos das espécies, Timborana (DA SILVA, 2007) e em algumas 

variações de Eucalipto (BOTREL, 2007), que segundo Silva et al. (2007), em relação ao teor de 

cinzas, estão dentro dos valores de carvões de madeiras tropicais, variando de 0,43 a 1,76 %. 

As variações nos valores relativas ao desvio padrão para as amostras são pequenas, sendo 

a maior encontrada para a densidade a granel, com desvio padrão ± 12,03. O coeficiente de variação 

para tal, foi de 5%, e percebe-se por meio deste que as amostras são homogêneas em relação a 

massa em um determinado volume. 

Segundo a classificação do Centre Tecnique Forestier Tropical-CTFT (1972) (Tabela 2), o 

carvão oriundo da Terra firme é pouco a medianamente friável   

 

 

Tabela 2 – Classificação do carvão quanto a Friabilidade. 

Classificação do Carvão Perda em forma de partículas 

Muito friável superior a 30% 

Bastante friável 25 a 29% 
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Classificação do Carvão Perda em forma de partículas 

Medianamente friável 15 a 24% 

Pouco friável 10 a 14% 

Muito pouco friável inferior a 10% 

Fonte: CTFT (1972). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O carvão utilizado para os testes apresenta uma qualidade inferior as exigências do mercado 

em relação as suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. A característica que maior 

apresentou discrepância quando comparado com resultados de outros estudos foi o teor de umidade. 

Portanto é de suma importância estudos que visam melhorar a qualidade dessas propriedades do 

carvão para o uso doméstico. 
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RESUMO 

 

Diante do impacto da resistência bacteriana na saúde pública, são necessários novos produtos com 

eficácia no combate às bactérias, de modo que os produtos naturais se mostram promissores. 

Assim, suscitou-se a seguinte questão: “Qual é o efeito do limoneno frente à cepa IS-58 de 

Staphylococcus aureus portadora de bomba de efluxo?”. Portanto, tendo em vista a demanda pela 

descoberta de novos compostos que revertam a resistência das bactérias aos antibióticos, a presente 

pesquisa objetivou avaliar a atividade antibacteriana do limoneno e seu potencial inibidor da bomba 

de efluxo TetK de S. aureus IS-58. Foi realizado o teste de Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

através da metodologia de microdiluição em caldo para avaliar o efeito do limoneno sobre S. 

aureus. Para os testes de inibição de efluxo, o limoneno foi adicionado em contato com a cepa para 

posterior diluição seriada com brometo de etídio e tetraciclina. Todos os testes foram realizados 

em triplicata, levados à estufa por 24 h e revelados com resazurina. A atividade direta do limoneno 

não foi observada no teste de CIM frente à cepa testada. Associado ao brometo de etídio e 

antibiótico, o limoneno foi capaz de inibir a bomba TetK em todos os testes, melhorando atividade 

do intercalante de DNA e fármaco. Contudo, este é o primeiro relato da utilização de limoneno 

como inibidor de bomba de efluxo (EPI) frente a Staphylococcus aureus IS-58. Os experimentos 

mostraram que esse composto tem um alto potencial de ser utilizado como EPI, porém o 

mecanismo de inibição precisa ser elucidado.  

 

Palavras-chave: Monoterpeno. Bomba de Efluxo. Sinergismo.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Considerado um patógeno oportunista, Staphylococcus aureus está presente na flora 

microbiana de mais de 30% da população mundial. Essa bactéria ocasiona desde infecções simples 

de pele, até bacteremia ou infecções generalizadas (TONG et al., 2015; POLLITT et al., 2018). 

Além disso, é importante relatar que S. aureus é um microrganismo com notável capacidade de 

tornar-se resistente a inúmeros antibióticos como derivados de penicilina, eritromicina e 

vancomicina (DE MORAES; VILLARROEL; PEREIRA, 2018, OLIVEIRA et al., 2015). 

 Um dos mecanismos de resistência bacteriana se dá através da redução da concentração 

intracelular do antibiótico por aumento do mecanismo de efluxo, este é realizado por proteínas 

transmembranares que atuam ativamente, bombeando substâncias do meio intracelular para o 

extracelular. Conhecidas como bombas de efluxo, essas proteínas expelem substâncias que podem 

ser tóxicas à bactéria como metais tóxicos, antibióticos e solventes em geral (TINTINO et al., 2018; 

DING et al., 2008). 

 Como uma tentativa de barrar a resistência aos antibióticos são crescentes os estudos que 

abordam o uso de plantas medicinais ou compostos isolados destas espécies. O limoneno é um 

composto da classe dos monoterpenos que pode ser encontrado em frutas cítricas, folhas secas e 

flores de plantas. Muito utilizado na indústria farmacêutica, na área da cosmetologia, pela sua 

característica aromática inconfundível, também é alvo de pesquisas antifúngicas e na área 

cardiovascular, como também teve atividade antibacteriana comprovada por alguns estudos que 

utilizaram óleos essenciais que exibiam o limoneno como composto majoritário (ALVES; SILVA, 

2019; DIAS et al., 2019; GALLEGOS-FLORES et al., 2019; GOULART et al. 2018). 

 Diante do exposto, foi suscitada a seguinte questão: “Qual é o efeito do limoneno frente à 

cepa IS-58 de Staphylococcus aureus portadora de bomba de efluxo?”. Portanto, tendo em vista a 

demanda pela descoberta de novos compostos que revertam a resistência das bactérias aos 

antibióticos, a presente pesquisa objetivou avaliar a atividade antibacteriana do limoneno e seu 

potencial inibidor da bomba de efluxo TetK de S. aureus IS-58. 

 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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2.1 PREPARAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS 

 O limoneno, a tetraciclina e o carbonil cianeto m-clorofenilhidrazona (CCCP – inibidor 

padrão de efluxo) (Sigma-Aldrich) foram diluídos em 1 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) e 8.765 

µL de água destilada estéril, o brometo de etídio (EtBr), substrato universal de bombas de efluxo, 

foi diluído em 8.765 µL de água destilada estéril, em todos os casos a concentração final foi de 

1.024 µg/mL (GOMES et al., 2018). 

 

2.2 PREPARAÇÃO DO INÓCULO BACTERIANO 

 A cepa S. aureus IS-58, portadora da bomba de efluxo TetK (resistente à tetraciclina), 

mantida em estoque a -20 °C foi subcultivada em Heart Infusion Agar (HIA) e mantida em estufa 

a 37 °C por 24 h. Após esse período, amostras da cultura foram diluídas em 3 mL de solução salina 

estéril (NaCl 0,9%) até atingir turbidez correspondente a 105 Unidades Formadoras de Colónia 

(UFC/mL) (GOMES et al., 2018). 

 

2.3 CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (CIM) 

 Para determinar a CIM do limoneno contra S. aureus IS-58, eppendorfs foram preenchidos 

com 900 µL de Brain Heart Infusion (BHI) a 10% e 100 µL do inóculo bacteriano (JAVADPOUR 

et al., 1996). A solução foi distribuída em placas de microdiluição de 96 poços (100 µL/poço) e 

sendo realizada a microdiluição seriada (1:1) com 100 µL da solução de limoneno. O teste foi 

realizado em triplicata e as placas foram incubadas em estufa a 37 °C por 24 h. Após a incubação 

foram adicionados 20 µL de resazurina sódica e aguardado o tempo de 1 h em temperatura 

ambiente. A leitura dos resultados foi feita através da variação colorimétrica da resazurina, onde 

rosa indicou crescimento bacteriano e azul indicou inibição do crescimento. 

 

2.4 INIBIÇÃO DO EFLUXO 

 Para avaliar a inibição do efluxo seguiu-se o método proposto por Coutinho et al. (2008). 

Adicionou-se aos eppendorfs 150 µL do inóculo, um volume do limoneno equivalente à 

concentração sub-inibitória (CIM/8) e um volume de BHI 10% até atingir a capacidade de 1,5 mL 

dos eppendorfs. Foi preparado o controle de CCCP, trocando o limoneno por este produto e, 

também, o controle de inibição, com eppendorfs contendo 150 µL de inóculo e 1.350 µL de BHI 

10%. A microdiluição seriada (1:1) foi realizada com 100 µL de EtBr e tetraciclina, separadamente. 
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O teste foi realizado em triplicata e as placas foram incubadas em estufa a 37 °C por 24 h. A leitura 

dos resultados deu-se da forma descrita na metodologia da CIM. 

 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os resultados foram expressos com médias ± erro padrão da média, e as diferenças foram 

avaliadas através da análise de variância (ANOVA) seguida do teste post-hoc de Bonferroni 

utilizando o GraphPad Prism 5.0. As diferenças com p < 0.05 foram consideradas significativas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O limoneno demonstrou CIM de 1.024 µg/mL, não apresentando atividade antibacteriana 

intrínseca clinicamente relevante, tendo em vista que a concentração obtida poderia causar efeitos 

tóxicos no organismo humano (HOUGHTON et al., 2007).  

 O alfa-terpineno, outra substância da classe dos monoterpenos, foi testado frente a duas 

cepas de S. aureus, 1199B e IS-58, onde os resultados corroboram o presente estudo 

(LIMAVERDE et al., 2017; OLIVEIRA-TINTINO et al., 2018). 

 O EtBr e o CCCP evidenciaram a presença ativa de bomba de efluxo para a cepa testada, 

pois o EtBr se intercala ao DNA ocasionando a inibição da bomba de efluxo. Para S. aureus IS-58, 

o limoneno reduziu quatro vezes a CIM do EtBr, variando de 16 para 4 µg/mL, sendo menor que 

o inibidor de bombas de efluxo, CCCP (Figura 1). Os resultados obtidos mostram que o limoneno 

age como um efflux pump inhibitor (EPI). 

 

Figura 1 - Concentração Inibitória Mínima (CIM) de brometo de etídio associado ao limoneno e CCCP 

frente a Staphylococcus aureus IS-58 

 

Fonte: Os autores. 
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 Monoterpenos oxigenados foram testados frente à S. aureus 1199B, que porta a bomba de 

efluxo NorA (resistente à norfloxacina), para avaliar sua interação com o EtBr. Esses compostos, 

assim como o limoneno, foram, aparentemente, capazes de bloquear o efluxo de EtBr, melhorando 

sua atividade (COÊLHO et al., 2016).  

Na associação entre tetraciclina e limoneno houve uma redução significativa da CIM do 

antibiótico, mas foi menos eficaz que o CCCP (Figura 2). Os efeitos sinérgicos evidenciados no 

teste com o fármaco podem ser justificados por uma possível ação inibitória do limoneno, que por 

bloquear o mecanismo de resistência da bactéria portadora do sistema de bomba de efluxo, a torna 

susceptível à ação do antibiótico já defasado. 

 

Figura 2 - Concentração Inibitória Mínima (CIM) da tetraciclina associada ao limoneno e CCCP frente a 

Staphylococcus aureus IS-58 

 

Fonte: Os autores. 

 

Testado frente a S. aureus IS-58, o alfa-bisabolol, um monoterpeno oxigenado, reduziu 

significativamente a CIM da tetraciclina, atuando como um possível inibidor da proteína TetK, 

resultado que corrobora o presente estudo (CRUZ et al., 2020). Em contraposição, outros 

compostos derivados de espécies vegetais, como ácido cafeico e ácido gálico, testados frente a S. 

aureus IS-58, não demonstraram efeito inibidor de bomba de efluxo (SANTOS et al., 2018). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O limoneno é um monoterpeno amplamente estudado em diversas áreas, mas sua atuação 

como inibidor de bomba de efluxo ainda era desconhecida. Frente à cepa de S. aureus IS-58 esse 
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composto funciona como um EPI, pois melhorou a ação do brometo de etídio e tetraciclina. Porém, 

o mcanismo pelo qual esse efeito ocorre ainda é desconhecido e precisa de mais estudos para ser 

identificado. 
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RESUMO 

 

As lipases pertencem ao grupo das enzimas hidrolases, frequentemente, são utilizadas no ramo 

industrial, para a fabricação de cosméticos, na produção de laticínios entre outros, podendo ser 

encontradas em uma vasta variedade de seres vivos, vegetais ou animais. As enzimas vegetais são 

muito importantes e a presença de vastas florestas, com riquezas naturais ainda pouco ou não 

conhecidas, o Brasil possui grandes chances de propiciar vegetais com lipases em abundância. 

Sendo assim, a pesquisa realizada tem como objetivo analisar a presença de atividade lipolítica no 

fruto do Ajuru (Chrysobalanus icaco L.). A metodologia consistiu em realizar as análises em 

diferentes temperaturas com o objetivo de identificar em qual há melhor ação das enzimas no 

extrato da polpa do fruto. Os melhores resultados obtidos na análise estão nas temperaturas de 50 

°C (5,55 U/mL) e em 35 °C (2,63 U/mL) com pH neutro e o substrato óleo de soja, as demais 

amostras apresentaram atividade inferior a 1 U/mL, porém, sabe-se que o desempenho enzimático 

pode variar de acordo com o pH, substrato e temperatura, assim, outros trabalhos devem ser 

realizados para verificar melhor a influência de tais parâmetros. 
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1. INTRODUÇÃO  

Enzimas são valiosos componentes metabólicos presentes em todos os seres vivos, possuem 

capacidade de acelerar reações químicas, atuando como catalisadoras nas células e agem em todas 

as atividades bioquímicas, todavia, necessitam de algumas especificidades, pois se ativam somente 

em uma faixa estreita de acidez-alcalinidade (pH), apresentando alta sensibilidade a mudanças 

neste fator e na temperatura do meio ao qual estão inseridas (MUSSATO et al., 2007). De acordo 

com a Comission of the international Union of Biochemistry and Molecular Biology (União 

internacional de Bioquímica e Biologia Molecular-IUBMB), as enzimas são classificadas em sete 

grupos, oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases, ligases e translocases 

(IUBMB, 2019). 

As Lipases (triacilglicerol acil-hidrolases, E.C.3.1.1.3), por exemplo, reproduzem-se por 

meio de microorganismos, nas sementes são capazes de hidrolisar gordura (FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2011).  Lipases atuam na catalisação da hidrólise e na síntese dos 

ésteres, oriundos de gliceróis e ácidos graxos com cadeia longa. Além de realizar catálise de reações 

de esterificação, transesterificação e interesterificação (SHARMA; CHISTI; BANERJEE, 2005).  

No ramo industrial, apresenta grande destaque, atuando em distintas áreas de produção. Estas 

aplicações ocorrem graças à capacidade destas enzimas alterarem a composição estrutural, e a 

distribuição dos ácidos graxos contidos em óleos e gorduras, tais modificações, possibilitam 

indeterminados números referentes à aplicação no mercado. Dentre os ramos estão a fabricação de 

detergentes, a indústria alimentícia e a indústria têxtil (DELGADO, 2014).     

As mesmas fazem-se presentes em diversas fontes da natureza como, por exemplo: vegetais 

e animais (CASTRO et al., 2004). Em solo brasileiro, com a presença da floresta Amazônica, 

existem grandes variedades de espécies frutíferas e vegetais, de baixos valores no mercado, 

facilmente acessíveis quanto à sua obtenção na natureza. Tais fontes podem possuir grande 

potencial enzimático, obtido por métodos simples de extração (ZERAIK et al., 2008). Nesse 

contexto encontra-se o ajuru (Chrysobalanus icaco L.), espécie botânica da família 

Chrysobalanaceae, conhecida como ajuru, guajuru, ajiru, cajuru e uajuru, apresentam grande 

importância em nível medicinal, possuindo propriedades hipoglicemiantes utilizadas popularmente 

(CAMPELO et al., 2017). Originou-se na América e África tropical, adaptando-se atualmente, em 

regiões climáticas semelhantes (BRITO et al., 2007). Sendo um fruto arredondado com largura de 

2 a 5 cm, apresentando diversidade de cor, entre o branco-creme, o rosa e o púrpura, em alguns 
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casos possui tonalidade quase preta, dispõe de um sabor adstringente quando não está maduro 

(AGUIAR et al., 2011). 

Ademais, existem relatos referentes à caracterização e análises de fontes vegetais com boas 

atividades lipolíticas, como exemplo do proposto por Delgado (2014), que analisou os subprodutos 

de dois frutos, Manga e Laranja. Ambas, de acordo com o estudo foram as mais favoráveis para 

uso ou aplicação no processo de hidrólise e na síntese.  

Por outro lado, é possível também analisar a atividade lipolítica por outras frações dos 

frutos, as sementes, por exemplo, podem conter quantidades consideráveis em relação aos extratos 

enzimáticos. Como o proposto por Moscovi (2012), nas análises específicas do extrato bruto de 

sementes de soja, mamona e girassol. Obtendo a quantidade de 0,69 U/mg para a soja, 2,20 U/mg 

na mamona e 1,08 U/mg para o girassol. 

Todavia, apesar de ser conhecido no mercado consumidor o fruto do Chrysobalanus icaco 

L., ainda possui pouca demanda em nível de consumo, o que a torna uma fonte de atividade lipásica, 

em potencial, ainda não caracterizada. Sendo assim, o presente trabalho, visa realizar as análises 

de atividade lipásica, presentes no caroço da fruta do ajuru, como um auxílio no conhecimento 

químico da fruta e sua potencial aplicação como fonte de enzima Lipase. 

 

2. METODOLOGIA 

Os frutos da planta, conhecido como Ajuru (Chrysobalanus icaco L.), foram colhidos no 

distrito de Outeiro, em Belém do Pará, e transportados em saco plástico até o Laboratório de 

Química da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Os frutos foram devidamente higienizados 

e cortados com auxílio de uma lâmina. Em seguida, os extratos enzimáticos brutos foram 

preparados, sendo utilizados 20g de polpa do fruto homogeneizados em 100mL de solução Tampão 

Fosfato 0,1M, a mistura foi mantida sob agitação por 10 minutos. 

Para análise da atividade enzimática foi utilizada a metodologia de Lopes et al. (2011) com 

adaptações. A qual consistiu em adicionar a Erlenmeyers de 50mL: 2mL de Tampão Fosfato 0,1M, 

5mL de óleo de soja (substrato), 1mL de goma arábica (agente emulsificante) e 2mL de extrato. As 

amostras foram tituladas utilizando-se solução de Hidróxido de Sódio (NaOH 0,05N) e 

fenolftaleína 1% como indicador. Compreende-se que os ácidos carboxílicos de cadeia longa, 

produto da reação de hidrólise enzimática, reagiram com a quantidade de solução de NaOH gasta. 
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As análises foram feitas em triplicata, as amostras foram analisadas nas seguintes 

temperaturas: 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C e 60 °C, além da realização do teste em branco, o 

qual consistiu em emulsão (tampão, extrato, emulsificante e substrato) titulada no tempo 0 min e 

temperatura ambiente de 27 °C, com o objetivo de desconsiderar a acidez da fruta e do substrato. 

As quantidades de base gasta em cada temperatura analisada foram anotadas e, para realizar o 

cálculo de atividade lipolítica relativa em cada amostra, utilizou-se a fórmula descrita por Setuval 

(2016): 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
(𝑉𝑎 − 𝑉𝑏) × 1000 × 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑡 × 𝑉
 

 

Em que, Va foi o volume de base gasta na amostra, Vb o volume de base gasta no branco, 

NNaOH a Normalidade do Hidróxido de Sódio, t o tempo de reação e V o volume de extrato 

enzimático utilizado. A atividade enzimática é mensurada em U/mL, esta é definida como a 

quantidade de enzima bruta que liberou 1µ/mL de ácido graxo por minuto. Por fim, a partir dos 

resultados obtidos, foram construídos gráficos utilizando o programa Microsoft Excel 2019. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O extrato enzimático da polpa do Ajuru apresentou, dentre as temperaturas analisadas, 

melhor atividade nas amostras analisadas em 50 °C (5,55 U/mL) e em 35 °C (2,63 U/mL), 

respectivamente, como pode ser observado na Figura 1. As amostras analisadas nas demais 

temperaturas apresentaram atividade inferior a 1 U/mL, ou seja, não evidenciaram uma quantidade 

de atividade relativa necessária para a expressão de dados. 

 Ao comparar os resultados obtidos na análise do extrato bruto da polpa do Ajuru com os 

resultados descritos por Rosa et al. (2019) na análise da casca e da polpa do Jenipapo (Genipa 

americana L.), pode-se observar que o Ajuru, em 50 °C, apresentou atividade superior à atividade 

máxima referente à polpa (3,3 U/mL) e à casca (1,7 U/mL) do Jenipapo, ambas frutas foram 

analisadas sob pH 7. O fruto Ajuru, em 50 °C, também apresentou atividade lipolítica superior às 

atividades referentes à casca da uva (Vitis vinifera L.), à semente e à casca do maracujá (Passiflora 

edulis S.), relatadas no estudo realizado por Delgado (2014), sob mesma condição de pH 7.  
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Figura 1 - Gráfico da atividade relativa (U/mL) versus a temperatura (°C). 

 

Fonte: Os autores. 

 

Um estudo realizado por Delgado (2014) demonstrou a influência da temperatura na 

atividade lipolítica dos subprodutos do processamento de suco de laranja, no qual foram relatados 

picos de atividade nas temperaturas 20, 60 e 70 °C, diferente da polpa do Ajuru, cujo pico ocorreu 

em 50 °C. Essas diferenças ocorrem, segundo Macêdo et al. (2016), pois as lipases são enzimas 

que atuam de maneira específica sobre lipídeos. 

 Os resultados expressos demonstram que em temperatura ideal o fruto do Ajuru pode ser 

utilizado em processos industriais de curto tempo. No entanto, sabendo-se que esses resultados 

podem sofrer alterações caso haja mudança no tempo reacional, pH ou substrato, e devido ao seu 

baixo valor comercial e seu período de frutificação, que ocorre durante 10 meses do ano 

(CAMPELO, 2017), o fruto Ajuru (Chrysobalanus icaco L.) caracteriza-se como um fonte em 

potencial de enzimas lipase para uso industrial. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pela primeira vez foram identificadas atividades lipolíticas relativas no extrato bruto da 

polpa do fruto Ajuru (Chrysobalanus icaco L.), em condições de pH 7 e utilizando-se óleo de soja 

como substrato. Os resultados máximos obtidos foram 5,55 U/mL e 2,63 U/mL, referentes às 
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temperaturas 50 °C e 35 °C, respectivamente, nas demais temperaturas não houve resultados 

expressivos, subtende-se que não houve atividade hidrolítica. O resultado expresso na temperatura 

50 °C foi considerável e é passível de ser utilizado em escala industrial para processos de curto 

tempo. Entretanto, os valores de atividade podem variar caso sejam alterados os parâmetros físico 

químicos como pH, substituição do substrato, adição de sais e tempo de reação, assim como, outras 

frações do fruto, também podem apresentar valores diferentes. 
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RESUMO 

 

A relação ser humano e natureza, historicamente pautada pela significativa utilização dos recursos 

naturais no tratamento de doenças, constitui-se como uma característica marcante na perpetuação 

da cultura e dos conhecimentos tradicionais ao longo das gerações. Considerando as dificuldades 

enfrentadas pelas comunidades amazônicas em ter acesso a postos de saúde, o objetivo do estudo 

é analisar, por meio de levantamento bibliográfico, os diversos usos da andiroba, suas diferentes 

formas de consumo e seu potencial terapêutico relacionado aos compostos químicos presentes na 

planta. De acordo com os estudos observados, percebe-se que os efeitos curativos da planta são 

comprovados pelas funções das espécies químicas presentes na morfologia do vegetal.  

 

Palavras-chave: Andiroba. Consumo. Enfermidades. 
Área de Interesse do Simpósio: Botânica. 
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1. INTRODUÇÃO 

O emprego das plantas como auxílio na cura de enfermidades é uma prática antiga 

documentada biblicamente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, por meio do uso de mirra, 

benjoim e aloés (GADELHA, 2013). Dentre os compostos biologicamente ativos existentes em sua 

morfologia, apresentam flavonoides, catequinas, vitaminas e sais minerais, responsáveis pelos 

efeitos curativos, conforme estudos de Santos et al. (2008). 

No Brasil, a utilização de plantas medicinais possui influências da cultura indígena, africana 

e europeia (BADKE et al., 2016). Com base no Decreto 5.813, foi aprovada em 2006, no Brasil, a 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, com o objetivo de garantir à população o 

acesso seguro e racional às plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o emprego sustentável 

da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional (BRASIL, 2009). 

Produtora de grande biodiversidade, a floresta amazônica possui a mais diversificada 

cobertura vegetal do mundo com aproximadamente 14.003 espécies (CARDOSO et al., 2017). No 

entanto, para Guerra et al. (2010), em meio a 60.000 espécies catalogadas, em território brasileiro, 

apenas 8% foram estudadas para pesquisas de compostos bioativos e 1.100 espécies foram 

avaliadas em suas propriedades medicinais. 

Dentre os materiais botânicos catalogados, o gênero Carapa, é constituído por duas 

espécies Carapa guianensis Aublet e Carapa procera Condolle, pertencentes à família Meliaceae, 

popularmente conhecidas como andiroba, andiroba-saruba, andiroba-branca, andiroba do igapó, 

carapinha, dentre outros, se desenvolve preferencialmente em ambiente de várzea, (SANTOS et 

al., 2014). Ambas são tratadas e comercializadas como uma única espécie por nome andiroba, 

todavia, podem ser distinguidas pelo tamanho da árvore, sendo a procera menor, com sementes e 

folhas de menor porte e saliências mais claras (COSTA; MARTINS, 2017).  

Desse modo, o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre os 

usos tradicionais da andiroba, pontuando as formas de manipulação do vegetal, assim como 

analisar as propriedades físico-químicas da espécie botânica, elencando suas funcionalidades e 

diversas utilidades. 

 

 

 

2. METODOLOGIA  
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          O artigo foi desenvolvido por meio do levantamento de informações científicas e 

etnobotânicas, expostas na forma de revisão de literatura, contendo informações sobre as 

características físico-químicas e os usos tradicionais da andiroba. A obtenção dos dados científicos 

foi efetuada através de consultas a bancos de dados como Scielo, ScienceDirect, ACSPublications, 

Biotemas e ResearchGate, integrando informações nos idiomas, português, inglês e espanhol. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

3.1. USOS TRADICIONAIS DA ANDIROBA  

 A etnobotânica descreve as formas de utilização e funções das plantas medicinais, usadas 

para diversos fins, como conhecimentos repassados oralmente dentro das famílias (BARRETO; 

FREITAS, 2017; SANTOS et al., 2018). De acordo com Rocha, Boscolo e Fernandes (2015, p. 68) 

“o saber imanente desses grupos acumula, favorece e mantém o conhecimento sobre seus territórios 

onde a importância da transmissão do saber às novas gerações é imprescindível para a perpetuação 

da cultura”. 

Quanto à funcionalidade, em pesquisa realizada na comunidade Santo Antônio do 

município do Mojú, Coelho et al. (2018), observaram até oito tipos de usos, sendo sete medicinais, 

dentre eles cinco relacionados exclusivamente ao óleo, e o único uso não medicinal foi identificado 

como repelente. Em estudos, na comunidade Mamangal no município de Igarapé-Miri, Sousa et al. 

(2019), constataram a otimização do uso do óleo se misturado a outros ingredientes, como a 

cabacinha para o tratamento da sinusite, onde faz-se o uso tópico do produto sobre o nariz ou 

inalação, e associado ao sebo de Holanda, óleo de mamona ou sal de cozinha parq contra distensões 

musculares e edemas.  

 Os povos indígenas também fazem uso do óleo para mumificar a cabeça dos inimigos, 

remover carrapatos e piolhos além de agir como solvente na extração de corantes para pintar o 

corpo (PIMENTA, 2012). Estudos sobre as funções terapêuticas da planta sinalizam o uso da casca 

da C. guianensis para prevenir inflamações uterinas, alergias, vermes, bactérias e o aparecimento 

de tumores (FERRAZ, 2003; SHANLEY, 2008).   

 O óleo combinado com as cinzas da casca da madeira e resíduos de cacau, é utilizado por 

caboclos da floresta Amazônica na produção de um sabão medicinal usado contra doenças de pele 

(NAYAK, 2011). A madeira da andiroba também possui apreciação comercial, na construção de 

moradias e fabricação de móveis (SHANLEY & LONDRES, 2011).   
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 Para muitas comunidades Amazônicas, a distância do centro urbano e a dificuldade em 

acesso a postos de saúde, tornam necessária a utilização das plantas medicinais como primeira 

forma de tratamento para enfermidades (ALMEIDA et al., 2012). Na Tabela 1 são apresentadas as 

partes da planta e suas funções medicinais. 

 

Tabela 1 - Partes da andiroba e as indicações medicinais populares. 

                Partes da planta                                                       Indicações medicinais populares 

                      Casca                                                                  Inflamações na pele e garganta 

                                                                                                                Repelente 

                                                                                               Reduz o nível de glicose no sangue 

                                                                                                            Antiparasitário 

                                                                                                            Antidiarreico  

                                                                                                            Antianêmico  

                        Folha                                                                   Cicatrização de feridas 

                                                                                                    Contra vermes intestinais  

                                                                                                      Alívio do reumatismo 

                                                                                                             Analgésico 

                         Óleo                                                                         Dores em geral 

                                                                                       (garganta, inchaço, contusões musculares) 

                                                                                                        Contra infecções 

                                                                                       (via respiratória, pele, ouvido e bacteriana) 

                                                                                                            Cicatrizante 

                                                                                                             Cosmético   

                                                                                                      Bactericida e fungicida 

                          Flor                                                                              Bronquite 

                                                                                                              Analgésico  

                                                                                                         Contra infecções                       

                                                                                                (respiratórias e bacterianas) 

Fonte: Sousa et al. (2019); Brito et al. (2006). 

                         

 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA ANDIROBA 
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Estudos sobre os constituintes químicos da andiroba, como os tetranortriterpenoides (ou 

limonoides), dos quais destacam-se o 6α-acetoxigedunina, 7-deacetoxi-7-oxo-gedunina, 

andirobina, gedunina e angolensato de metila, da classe dos limonoides, são os compostos 

responsáveis pela atividade anti-séptica, anti-inflamatória, cicatrizante e inseticida do óleo e das 

cascas da andiroba (BRASIL, 2015; BARROS, 2011). Teores adequados de ácido linoleico nos 

óleos também mantêm a qualidade do óleo em evitar a formação do colesterol total ruim (LDL) e 

proporcionar o aumento do bom colesterol (HDL) (MARTIN et al., 2006). 

Em relação à pigmentação do óleo da semente da andiroba, pesquisas têm sido realizadas a 

fim de caracterizar fontes naturais contendo diferentes classes de pigmentos vegetais com atividade 

biológica, como por exemplo, as antocianinas, Montes et al. (2005), betalaínas, Herbach et al. 

(2006), carotenoides, Meléndez-Martinez et al. (2003) e clorofila, Sinnecker et al. (2002). Do 

ponto de vista tecnológico, estes pigmentos naturais estão correlacionados não somente com a cor 

dos produtos vegetais, como também atuam na promoção da saúde e são capazes de prevenir e/ou 

até mesmo auxiliar no tratamento de várias enfermidades, como inflamações cutâneas (SILVA, 

2018). A Tabela 2 expõe a composição química do óleo das sementes da andiroba. 

 

Tabela 2 - Caracterização química do óleo da andiroba, considerando as atividades biológicas. 

                  Compostos                                                                                 Funções Biológicas 

              Ácido Linoleico                                                                          Evita formação do LDL 

                                                                                                           Aumenta a concentração do HDL                                                         

                Pigmentos                                                                                   Inflamações cutâneas 

(antocianinas; betalaínas; carotenóides)       

                Limonóides                                                                     Antiséptica; Anti-inflamatória; Inseticida          

Fonte: Marques et al. (2016); Barros (2011). 

 

          Analisando os metais em porções foliares das duas espécies da planta, Mendonça et al. 

(2008), observou significavas diferenças na concentração de cálcio (com variação de 6,3g/kg a 

11,3g/kg), magnésio (com variação de 1,75g/kg a 2,9g/kg) e fósforo (variação de 0,9g/kg a 

1,4g/kg), tendo a C. guianensis maior proporção em relação à C. procera, o que segundo o autor 

implica em atraso no crescimento e baixa produção de flores, frutos e sementes, redução 

generalizada de processos metabólicos, como a fotossíntese, divisão, respiração e expansão celular, 
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enquanto que para potássio (variação de 10g/kg a 40g/kg), manganês (variação de 4,3 mg/kg a 60,6 

mg/kg) e ferro (variação de 35,4mg/kg a 123,2mg/kg) não houve discrepância relevante.         

                                                                 

4. CONCLUSÃO  

Considerando a literatura analisada, conclui-se que a andiroba representa significativo 

potencial biocultural na Amazônia em função da versatilidade de uso que a planta possui e a 

capacidade terapêutica é comprovada pelos constituintes químicos presentes. 
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar, sensorialmente, um brigadeiro com adição 

da casca do bacuri, e compará-lo com o brigadeiro tradicional. A elaboração dos mesmos, foram 

desenvolvidas da seguinte forma, foi adicionado em uma panela o leite condensado, no caso da 

amostra de bacuri o leite condensado e a casca do bacuri homogeneizadas no liquidificador, o 

achocolatado e a margarina, levou-se ao aquecimento, mexendo por 8 minutos até desprender do 

fundo do recipiente, o brigadeiro de bacuri levou menos tempo no aquecimento que o tradicional, 

após esfriar, eles foram moldados manualmente e enrolados no confeito de chocolate redondo. As 

amostras foram submetidas a análise sensorial em uma sala reservada na Universidade do Estado 

do Pará, Campus XIX Salvaterra. O teste de aceitação sensorial foi conduzido com 50 provadores 

não treinados, utilizando ficha com os devidos atributos sensoriais e a intenção de compra do 

produto. Se evidenciou maior aceitação por parte dos julgadores para a elaboração do brigadeiro 

com a adição da casca do bacuri, no teste de intenção de compra a maioria apontou que comprariam 

esse produto caso estivesse no mercado. Foi constatado que o brigadeiro com a adição da casca do 

bacuri é considerada ótima alternativa para a industrialização e comercialização, pois corresponde 

ao maior percentual do fruto, cerca de 70,0%, a mesma é rica em compostos fenólicos, além disso, 

o descarte desses resíduos podem ser diminuídos significativamente, promovendo assim um bem 

não somente para a alimentação mas para o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Brigadeiro. Análise sensorial. Bacuri.  

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos.   
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1. INTRODUÇÃO  

O bacurizeiro (Platoniainsignis Mart.) é nativo da Amazônia oriental brasileira, sendo 

considerada uma espécie madeireira e frutífera (CAVALCANTE, 1996). O mesmo pode atingir 

mais de 30 metros de altura, com tronco de até 2 metros de diâmetro nos indivíduos mais 

desenvolvidos. A madeira de coloração bege-amarelada foi muito utilizada no passado para 

construção de embarcações e para assoalhos e forros. Essa árvore ocorre naturalmente desde o 

arquipélago de Marajó, na foz do rio Amazonas, até o Piauí, seguindo a costa do Pará e do 

Maranhão (MATOS et al., 2009).  

Essa fruta, pouco maior que uma laranja, contém polpa agridoce, rica em vitamina C, Ca, 

K, Mg, Fe, Zn e Cu e proteínas, que é consumida diretamente ou utilizada na produção de sorvetes, 

sucos, doces, geleias e licores. A casca também é aproveitada na culinária regional e o óleo extraído 

de suas sementes é usado como anti-inflamatório e cicatrizante na medicina popular e na indústria 

de cosméticos (SHANLEY et al., 2016). 

As mudanças no comércio de gêneros alimentícios e a crescente exigência do consumidor 

que busca alimentos cada vez mais saudáveis, com características sensoriais satisfatórias e capazes 

de prevenir doenças, incentivam a pesquisa de novos componentes naturais e ingredientes, bem 

como a inovação em produtos e a criação de nichos de mercado (LOPES et al., 2009; MOREIRA 

et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2013). Dentre esses alimentos destaca-se as frutas amazônicas, como 

o bacuri.  

Embora a polpa seja o principal produto do bacurizeiro, é possível aproveitar a casca para 

a elaboração de doces, sorvetes e cremes, o que pode aumentar consideravelmente o rendimento 

do fruto para o processamento da casca na indústria de alimentos, no entanto, é necessário o 

cozimento prévio da casca para eliminar as resinas, abundantes nessa parte do fruto 

(VILLACHICA, 1996; MATTIETTO et al., 2007). 

Alguns estudos realizados mostram que há uma concentração maior de nutrientes na casca 

do bacuri do que em suas respectivas partes comestíveis, destacando-se o teor de fibras e minerais 

que vem a contribuir com o aporte nutricional dos alimentos (CORDOVA et al., 2005; GONDIM 

et al., 2005). Contudo, a agregação desses nutrientes em um doce popular como o brigadeiro seria 

importante. 
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O brigadeiro é considerado um doce brasileiro que surgiu na década 1940 para homenagear 

Eduardo Gomes, candidato a eleição presidencial no fim da Era Vargas, o doce é caracterizado pela 

mistura de chocolate ao leite condensado (JENNRICH et al., 2016). 

Com o crescimento no consumo do brigadeiro, ocorreu a necessidade de inovar nos sabores 

pela variedade que tem no mercado, porém são poucos os trabalhos incorporando a casca do bacuri 

na composição desses alimentos. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver 

e avaliar, sensorialmente, a aceitação do brigadeiro com a adição da casca do bacuri. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os brigadeiros foram elaborados no laboratório de tecnologia de alimentos da Universidade 

do Estado do Pará (UEPA) Campus XIX Salvaterra - PA. Os ingredientes, e suas respectivas 

quantidades, utilizados para as duas formulações estão apresentados a seguir na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Ingredientes, e suas respectivas quantidades, utilizados para formulação do brigadeiro 
tradicional e o brigadeiro com adição da casca do bacuri. 
 

Ingredientes  Brigadeiro Tradicional Brigadeiro com a casca do bacuri 

Casca do bacuri (g) - 120 

Margarina (g) 12 12 

Achocolatado em pó (g) 36 36 

Leite condensado (g) 395 395 

Fonte: Os autores. 
 

Para elaboração do brigadeiro tradicional, se adicionou em recipiente de alumínio o leite 

condensado, achocolatado e a margarina, levou-se ao aquecimento, mexendo por 8 minutos até 

desprender do fundo da panela. Após esfriar, os brigadeiros foram moldados manualmente (8 g 

cada), e acrescentou-se o confeito de chocolate redondo em toda a sua superfície. 

Na elaboração do brigadeiro com adição da casca do bacuri, as cascas foram lavadas em 

água corrente e sanitizadas em solução de hipoclorito de sódio a 100 mg. L-1, por 2 minutos. Foram 

cortadas as partes externas das cascas e descartadas. Em um recipiente de alumínio foi acrescentada 

as cascas e 500mL de água, o suficiente para cobri-las. Cozinhou-se por aproximadamente 10 

minutos (até a casca ficar macia). Depois esfriou a temperatura ambiente e foi homogeneizada no 

liquidificador a casca e o leite condensado. Colocou-se em um recipiente de alumínio e acrescentou 
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o achocolatado e a margarina, ficando sobre aquecimento por 6 minutos, até desprender do fundo 

do recipiente. Após esfriar, os brigadeiros foram moldados manualmente (8 g), e acrescentou-se o 

confeito de chocolate redondo em toda a sua superfície. 

O painel sensorial foi composto por 50 julgadores não treinados, recrutados entre alunos e 

funcionários da Universidade do Estado do Pará, Campus XIX Salvaterra-PA, com faixa etária 

acima de 18 anos, a abordagem foi feita através de comunicação oral entre as pesquisadoras e o 

provador, mas sem influenciar na decisão dos mesmos. As amostras foram analisadas após 2 horas 

da elaboração. As duas formulações de brigadeiro foram submetidas ao teste sensorial afetivo, 

utilizando-se uma ficha com escala hedônica de 9 pontos, cada provador avaliou as amostras de 

acordo com os atributos sensoriais e a intenção de compra.  

Os provadores receberam as amostras de forma monádica, codificadas com números de 3 

dígitos, escolhidos de forma aleatória, sendo as mesmas servidas sobre um lenço de papel, 

acompanhada de um copo de água para a limpeza do palato entre a avaliação das amostras.  A 

Figura 1 mostra um modelo das duas fichas usadas no estudo.  

 

Figura 1- Ficha utilizada para a avaliação sensorial de aceitação. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Os resultados obtidos foram expressos através de gráficos realizados no Microsoft Excel 

2013 para melhor visualização e discussão dos mesmos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise sensorial referente aos atributos estão apresentados na Tabela 2 a 

seguir. 

 

Tabela 2 – Resultados das médias e seus respectivos desvios padrão referentes aos atributos sensoriais 
avaliados nas amostras de brigadeiro tradicional e com a adição de bacuri. 
 

Amostras Impressão 

global 

    Aroma    Sabor   Aparência   Textura 

Tradicional 8,34±0,68 7,88±1,23 
  

8,14±1,03 

  

8,44±0,70 

  

7,46±1,63 

  

Bacuri 7,86±1,12 

   

7,34±1,58 
 

  6,98±1,59 8,32±0,95 
 

  7,8±1,29 

Fonte: Os autores. 

 

Avaliando a Tabela 2, percebeu-se que a formulação com o bacuri apresentou média 

superior a 7 (gostei moderadamente) na maioria dos atributos. Quanto ao tradicional, o mesmo 

apresentou ter mais aceitabilidade que a amostra de bacuri.  

Na avaliação sensorial realizada, constatou-se que não houve diferença significativa entre 

as amostras do brigadeiro com a casca do bacuri e o brigadeiro tradicional, todos os atributos 

avaliados, aroma, sabor, aparência e textura, obtiveram resultados semelhantes. No Gráfico da 

figura 2 são expressos os dados dos atributos referentes a aceitação das amostras de ambos os 

brigadeiros. 

Todos os atributos avaliados apresentaram mais de 70% de aceitabilidade. Segundo Santana 

e colaboradores (2005) para que um produto seja considerado como aceito, em termos de suas 

propriedades sensoriais, é necessário que obtenha um índice de aceitabilidade de, no mínimo, 70%.   

Segundo Lúcia (2008), atributos como aparência, aroma e sabor são, provavelmente 

características muito importantes que influenciam as propriedades sensoriais de produtos 

alimentícios adicionados de ingredientes diferenciados. 

 

 

Figura 2 – Dados dos atributos referentes a aceitação das amostras de ambos os brigadeiros. 
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Fonte: Os autores. 

 

Alguns estudos já evidenciaram a melhor aceitação por produtos elaborados com leite 

condensado, em razão deste possuir uma concentração de açúcar e pelo prazer que se sente ao 

degustar esse sabor. Esse fato pode explicar as maiores notas para a formulação padrão (SILVA et 

al. 2014). Assim, conclui que por terem recebido resultados semelhantes que a aceitação do 

brigadeiro com a casca do bacuri foi bem aceito porque além de conter o leite condensado possui 

um sabor característico de uma fruta local que também agrada o consumidor.  

Ao analisar o gráfico da figura 3, vê-se que a amostra de bacuri referente a intenção de 

compra, obteve bons resultados onde 15 dos julgadores responderam que “Eu certamente 

compraria”, 22 dos 50 respondentes afirmam que “4: Eu provavelmente compraria”, 13 deles 

responderam “3: Eu tenho dúvidas se compraria ou não” e nenhum dos julgadores respondeu “2: 

Eu provavelmente não compraria”. Todavia, no quesito intenção de compra para a amostra com a 

casca do bacuri não houve diferença negativa considerável como consta no gráfico da figura 3. 

Como consta na figura 3, os brigadeiros avaliados obtiveram o maior índice de aceitação 

no quesito intenção de compra, o brigadeiro de bacuri teve um alto índice de aceitação, já o 

tradicional fica com uma porcentagem bem inferior se fizer a comparação.  

Segundo Walter e colaboradores (2010), a intenção do consumidor pela compra é um 

processo muito complexo influenciado por diversos fatores como o preço, a conveniência e o 

marketing, mas as características sensoriais do produto são determinantes para confirmar a decisão  

 

Figura 3 - Frequência das respostas referente a intenção de compra da amostra do brigadeiro de bacuri. 
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Fonte: Os autores. 

 

Segundo Teixeira et al. (1987), existe uma relação significativa entre preferência e 

aceitação, porém não significam a mesma coisa. A preferência pode expressar o grau máximo de 

gostar ou não gostar de um produto em relação ao outro. Já a aceitação, é uma experiência que se 

caracteriza por uma atividade positiva, medida através do consumo real de um produto. Expressa 

algum grau de gostar, por exemplo, duas amostras podem ser boas, ainda que uma possa ser 

indicada como levemente melhor que a outra, fato este que não leva necessariamente a rejeição ou 

eliminação da amostra menos aceitável.  

Desse modo, levando em consideração os resultados descritos, observou-se que as duas 

amostras foram aceitas, porém, a amostra de brigadeiro tradicional foi a preferida, a do brigadeiro 

de bacuri ficou pouco atrás, com uma diferença mínima devido ao paladar acostumado com as 

frutas da região, portanto, o brigadeiro com a adição da casca é um produto com boa aceitação ao 

público. 

 

4. CONCLUSÃO  

É possível constatar que os brigadeiros elaborados a partir da casca do bacuri apresentaram 

qualidades como maior rendimento, além de deixar mais o brigadeiro mais nutritivo, foi possível 

notar que o produto obteve uma boa aceitação pelos consumidores com o percentual na média, 

sendo um incentivo para os produtores locais melhorar a qualidade do produto, possibilitando a 

redução no desperdício de 70% do fruto, no qual é inutilizado. 
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  RESUMO 

 

O subproduto do leite resultante da produção de queijo, chamado de soro de leite não é aproveitado 

de forma integral, sendo muitas vezes descartado de forma inadequada. Quando há uma 

concentração de leite, soro de leite e açúcar é possível obter um doce de leite com características 

semelhantes ao tradicional. Assim, neste trabalho objetivou-se elaborar e caracterizar físico-

química e sensorialmente doce de leite de búfala com introdução de soro de leite bubalino e calda 

de bacuri. Antes da elaboração dos doces, o leite e o soro foram submetidos às análises de pH e 

acidez em duplicata, onde este último parâmetro foi determinado em ácido láctico. Foram 

realizadas duas formulações de doce de leite onde a formulação A consistiu em: 80% de leite 

bubalino e 20% de soro, e em relação a esses 20% de açúcar e 0,5% de bicarbonato, já a formulação 

B: 70% de leite bubalino; 30% de soro, e em relação a esses 20% de açúcar; 0,5% de bicarbonato. 

As análises no produto final procederam-se em triplicatas para os parâmetros, pH, acidez titulável 

em ácido láctico, cinzas e umidade. Em relação a acidez do leite, encontra-se de acordo com a 

legislação para leite cru refrigerado. Os resultados mostram que com o aumento da adição do soro 

nas formulações o teor de cinzas do produto final também aumentou. Em relação ao pH e acidez 

dos doces de leite estes foram maiores na formulação B. As formulações A e B apresentaram 

respectivamente 89,22% e 86,33% de aceitabilidade. 

 

Palavras-chave: Doce. Soro. Leite  
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1. INTRODUÇÃO  

O leite bubalino se destaca devido apresentar um grande valor nutricional além de possuir 

características peculiares em relação ao leite bovino, como alto teor de gordura, proteínas e 

aminoácidos essenciais, alto percentual de minerais em sua composição (OLIVEIRA, 2014). 

Além disso, o leite de búfala contém micelas grandes de caseína, característica esta que lhe 

confere rápida coagulação no processamento de derivados, dessa forma gera produtos de corpo 

firme, e quando comparado com leite de outras espécies, sua gordura se constitui de glóbulos 

maiores de coloração clara e seus ácidos capróico, caprílico e cáprico embora estejam presentes 

em menores quantidades, quando liberados nos produtos lácteos, conferem sabor e aroma 

característico (MESQUITA et al., 2002). 

Segundo Perrone et al. (2006), o subproduto do leite resultante da produção de queijo, 

chamado de soro de leite não é aproveitado de forma integral, sendo muitas vezes descartado de 

forma inadequada, porém quando há uma concentração de leite, soro de leite e açúcar é possível 

obter um doce de leite com características semelhantes ao tradicional.  

O doce de leite é um produto que apresenta uma consistência que pode variar de pastosa a 

cremosa, sem grumos, flocos ou bolhas, com coloração de cor caramelo que se dar em decorrência 

da reação de Maillard, com aroma próprio e sabor característico (MADRONA et al., 2009). 

 Desse modo, visando agregar valor ao soro de leite obtido da produção do queijo do 

Marajó, e levando em consideração o fato de que é um subproduto que têm considerável potencial 

nutricional, objetivou-se elaborar e caracterizar físico-química e sensorialmente doce de leite de 

búfala com introdução de soro de leite bubalino e calda de bacuri (Platoniainsignis). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo foi desenvolvido no laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade do Estado do Pará, Campus XIX. O leite cru refrigerado é oriundo da propriedade de 

um pequeno produtor do município de Soure, Pará. O soro por sua vez, foi adquirido em uma 

fazenda situada no mesmo município, sendo obtido a partir da produção do queijo do Marajó.  A 

polpa do bacuri para a elaboração da calda foi adquirida em comércio local do município de 

Salvaterra. Antes da elaboração dos doces, o leite e o soro foram submetidos às análises de pH e 

acidez em duplicata, no qual este último parâmetro foi determinado em ácido láctico.  
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As análises no produto final procederam-se em triplicatas para os parâmetros, pH, acidez 

titulável em ácido lático, cinzas e umidade. Todas as análises seguiram as metodologias do Instituto 

Adolfo Lutz (2008). A análise sensorial foi realizada com 50 provadores a partir de uma escala 

hedônica de 9 pontos com notas que vão de 1 (desgostei muitíssimo) a 9 (gostei muitíssimo). Na 

mesma ficha continha a escala de intenção de compra do produto das amostras. 

 

2.1. ELABORAÇÃO DO DOCE DE LEITE 

Após a realização das análises de acidez e pH nas amostras do leite e do soro, estes foram 

colocados em recipientes de alumínio na devida proporção para cada formulação já adicionado de 

açúcar, sendo calculado em relação à mistura (leite e soro).  

A formulação A consistiu em: 80% de leite bubalino e 20% de soro, e em relação a esses 

20% de açúcar e 0,5% de bicarbonato, já a formulação B: 70% de leite bubalino; 30% de soro; e 

em relação a esses 20% de açúcar; 0,5% de bicarbonato. O processo de concentração dos doces de 

leite permaneceu até os mesmos atingirem um teor de sólidos solúveis próximo a 67 °Brix. Por 

fim, adicionou-se 10% da calda de bacuri para ambas formulações. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados médios das análises de pH e acidez em ácido láctico do leite respectivamente, 

foram de 6,80 e 0,16 já para o soro o valor para pH foi de 4,48 e 0,46 para acidez em ácido lático. 

Porém, devido a ausência de lesgislação específica para a caracterização físico-química de leite 

bubalino, fez-se comparação com o leite de origem bovina, onde o resultado apresentou-se dentro 

dos padrões de pH do leite bovino, estabelecidos pela SAA (Secretaria de Agricultura e 

abastecimento de São Paulo).  

Em relação a acidez, a legislação para leite cru refrigerado preconiza que esta, deve estar 

entre 0,14 e 0,18 em ácido láctico, desse modo o resultado está dentro dos limites permitidos. Em 

relação ao pH do soro, este encontrou-se em uma faixa mais ácida.  Devido ao abaixamento no 

parâmetro pH do soro em relação à do leite, consequentemente sua acidez elevou a um nível 

considerável.  

Os valores médios dos parâmetros avaliados nas formulações de doce de leite estão 

apresentados na Tabela 1. Com o aumento da adição do soro nas formulações o teor de cinzas do 

produto final também aumentou. A legislação para doce de leite estabelece que o teor de resíduo 
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mineral fixo deve ser de no máximo 2%, porém percebeu-se que para ambas formulações avaliadas 

os resultados foram maiores que o preconizado e isso talvez esteja associado às características 

próprias do leite bubalino. 

 A formulação com 30% de soro apresentou menor umidade em relação à outra, e os valores 

obtidos para ambas formulações foi muito inferior a outros estudos, porém encontram-se dentro 

dos limites preconizados. 

 

Tabela 1 – Resultados médios da caracterização físico-química do doce de leite a partir de leite bubalino 

com adição de soro e calda de bacuri 

Parâmetros Formulação A Formulação B 

Cinzas (%) 2,37±0,06 2,46±0,04 

Umidade (%) 19,39±0,34 16,41±2,98 

pH 8,38±0,09 7,79±0,04 

Acidez (% em ác. Lático) 0,07±0,02 0,14±0,04 

Fonte: Os autores. 

 

Em relação ao pH e acidez dos doces, estes foram maiores na formulação B, podendo estar 

relacionado com as maiores concentrações de soro utilizado para a sua formulação, influenciando 

diretamente nestes parâmetros. 

Na Tabela 2 a seguir, constam os resultados obtidos para a análise sensorial de ambas 

formulações. 

 

Tabela 2 - Resultados obtidos dos atributos avaliados do doce de leite com calda de bacuri 

Parâmetros Formulação A Formulação B 

Aroma 7,88± 0,98 7,76±1,44 

Sabor 8,00±1,36 8,04±1,40 

Doçura  7,96±1,24 8,02±1,08 

Consistência  7,98±1,98 7,54±1,49 

Aparência 8,24±0,94 7,42±1,37 

Impressão Gobal 8,12±0,92 7,84±0,11 

Fonte: Os autores. 
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Como se pode observar, à medida que se elevou a concentração de soro percebeu notas 

semelhantes para ambas formulações em relação aos parâmetros sabor e doçura. As formulações 

A e B apresentaram respectivamente, média para impressão global igual 8,12 e 7,84 e para índice 

de aceitabilidade notas médias de 89,22% para a formulação A e 86,33% para a formulação B.  

Segundo Dutcosk (2013) pode-se dizer que um produto foi aceito pelos provadores, quando 

este obtém índice mínimo de aceitabilidade igual a 70%, dessa forma, pode-se dizer que ambas 

formulações foram muito bem aceitas pelos provadores, uma vez que seu índice de aceitabilidade 

superou o valor mínimo. 

Além disso, obtiveram boas notas para a intenção de compra, onde para a formulação A e 

B, 66% e 50% dos provadores, respectivamente, afirmaram que com certeza comprariam o produto, 

como pode ser observado na Figura 1. 

  

Figura 1- Resultados da intenção de compra das formulações de doce de leite. 

 

Fonte: Os autores. 

 

De acordo com os dados contidos na figura1, observa-se que mesmo a formulação A 

apresentando maior percentual de compra, o aumento na concentração de soro na formulação B, 

embora tenha obtido percentuais menores, ainda assim foram bem satisfatórios, uma vez que, 50% 

dos provadores afirmaram que com certeza comprariam o produto, 40% talvez compraria e somente 

10% afirmou que não compraria. Dessa forma, pode-se dizer que a substituição do leite em 30% 

de soro para a produção de doce de leite, assim como a formulação A cuja substituição foi em 20%, 

também é viável.  
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4. CONCLUSÃO  

Conclui-se que o soro oriundo da produção de queijo do Marajó, é uma boa alternativa para 

a elaboração de doce de leite, uma vez que, proporciona um produto final que além de dispor de 

excelentes características físico-químicas, foi muito bem aceito pelos provadores, e que sobretudo 

ainda dispõe de um alto valor agregado, visto que o soro mantem muitas das características 

nutricionais do leite bubalino. Dessa forma, a elaboração de doce de leite com a introdução de soro 

bubalino, é uma alternativa bastante viável. 
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RESUMO 

 

Vários tipos de doenças alimentares têm sido provocadas a partir da ingestão de alimentos 

contaminados por micro-organismos patogênicos, sendo eles responsáveis por causar grandes 

prejuízos à saúde, como infecções e intoxicações alimentares. Com o aumento do consumo de 

comidas de rua, principalmente de espetinhos, surge uma grande preocupação, pois as chances de 

ocorrência de contaminação nestes alimentos são muito altas, uma vez que, por se tratar de um 

processo artesanal, nem sempre se tem controle necessário por parte dos manipuladores, que muitas 

vezes por não possuírem conhecimento a respeito das boas práticas de manipulação, acabam 

comprometendo a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos que comercializam. Sendo assim, 

este trabalho objetivou analisar a qualidade microbiológica de espetinhos de carne bubalina 

comercializados em diferentes pontos do município de Soure-Pa, através das análises de coliformes 

a 35 ºC, a 45 ºC, e Staphilococcus aureus. A temperatura em que os espetos encontravam-se no ato 

da compra, detectou que as amostras apresentaram temperaturas abaixo do que é estabelecido. 

Estes resultados demonstram que os espetinhos comercializados estavam muito sensíveis à uma 

contaminação microbiológica. Os resultados da pesquisa de Sthaphylococcus aureus nas amostras, 

apontaram as amostras A e B com uma elevada carga de microorganismos deste grupo. Nenhuma 

das amostras apesentou contaminação por Escherichia coli, porém a amostra A no que diz respeito 

aos coliformes totais apresentou grau de contaminação muito elevado. Sendo assim, pode -se 

afirmar que ainda há algumas falhas nas condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos 

analisados. 
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1. INTRODUÇÃO  

 De acordo com Brasil (2007), vários tipos de doenças alimentares têm sido provocadas a 

partir da ingestão de alimentos contaminados por microorganismos patogênicos, sendo eles 

responsáveis por causar grandes prejuízos à saúde, como infecções e intoxicações alimentares, 

causadas pela ação das bactérias Salmonella e Staphilococcus aureus, respectivamente. Porém, 

além desses há vários outros micro-organismos capazes de provocar surtos alimentares, como é o 

caso da Escherichia coli, enquadrada no grupo dos coliformes.  

O S. aureus é pertencente a um grupo de microorganismos de estrutura Gram-positiva que 

produz várias enterotoxinas, as quais são responsáveis por inúmeros casos de intoxicações 

alimentares (BRASIL, 2014). Já os coliformes a 45 ºC são bactérias que se apresentam na forma 

de bastonetes Gram-negativos, as quais indicam a contaminação do alimento através de contanto 

com material que tem origem fecal, conferindo dessa forma alerta sobre a eventual presença de 

enteropatógenos (SILVA; LIRA; SOUZA, 2014).  

Com o aumento do consumo de comidas de rua, principalmente de espetinhos, surge uma 

grande preocupação, pois as chances de ocorrência de contaminação nestes alimentos são muito 

altas, uma vez que, por se tratar de um processo artesanal, nem sempre se tem controle necessário 

por parte dos manipuladores, que muitas vezes por não possuírem conhecimento a respeito das 

boas práticas de manipulação, acabam comprometendo a qualidade higiênico-sanitária dos 

alimentos que comercializam (AMSON, 2005). Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo 

analisar a qualidade microbiológica de espetinhos de carne bubalina comercializados em diferentes 

pontos do município de Soure-Pa, através das análises de coliformes a 35 ºC, a 45 ºC, e 

Staphilococcus aureus. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. OBTENÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

Os espetinhos utilizados para a realização das análises microbiológicas foram coletados em 

cinco diferentes pontos de churrasqueiros, no município de Soure-PA. A coleta foi realizada entre 

as 19:30 e 21:30 horas, onde no momento da compra foi feita a verificação imediata da temperatura 

interior da carne do espeto. Após feito isso, as amostras foram depositadas em sacos plásticos 

estéril sendo seguidamente identificadas da seguinte forma: A, B, C,D, e E , nome do alimento, 
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data, horário e temperatura e depois armazenadas em isopor contendo gelo afim de conservar a 

matéria-prima até o dia seguinte, para a realização das análises em laboratório. 

 

2.2. MÉTODOS  

A análise foi realizada no Laboratório de Ciências Naturais, onde está inserida a sala de 

microbiologia, da Universidade do Estado do Pará, campus XIX. Foram realizadas as análises de 

sthaphilococcus aureus, coliformes a 35 e a 45 ºC. As análises microbiológicas foram todas 

realizadas em placas 3M™ Petrifilm™, onde já há o meio de cultura pronto para a determinação 

de cada bactéria analisada no  estudo, sendo necessário o preparo somente da água peptonada. 

Inicialmente pesou-se 0,1265g de peptona bacteriológica, para 1,265L de água destilada, 

destas foram transferidas 225mL para cada erlenmeyer, correspondente a cada uma das 5 amostras 

de churrasco. Em seguida, foi adicionado também em cada tubo de ensaio 9 mL de água peptonada, 

sendo todos devidamente altoclavados.Após, foram pesadas 25g de cada amostra de carne e 

diluídas cada uma delas em 225mL de água peptonada, obtendo-se assim a diluição 10-¹, 

procedendo-se com posterior retirada de 1mL dessa mesma diluição e adicionando em tubo de 

ensaio contendo 9 mL para obtenção  da diluição 10-², e assim sucessivamente até a diluição10-³, 

sendo esse processo realizado para cada uma das amostras. 

Para a pesquisa de coliformes a 35 e 45ºC, fez-se o uso de placas 3M™ Petrifilm™, onde 

alíquotas de 1 mL de cada diluição foram inoculadas em séries de três placas. As placas foram 

encubadas a 35ºC, por 24h para a verificação de coliformes totais, procedendo-se depois por mais 

24h para a verificação de coliformes a 45 ºC.  A pesquisa de staphylococcus aureus procedeu-se 

da mesma maneira, retirando-se 1mL de cada uma das diluições e transferindo para as placas que 

foram inoculadas em triplica. Após, foram incubadas em estufa bacteriológica em temperatura de 

35 ºC por 48h. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A verificação da temperatura em que os espetos encontravam-se no ato da compra, detectou 

que as amostras apresentaram temperaturas abaixo do que é estabelecido por Brasil (2004), que 

informa que a temperatura indicada para alimentos quentes comercializados é acima de 70 ºC 

durante o tratamento térmico, e acima de 60 ºC durante exposição para consumo do cliente. Estes 

resultados demonstram que os espetinhos comercializados estavam muito sensíveis à uma 
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contaminação microbiológica, visto que a temperatura em se encontravam não era o suficiente para 

eliminação de cargas microbianas. A Tabela 1 apresenta os valores da temperatura encontradas nas 

amostras de espetinho. 

 

Tabela 1 – Temperatura de comercialização de espetinho de carne bubalina comercializado no município 

de Soure, PA. 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

 

Os resultados da pesquisa de Sthaphylococcus aureus nas amostras, apontaram a amostra 

A e B com uma elevada carga de microorganismos deste grupo, dando-se destaque a amostra A 

que obteve maior grau de contaminação entre as amostras, correspondendo ao valor de 2,433x103 

UFC/g. Este resultado encontra-se muito acima do que é preconizado como limite máximo 

permitido pela legislação, pois segundo os padrões exigidos pela Resolução nº 12, Brasil (2001), 

os pratos prontos para consumo elaborados a partir de carnes, pescados, ovos e outros produtos 

similares cozidos devem apresentar concentração máxima de 1,0x103 UFC/g de Sthaphylococcus 

aureus coagulase positiva.  

A sobrevivência desses micro-organismos após a cocção, está relacionada diretamente com 

o aquecimento insuficiente (ALVES, 2010; SILVA, 2005; CARDOSO, SOUZA & SANTOS, 

2005), pois o emprego de temperatura inadequada no processo produtivo de refeições é um dos 

fatores determinantes para sobrevivência e multiplicação dos microorganismos, uma vez que, 

temperaturas baixas favorecem o seu desenvolvimento. A amostra B, mesmo tendo atingido 

temperatura de 70 °C onde os micro-organismos já começam a ser comprometidos pela elevada 

temperatura, ainda assim apresentou elevada concentração de Sthaphylococcus aureus, como 

mostra a tabela 2 a seguir. 

 

Amostras Temperatura °C 

A 42 

B 70 

C 69 

D 56 

E 42 
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Tabela 2 – Resultado das análises de Sthaphylococcus aureus, Coliformes a 35 e a 45 °C nas amostras 

de espetinho de carne bubalina. 

Fonte: Os autores. 

 

Como se pode observar, as amostras A e E, apresentaram a mesma temperatura de 

comercialização, sendo esta de 42 °C, porém são contraditoriamente opostas em suas cargas 

microbianas, pois estando as duas à mesma temperatura, a amostra A apresentou-se como sendo a 

mais contaminada e a amostra E como a que dispusera de menor carga microbiana. Em relação às 

amostras C e D, estas apresentaram mesmo resultado para o microorganismo analisado, como 

mostra a Tabela 2, chegando a 2,366x102 UFC/g, estando de acordo com o preconizado. 

 Segundo Giolo et al. (2014), o Sthaphylococcus aureus é um micro-organismo que na maior 

parte dos casos está associado à manipulação inadequada dos alimentos, e é comumente encontrado 

tanto na pele quanto na mucosa do trato respiratório de seres humanos. Sendo assim, a higiene do 

manipulador, do local de comercialização dentre outros, são fatores muito importantes que devem 

ser levados em consideração, pois caso contrário, pode resultar em uma porta de entrada para estes 

microorganismos que encontram no alimento condições favoráveis ao seu desenvolvimento. 

A respeito da análise de coliformes, nenhuma das amostras apesentou contaminação por 

Escherichia coli, porém a amostra A no que se refere aos coliformes totais, apresentou grau de 

contaminação muito elevado, sendo seguida pela a amostra B. As demais amostras apresentaram 

niveis aceitáveis de coliformes totais, e tais resultados são coerentes uma vez que, a temperatura 

considerada ótima para este tipo de microorganismos se desenvolver é temperatura em torno de 36 

°C e como a menor temperatura encontradas nos espetinhos foi de 42 °C, muitos acabaram sendo 

eliminados. 

 Em relação a carga microbiana da amostra A e B, este fato pode ser explicado por uma 

eventual recontaminação, visto que, nos locais onde foram adquiridos os churrasquinhos, os 

Amostra Sthaphylococcus areus UFG/g Coliformes 35 °C NPM/g Coliformes 45 °C NPM/g 

A 2,433x103 2,7x10³ <10x101 

B 1,966x10³ 3,533x10² <10x101 

C 2,366x10² <10x101 <10x101 

D 

E 

2,366x10² 

1,566x10² 

<10x101 

<10x101 

<10x101 

<10x101 
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manipuladores faziam uso de adornos e não utilizavam nenhum tipo de equipamento de higiene 

pessoal, o que é prejudicial à segurança higiêncio-sanitária do alimento. 

 

4. CONCLUSÃO  

Diante dos resultados obtidos acerca do presente estudo, pode-se afirmar que ainda há 

algumas falhas nas condições higiênico-sanitárias nos espetos analisados, fator esse bastante 

preocupante, pois sabe-se que a contaminação por microorganismos patogênicos em alimentos, 

pode acarretar inúmeros problemas à saúde do consumidor. Dessa forma, faz-se muito importante 

o conhecimento não somente da parte do vendedor, mas também do consumidor no que se refere 

aos perigos microbiológicos e suas terríveis consequências à saúde humana. Além disso, a 

inadequação dos manipuladores abre margem para possível treinamento com os mesmos, afim de 

que se adequem às práticas higiênico-sanitárias e com isso reduzir as chances de contaminação, o 

que implica em proporcionar aos consumidores um alimento mais seguro. 
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. 

RESUMO 

 

A comercialização de polpa de frutas vem aumentando significativamente a cada ano, sendo assim 

surge como alternativa econômica o processamento de polpas, a partir das frutas descartadas para 

o mercado de consumo in natura, como caminho para a produção de doces e geleias. Objetivou-se 

realizar a caracterização das propriedades químicas e a avaliação sensorial das geleias. Para a 

elaboração das geleias foram utilizadas: polpa de abacaxi, albedo de maracujá extraído dos frutos 

flor de camomila e canela em pau. Na caracterização física e química foi determinado o pH, acidez 

total titulável, sólido solúveis totais, umidade, cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos para três 

formulações: Geleia de abacaxi, Geleia de abacaxi com camomila, Geleia de abacaxi com canela. 

A avaliação sensorial foi realizada na UFRA de Parauapebas, com os parâmetros: aparência, aroma, 

textura, sabor e impressão global, posteriormente solicitou-se a avaliação dos produtos quanto ao 

teste de intenção de compra. Nos resultados, os parâmetros avaliados, diferiram (p > 0,05) entre as 

três formulações, para os teores de sólidos solúveis totais e pH foram maiores na GACM (p < 0,05), 

e o teor de lipídios na GACN (p < 0,05). Na avaliação sensorial os parâmetros avaliados não 

apresentaram diferenças significativas (p > 0,05). No índice de aceitação as geleias obtiveram 

média acima de 7 e na intenção de compra apresentaram grande aceitabilidade. As formulações de 

geleias estão de acordo com os padrões físico-químicos do produto, os parâmetros avaliados no 

teste de aceitação sensorial obtiveram acima de 90% apresentando elevada intenção de compra.  
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1. INTRODUÇÃO  

O abacaxi Ananas comosus L. Merrill pertence à família Bromeliaceae, que contempla 

aproximadamente 46 gêneros e 1.700 espécies, presentes principalmente em zonas tropicais (THÉ, 

2010). As cultivares mais plantadas no Brasil são a ‘Pérola’ e a ‘Smooth cayenne’, sendo a Pérola 

considerada insuperável para o consumo ao natural, graças a sua polpa suculenta e saborosa, 

fazendo com que os frutos tenham grande potencial de comercialização internacional (CUNHA, 

2010). 

O crescente consumo e a elevada comercialização de polpa de frutas vêm aumentando 

significativamente a cada ano. Como as frutas são perecíveis e podem deteriorar com facilidade, 

logo a polpa de fruta é uma boa opção de substituição ao fruto in natura, devido ao seu alto valor 

nutritivo, semelhante ao das frutas de origem (COSTA; CARDOSO; SILVA, 2013). 

As polpas também podem ser processadas durante a safra, a partir das frutas descartadas 

para o mercado de consumo in natura, como alternativa para a produção de doces em massa, 

geleias, sucos e néctares (MATTA et al., 2005). Segundo Torrezan (1997), a geleia consiste numa 

estrutura firme, livre de partículas sólidas da fruta. A consistência da geleia é consequência de dois 

fatores de estrutura: a continuidade, ligada à concentração de pectina, e a rigidez diretamente 

relacionada à concentração do ácido e açúcar. 

A camomila (Matricharia chamomilla) é uma espécie originária do norte da Europa (zona 

dos Bálcãs), em países da Europa Central, especialmente abundante na Europa Oriental. É cultivada 

em diversos países, entre eles o Brasil (ALONSO,1998).  

A canela (Cinnamomum zeylanicum L.) pertence à família das Lauráceaes, que possui 

grande importância econômica na indústria alimentícia e cosmética. As flores são numerosas e 

pequenas, de coloração amarelada ou esverdeada agrupadas em cachos ramificados, sua floração 

ocorre nos meses de setembro, outubro e novembro (REIS, 2012). 

O maracujá (Passiflora edulis f. flavicarpa) é uma planta de clima tropical, sendo uma 

cultura em expansão tanto para o consumo in natura como para a produção de sucos, destacando-

se o Brasil como maior produtor de maracujá, com cerca de 80% da produção mundial (MELETTI, 

2011). Segundo Matsuura et al. (2005), o albedo do maracujá é um resíduo que possui elevado teor 

de fibras, como a pectina (2,0% a 3,0%, em base úmida), mas contém compostos cianogênicos 

(CC). Diante o exposto, o presente estudo objetivou desenvolver e caracterizar quanto as 
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propriedades físico-químicas e sensoriais de diferentes formulações de geleias de abacaxi 

saborizadas com canela em pau e camomila.  

 

2. METODOLOGIA 

Os frutos de abacaxi cultivar Pérola foram coletados na propriedade rural Sítio Moreira 

localizada em Floresta do Araguaia, com as seguintes coordenadas geográficas: 07° 31’ 23” de 

latitude Sul e 47° 39'04, 9" de longitude a Oeste. O plantio foi realizado no mês de setembro de 

2015, em espaçamento de linhas simples de 0,90 x 0,30 m, cujas covas com dimensões 15x15 cm 

foram abertas em sulcos de plantio, a irrigação é por microaspersão durante o período de estiagem 

(junho a setembro). 

Para a elaboração das geleias foram utilizadas as seguintes matérias primas: polpa de 

abacaxi, albedo de maracujá extraído dos frutos (Passiflora edulis), açúcar refinado, flor de 

camomila desidratada e canela em pau, comercializados nos supermercados de Parauapebas-PA. 

As geleias de abacaxi foram desenvolvidas na Universidade Federal Rural da Amazônia, no 

campus de Parauapebas Pará, assim como todas as análises, físico-químicas e sensorial. Os frutos 

selecionados foram lavados, sanitizados por imersão em solução com hipoclorito de sódio (200 

mg/L) durante 15 minutos e novamente imersos em água por 15 minutos, separadamente.   

No processo de obtenção do albedo, os maracujás foram cortados e as sementes e suco 

foram separados do albedo (parte branca da casca do maracujá), com auxílio de uma colher. O 

albedo foi retirado da película amarela (flavedo) do maracujá com auxílio de uma faca de aço-inox, 

submetendo ao processo de fervura (aproximadamente 20 minutos) por imersão em água, na 

proporção de 500 g de albedo e 1 L de água.  

Todas as seguintes análises foram realizadas em triplicata (n=3) nas geleias de abacaxi 

elaboradas. Determinação do potencial hidrogeniônico (pH): determinado em potenciômetro 

(Marca Hanna Instruments, Modelo HI9321), previamente calibrado com soluções tampões de pH 

4 e 7, de acordo com o método 981.12 da AOAC (1997). Acidez total titulável (ATT): realizada 

por titulometria. Sólidos solúveis totais (SST): foram quantificados nas amostras, por meio de 

leitura direta em refratômetro de bancada segundo AOAC (1997). Umidade: determinada por 

gravimetria, em estufa (Marca Tecnal, Modelo TE – 395), de acordo com o método 920.151 da 

AOAC (1997). Cinzas: as amostras foram incineradas em forno tipo mufla a 550 °C, de acordo 

com o método 930.05 da AOAC (1997). Proteínas: foram determinadas de acordo com Método 
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do Biureto descrito por Layne (1957). Lipídios: determinado através da extração com mistura de 

solventes a frio, método de Bligh e Dyer (1959). Carboidratos: foi calculado por diferença, 

segundo Resolução n° 360 de 23 de dezembro de 2003 (ANVISAc, 2003). Carboidratos (%): [100 

– (% umidade + % proteína + % lipídios + % cinzas)]. Valor energético total (VET): foi estimado 

(kcal/100g) utilizando-se os fatores de conversão de Atwater: 4 kcal/g para carboidratos e proteínas 

e 9 kcal/g para lipídios segundo Anderson et al. (1988) e a Resolução n° 360 de 23 de dezembro 

de 2003 (ANVISAc, 2003). 

 

2.1. ANÁLISE SENSORIAL DOS PRODUTOS DE ABACAXI 

A avaliação sensorial foi realizada na Universidade Federal Rural da Amazônia no Campus 

de Parauapebas, no mês de julho de 2018, por 100 provadores não treinados. Para cada avaliador 

foi entregue uma ficha com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para Análise Sensorial 

(Anexo A), em seguida o mesmo recebeu aproximadamente 20 gramas das diferentes formulações 

de geleias, sendo-lhe solicitado avaliar cada amostra, individualmente, quanto a aparência, aroma, 

textura, sabor e impressão global (modo geral do produto), utilizando uma ficha de avaliação 

(Anexo B) com uma escala hedônica de nove pontos, ancorados em seus extremos nos termos 

gostei muitíssimo (9) e desgostei muitíssimo (1) (ABNT, 1993; ABNT, 1998; DUTCOSKY, 1996; 

STONE; SIDEL, 1993). 

Após a análise, calculou-se o índice de aceitabilidade (IA) das formulações, de acordo com 

a seguinte fórmula: IA (%) = A x 100 / B. Em que, A = nota média obtida para o produto e B = 

nota máxima dada ao produto (DUTCOSKY, 2007). 

Os resultados das análises físico-químicas e sensoriais das geleias de abacaxi com 

camomila e canela elaboradas foram avaliados através das médias submetidas à análise de 

variância, e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o 

software SAS® versão 9.4 (SAS, 2013). . 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores médios obtidos para os parâmetros avaliados, acidez total titulável (ATT), 

umidade, cinzas, proteínas e carboidratos não diferiram (p > 0,05) entre as três formulações de 

geleia (Tabela 1). Para os teores de sólidos solúveis totais (SST) e pH foram maiores na geleia 

GACM (p < 0,05), e também o teor de lipídios na geleia GACN (p < 0,05) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Caracterização físico-química das geleias elaboradas. 

Parâmetros 
Geleia de Abacaxi 

GA GACM GACN DMS F calc. CV 

pH 3,25±0,01  ͨ 3,40±0,01 a 3,31±0,01 b 0,0312 114,50 0,38 

TSS (ºBrix) 74,67±0,57b 77,67±0,58a 72,17±0,29  ͨ 1,2526 91,00 0,67 

ATT (g/100g) 0,89±0,01 a 0,83 ±0,07 a 0,87 ±0,01 a 0,0888 2,10 4,10 

Umidade (g/100g) 30,62±1,08 a  30,57±1,48a 32,59±3,70a 5,9956 0,70 7,66 

Cinzas (g/100g) 0,23±0,03 a 0,26 ±0,02a  0,26±0,04 a 0,0868 0,75 13,86 

Lipídios (g/100g) 0,21±0,02b 0,27±0,01b 0,73±0,05a 0,0843 208,51 8,32 

Proteínas (g/100g) 0,40±0,12 a 0,39 ± 0,01a 0,36±0,01 a 0,1768 0,22 18,35 

Carboidratos(g/100g) 68,54±0,91a 68,51 ±1,45a 66,06±3,75a 5,98 1,07 3,52 

VET (Kcal/100g) 277,65 278,03 272,25    

Fonte: Os autores. 

 

Segundo a ANVISA (1978), o teor mínimo de sólidos solúveis em geleias deve ser 62 ºBrix, 

logo as amostras apresentaram valores acima de 72,17 a 77,67 ºBrix (Tabela 1). Estes valores altos 

de sólidos solúveis representa a formação da geleificação na hora do cozimento, para que se 

pudesse formar os géis. Comparando aos trabalhos de Licodiedoff et al. (2010) em avaliação da 

sinérese em geleia de abacaxi por meio de análise uni e multivariada encontraram um valor de 

69,70 °Brix e Singh et al. (2009) encontraram 70,5 °Brix para geleia de abacaxi e mamão. 

A faixa estimada pela legislação para umidade varia de 35 a 38 g/100g para geleia de frutas 

de acordo com a resolução n° 12 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 1978). 

As geleias de abacaxi apresentaram baixos teores de lipídios nas três formulações GA (0,21 

g/100g), GACM (0,27 g/100g) e GACN (0,73 g/100g) (Tabela 1 superiores a geleia de murici 

(MONTEIRO et al. 2015), que apresentaram 0,12 g/100g. Yuyama et al. (2008) encontraram 0,38 

g/100g de lipídios na geleia dietética de cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal). 

As proteínas devem conter 0,26 g/100g segundo a Tabela da USP (2008), as amostras 

apresentaram valores de 0,36 g/100g (GACN) a 0,40 g/100g (GA) (Tabela 1), próximo ao valor de 

0,44 g/100g por Juarez et al. (2014) na geleia de carambola. Cruz (2016) em sua geleia de mamão 

formosa (Carica papaya) encontrou valores de 0,49 a 0,82 g/100g. 

Em se tratando de carboidratos, os valores obtidos no referido estudo foram de 66,06 g/100g 

(GACN), 68,51 g/100g (GACM) e 68,54 g/100g (GA), valores próximos comparados com os dados 
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da Tabela brasileira de composição de alimentos da USP (2008) 68,6 g/100g. Oliveira et al. (2014) 

encontraram um valor de 61,75 g/100g de carboidratos em seu estudo sobre a influência das 

variáveis de processo nas características físicas e químicas de geleias de umbu-cajá. 

 

3.1. AVALIAÇÃO SENSORIAL DOS PRODUTOS ELABORADOS 

Os produtos foram analisados sensorialmente quanto à aparência, aroma, textura, sabor e 

impressão global. As médias para cada atributo analisado de geleia de abacaxi podem ser 

visualizados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Avaliação Sensorial dos produtos elaborados. 

Produto/ 

Formulações 

Atributo (média ± desvio padrão) 

Aparência Aroma Textura Sabor Impressão 

Global 

GA 

 GACM 

 GACN 

7,78±0,91ª 7,70± 1,07ª 7,58± 0,95a 7,63±1,02a 7,61 ± 0,95 a 

7,36 ± 1,01ª 7,36 ± 0,93ª 7,08± 0,94b 7,56± 1,07ª 7,56 ± 1,03ª 

7,40 ± 0,73ª 7,29 ± 1,05ª 7,54 ±0,97ª 7,40 ±0,99ª 7,44±0,93ª 

 DMS 0,4208 0,4824 0,4526 0,4874 0,4595 

 Fcalc. 3,40 2,32 4,23 0,66 0,39 

 CV. 11,83 13,67 12,92 13,67 12,88 

Fonte: Os autores. 

 

Na avaliação sensorial das geleias de abacaxi os parâmetros de aparência, aroma, sabor e 

impressão global não apresentaram diferenças significativas (p > 0,05) nas três formulações 

representadas na Tabela 2. Enquanto os valores médios obtidos para textura se diferiram (p < 0,05) 

das demais amostras, a qual a GA obteve uma nota maior (7,58) neste atributo. 

No parâmetro impressão global a formulação GA com maior média (7,61) sem adição de 

camomila e canela foi a preferida pelos consumidores. Segundo Teixeira et al. (1987) para que um 

produto seja considerado como aceito, em termos de suas propriedades sensoriais, é necessário que 

obtenha um índice de aceitabilidade de, no mínimo, 70%. Deste modo, todos os doces e geleias 

com suas diversas formulações obtiveram média acima de 7, no qual compreende entre gostei 

moderamente e gostei muito pelos consumidores (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Índice de aceitação dos produtos artesanais de abacaxi com base no atributo impressão global. 
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Formulações 
Índice de Aceitabilidade (%) 

                Geleia  

F1               98,45 

              97,61 

              98,27 

 

F2 

F3 

 

Fonte: Os autores. 

 

As geleias apresentaram grande aceitabilidade pelos provadores como pode ser observado 

na Figura 1. A geleia de abacaxi obteve 16% no índice que representa na escala certamente 

compraria, enquanto 22% possivelmente compraria. Para geleia de abacaxi com camomila, 

apresentou 18% em certamente compraria, 16% possivelmente compraria. Já para a geleia de 

abacaxi com canela, 14% dos provadores disseram que certamente comprariam, enquanto 16% 

possivelmente comprariam o produto. 

 

Figura 1 – Intenção de compra para as Geleias. 

 

Fonte: Os autores. 

 

4. CONCLUSÃO 

As formulações analisadas de geleias estão de acordo com os padrões físico-químicos do 

produto que atendem a legislação brasileira e a literatura. Porém, o parâmetro lipídios apresentou 
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valores inferiores nesse estudo, devido ao fato da adição de especiarias como a canela e a camomila 

em sua composição. 

Todos os parâmetros avaliados no teste de aceitação sensorial (aparência, aroma, textura, 

sabor e impressão global) dos produtos de abacaxi, com camomila e canela obtiveram notas médias 

entre 7 (gostei moderadamente) e 8 (gostei muito), indicando aceitação acima de 90% dos produtos 

por parte dos provadores mesmo com a adição de camomila e canela.  Diante o exposto, os produtos 

artesanais elaborados como as geleias de abacaxi apresentaram elevada aceitabilidade sensorial e 

intenção de compra logo surge como uma nova proposta de aproveitamento do fruto, e como uma 

alternativa de renda para o pequeno produtor da região do Sudeste do Pará. 
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RESUMO 

 

O Gerenciamento dos resíduos é atualmente um dos grandes desafios da sociedade. A falta de 

ações para o trato da temática se torna cada vez mais visível e preocupante, dentre os diversos 

tipos de resíduos estão os de serviços de saúde que por suas peculiaridades necessitam de ação 

especial. Deste modo, os resíduos de serviço de saúde necessitam de processos específicos e 

adequado gerenciamento com o intuito de minimizar a produção e proporcionar aos resíduos 

gerados um encaminhamento seguro de forma eficiente usando a proteção dos trabalhadores, 

preservação da saúde pública e do meio ambiente. O trabalho objetiva verificar a atual situação 

do gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS), em dois hospitais 

localizados no município de Moju- PA, para identificar se obedecem aos critérios técnicos de 

gerenciamento a partir da geração, até o transporte e destinação final. A metodologia empregada 

para a realização deste trabalho se deu por meio de revisão bibliográfica e pesquisa de campo, 

onde foram feitas observações no local de estudo, fotos e aplicação de questionários para o 

levantamento de dados. Foram vários os problemas diagnosticados, nos estabelecimentos: 

recipientes empregados no acondicionamento de resíduos sólidos, coleta e transporte, ausência da 

utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), abrigo de resíduos inapropriados. Junto 

à empresa de coleta e transporte externo pôde-se verificar que existem desconformidades a 

respeito do veículo coletor e ao uso dos EPI’s. Quanto à usina responsável pela destinação final 

dos RSSS, gerados nos estabelecimentos de saúde, chegou-se a conclusão de que se faz necessário 

o treinamento e capacitação dos funcionários responsáveis pelo manejo dos resíduos. Recomenda-

se a adoção de medidas que proporcione o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos 

hospitalares, ações de conscientizações dos funcionários, supervisão das ações desempenhadas, 

correção imediata dos pontos críticos do processo e adequação de todo o manejo conforme 

estabelecido pela legislação. 

 
Palavras-chave: Resíduo hospitalar. Saúde pública. Destinação de resíduo. 

Área de Interesse do Simpósio: Consumo e Meio Ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO  

A partir da segunda metade do século XX o crescimento populacional, aliado aos novos 

padrões de consumo da sociedade industrial, tem causado um aumento significativo na geração 

dos resíduos sólidos urbanos, “Lixo” dos mais diversos tipos, em ritmo superior à capacidade de 

absorção pela natureza que consequentemente tem resultado em um aumento gradual da 

degradação ambiental, interferindo diretamente na qualidade da humana. (VASCONCELOS, apud 

VALENTE,1999). 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2006), o gerenciamento 

dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, desde a sua geração até a sua disposição final tem sido 

encarado como um desafio pela sociedade. Por isso, se torna necessária a existência e aplicação 

de uma política nacional para tais resíduos, que venha a minimizar os efeitos da produção e do 

consumo descontrolados no país. O atentamento para as questões ambientais torna o gerenciamento 

de resíduos um processo relevante para a garantia da qualidade da saúde e do meio ambiente. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) em sua Norma 

Brasileira (NBR) 10004 de 30 de novembro de 2004 resíduos sólidos e semi- sólidos são aqueles 

resultantes de atividades de origem doméstica, comercial, agrícola, industrial, hospitalar, de 

serviços e de varrição. Nesta definição incluem-se os lodos oriundos de sistemas de tratamentos 

de água, ou provenientes de equipamentos em instalações de controle de poluição, assim como de 

alguns líquidos cujo suas composições tornem inadequado o seu despejo na rede pública de 

esgoto ou corpos de água, ou que para isso exijam soluções técnicas e economicamente inviáveis 

no que diz respeito a tecnologias disponíveis. 

Conforme a ANVISA (2006), das 149.000 toneladas de resíduos gerados nas 

residências e no comércio diariamente, uma pequena fração menor que 2% compõem-se de 

Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, sendo que destes, somente 10 a 25% precisam de cuidados 

específicos. Deste modo, há uma necessidade de aplicação de processos de segregação dos 

diversos tipos de resíduos desde a sua fonte geradora o que certamente diminuiria a produção 

destes, particularmente os que requerem um tratamento adequado antes da sua disposição 

Portanto, destaca-se a importância de existir um gerenciamento eficiente dos Resíduos 

Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS), que seja competente em atender às exigências quanto aos 

cuidados especiais de manejo de cada tipo de resíduo gerado Estabelecimento Assistencial de 

Saúde (EAS). Voltando-se as atenções principalmente para aqueles que necessitam de tratamento 
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diferenciado para sua disposição final obedecendo aos Órgãos de Meio Ambiente, Limpeza 

Urbana e de Saúde. Desta forma, diminuirá as probabilidades de ocorrência de acidentes e 

infecções, assim como consequentemente ocorrerá a diminuição da degradação ambiental, a partir 

da correta disposição final. 

O trabalho objetiva verificar a atual situação do gerenciamento dos RSSS, em dois 

hospitais localizados no município de Moju- PA, para identificar se obedecem aos critérios 

técnicos de gerenciamento a partir da geração, até o transporte e destinação final. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Essa pesquisa foi desenvolvida em dois hospitais localizados na sede do município de Moju 

e assim como a destinação final foi verificada na usina de reciclagem instalada a cerca de 2km do 

centro da cidade. 

Para a execução deste trabalho foram realizadas pesquisas em três locais de estudo: em 

dois hospitais (aqui denominados como EAS “A” e EAS “B”) de considerável importância, 

localizados no município em questão; a empresa responsável pelo transporte dos RSSS e a usina 

de triagem e compostagem do município de Moju, responsável pela disposição final dos resíduos. 

Os nomes dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) e dos funcionários 

entrevistados não foram citados por questões éticas. Tais estabelecimentos oferecem atendimentos 

diferenciados, sendo que o primeiro atende como Ambulatório, Urgência e Emergência e o 

segundo funciona como Centro cirúrgico (cirurgias de pequeno e médio porte). 

 

2.2. A ENTREVISTA NOS HOSPITAIS 

Em ambos (EAS) foram entrevistados três funcionários responsáveis por setores importantes 

dentro desses estabelecimentos como: chefe da enfermaria, enfermeiros e diretor da unidade.  

No que diz respeito às entrevistas realizadas nos hospitais, foram utilizados como suporte 

para o levantamento de dados, questionários semiestruturados contendo 22 questões divididas em 

subjetivas e objetivas, entrevistas não-formais e registro fotográfico. 

 

2.3. A ENTREVISTA DA EMPRESA DE COLETA E USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM 
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Foram entrevistados dois funcionários motorista e o operador responsável pela coleta a 

empresa era a mesma em ambos os estabelecimentos de saúde que após assinarem o termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE) responderam um questionário contendo 11 perguntas.  

Na usina de triagem e compostagem, responsável pela disposição final dos resíduos, 

consistiu em duas etapas, a primeira análise foi referente à sobre qual processo é utilizado para a 

disposição final dos resíduos, e a efetuação de registro das imagens através de câmera fotográfica; 

posteriormente foi efetuada a aplicação de questionário semiestruturado contendo 12 questões, 

direcionado a um funcionário responsável pela incineração dos resíduos e à diretoria da usina. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em relação a manipulação no hospital “A”, verificou-se que os resíduos sólidos gerados 

nesse estabelecimento são pertencentes ao grupo A (infectantes), D (comuns), e E 

(perfurocortantes). Os resíduos gerados em maior quantidade pertencem ao grupo E, estes são 

materiais perfurocortantes ou escarificantes contaminados com agentes biológicos, tais como 

lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, 

espátulas e outros similares (ANVISA, 2006). 

Quanto a este mesmo questionamento, verificou-se que no EAS “B”, apesar de prestar 

serviço diferenciado, pôde-se verificar que os resíduos sólidos gerados nesse hospital são 

pertencentes ao grupo A (infectantes), B (químicos), D (comuns), e E (perfurocortantes), sendo 

que a maior quantidade, pertence ao grupo A. Dentre estes, foi observado os seguintes materiais: 

descartáveis que entram em contato com quaisquer fluídos orgânicos  (gaze, atadura,  

esparadrapo, equipo de soro, gesso, luvas); sangue e hemocomponentes, placentas, feto sem sinais 

vitais e resíduos de atendimento ambulatorial. 

A partir da pesquisa realizada no referido hospital, chegou-se a constatação de que os 

resíduos do grupo A (infectantes) são aqueles gerados em maior quantidade e que, portanto, são 

os que necessitam de maior atenção, estes são acondicionados em sacos plásticos comuns de cor 

preta e sem identificação de “material infectante”. 

Por meio dos resultados obtidos na pesquisa, com relação aos dois estabelecimentos de 

saúde, pôde-se verificar que, em relação aos tipos de recipientes utilizados para o 

acondicionamento dos RSSS, ambos fazem a utilização de sacos de lixo brancos (raramente) ou 
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comuns, contenedores e embalagens não padronizadas, Descartex e na falta destes, caixa de 

papelão reforçada com forro plástico (Descartex improvisado). 

Quanto à quantidade gerada, aproximadamente, de RSSS nos Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde “A” e “B”, os funcionários encontraram dificuldades na quantificação de 

tais resíduos, por não possuírem um controle sobre estes dados, afirmando que a produção desses 

resíduos varia, de acordo com a demanda diária de atendimentos realizados na unidade de saúde. 

Apenas um entrevistado no estabelecimento “A”, estimou cerca de 2 a 3 Descartex ao dia na 

urgência e emergência e 2 sacos comuns de lixo de 100 litros. Enquanto que no estabelecimento 

“B”, um único funcionário quantificou os RSSS produzidos que ,segundo ele, encontra-se em 

torno de 500 Kg/mês. 

Pôde-se verificar também, que não ocorre a participação de todos os funcionários, em 

especial da responsável por gerir o estabelecimento que também poderia contribuir para a melhoria 

no processo de gerenciamento de RSSS, o que seria de fundamental importância, pois conforme 

sugere Cussiol (2008), todos que integram o EAS são responsáveis pelo gerenciamento dos 

resíduos, desde a sua geração até a disposição final. 

Outro questionamento fazia referência à utilização de EPI (Equipamento de Proteção 

Individual), pelos funcionários responsáveis por manusear os RSSS no EAS “A”. Em referência 

a esta questão, todos os entrevistados responderam, dizendo que os funcionários dos serviços 

gerais, responsáveis pela limpeza e também por executar tal tarefa, fazem uso dos equipamentos, 

no entanto, de forma parcial utilizando apenas luvas, máscaras e raramente avental. Enquanto que 

no EAS “B” os funcionários fazem uso dos EPIs, porém, de forma incompleta. 

 

3.1. DESTINAÇÃO DOS RSSS NO EAS “A” E “B” 

Segundo relatos dos entrevistados ambas EAS não possuem sala interna para 

armazenamento desta forma não atendendo as especificações estabelecidas pela legislação NBR 

306 de 7 de dezembro de 2004 em seu item 1.5.2, faz constar as orientações de que a sala de 

guarda temporária de resíduos no estabelecimento, deve possuir pisos e paredes lisas e laváveis, 

sendo que o piso deve ser resistente ao tráfego dos recipientes coletores, tendo esta que 

possuir ponto de iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois recipientes 

coletores, para o posterior translado até a área de armazenamento externo. Quando a sala for 
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exclusiva para o armazenamento dos resíduos, deve possuir a identificação “SALA DE 

RESÍDUOS”. 

Por fim, os funcionários dos dois estabelecimentos foram questionados quanto ao 

conhecimento e a necessidade de receber informações à cerca das normas e legislações vigentes 

referentes ao gerenciamento dos RSSS. Como respostas obtidas, todos os entrevistados afirmaram 

que seria de grande contribuição, os funcionários responsáveis por lidar diretamente com os 

resíduos gerados no estabelecimento, receberam informações sobre o tema. 

 

3.2. QUESTIONAMENTOS REFERENTES AO PGRSSS NAS EAS “A” E “B” 

Questionados quanto à existência de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 

Serviço de Saúde, verificou-se que ambas EAS não possuem PGRSSS. 

ZELTZER (2004) fala que o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido de Serviço de 

Saúde, PGRSSS, exerce a função de estabelecer em cada passo do sistema procedimentos 

detalhados de ações objetivando um manejo seguro, quais sejam: geração, classificação, 

segregação, acondicionamento, transporte armazenamento, tratamento e utilização correta de 

equipamentos de proteção individual (EPI). 

Verificou-se, portanto, que é ausente um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço 

de Saúde no estabelecimento de estudo, e, devido a este fato, não ocorrem as etapas, mencionadas 

acima, por ZELTZER (2004). Como tais etapas, que são de fundamental importância, não são 

realizadas com eficiência, não há a minimização dos resíduos gerados, oferecendo deste modo, 

riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente.  

Quando questionados sobre de quem seria a responsabilidade pela elaboração do PGRSSS 

no Estabelecimento, um funcionário sugeriu que tal encargo caberia à equipe de vigilância 

sanitária e que esta deveria reunir-se com os funcionários do estabelecimento, outro entrevistado 

relatou que essa responsabilidade deveria ficar a cargo da Vigilância Sanitária, e esta deveria fazer 

o acompanhamento e fiscalização, por fim, o último entrevistado propôs que esta responsabilidade 

caberia à Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com os coordenadores do Estabelecimento. 

Estando este estabelecimento também em desconformidade com o estabelecido na RDC 306/04 

da ANVISA sobre as responsabilidades pela elaboração do PGRSSS. 

Em relação ao veículo coletor de resíduos, que atende as duas EAS foi questionado se este 

estava de acordo com as normas técnicas e legislações vigentes estabelecidas pela NBR 12812, os 
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dois entrevistados relataram que “acreditavam que sim”. Mas, conforme a NBR 12812, define em 

seu item 5.2.3.1. que o veículo coletor deve ter superfícies internas lisas, de cantos arrendados, 

características estas que podem facilitar a higienização; possuir vedação de maneira a não permitir 

vazamento de líquido, e possuir adequada ventilação; o veículo coletor deve contar com os 

seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, saco plástico (ver NBR 9190) de reserva, solução 

desinfetante; devem constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa 

coletora (endereço e telefone), a especificação dos resíduos transportáveis com o número ou 

código estabelecido na NBR 10004, e o número do veículo coletor. 

Verificou-se que os EPIs utilizados pelos funcionários que realizam a coleta não estão 

devidamente adequados. Foi constatado que o uniforme utilizado pelos funcionários atende a maior 

parte das exigências estabelecidas pela NBR 12810 como: botas, boné e o uniforme (em parte), 

não estando em conformidade a cor do uniforme o qual deveria ser de cor clara, apresentando 

coloração azul escuro, como também há ausência de colete. No momento da entrevista não 

foi observado a utilização de luvas. 

Quando questionados sobre o treinamento e capacitação aos funcionários que realizam a 

coleta, os entrevistados revelaram que ocorre uma vez a cada semestre. De acordo com a NBR 

12810/1993, trata em seu item 4.2 a guarnição deve receber treinamento adequado e ser 

submetida a exames médicos pré- admissionais e periódicos, de acordo com o estabelecido na 

Portaria 3.214/78 do Ministério de Trabalho. Verificou-se que a empresa está parcialmente em 

conformidade com as exigências previstas, visto que há ausência de exames periódicos realizados 

nos funcionários com os critérios estabelecidos pela NBR anteriormente citada. 

 

3.3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES E FORMA DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

DOS RSSS 

Sobre a forma de tratamento e disposição final aplicada aos RSSS, chegou- se a conclusão 

de que os resíduos infecciosos passam por processo de incineração, realizado pelo incinerador, 

enquanto que os resíduos comuns ficam a cargo do serviço de limpeza urbana do município. Logo 

após o tratamento térmico, as cinzas dos RSSS são dispostas em cisternas de isolamento 

especializadas, devidamente construídas para este fim. 

Verificou-se ainda que na usina responsável pelo processo de tratamento e destinação final 

dos RSSS, os resíduos foram encontrados em embalagens rompidas, fazendo deste modo com que 
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os resíduos venham a se dispersar oferecendo maior probabilidade de riscos de acidentes de 

trabalho com resíduos do grupo E e de contaminação por resíduos do grupo A. 

Sobre o treinamento dos funcionários, as respostas obtidas foram de que “Sim, os 

funcionários recebem treinamento”. No entanto, estes recebem apenas informações práticas que 

são repassadas por funcionários antigos e/ou pioneiros da usina. Tais informações foram 

adquiridas no período da criação e instalação da usina de triagem e compostagem e seu 

incinerador, a partir de um projeto de uma empresa de ordem privada, especializada e devidamente 

licenciada.  

Verificou-se ainda o desejo de recebimento de orientações referentes às normas e 

legislações em vigor acerca dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde por parte dos funcionários 

da usina, responsáveis pelo manuseio de tais resíduos 

 

4. CONCLUSÃO  

1) Deve ser dado atenção especial para todos os locais em que a pesquisa foi realizada uma 

vez que todos apresentam desconformidades em relação as normas técnicas e a legislação vigentes. 

2) Os hospitais precisam de programa   de   treinamento   e   capacitação   dos   funcionários   

assim como a elaboração de um Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de 

Saúde (PGRSSS).  

3 )  Para a Empresa de coleta e transporte externo sugere-se a adequação em relação 

à utilização dos EPI’s, como também a adaptação do carro de coleta de acordo com as normas e 

legislações em vigor.  

4) A Usina de Triagem e Compostagem, responsável pela disposição final dos RSSS, 

recomenda-se capacitação e treinamento continuado com o objetivo de alertar os funcionários 

responsáveis por lidar diretamente com os resíduos quanto aos perigos oferecidos por estes. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata dos parâmetros legais que devem ser seguidos para que seja concedida a 

autorização do cultivo para plantio de organismo geneticamente modificado (OGM) e sua posterior 

comercialização. A problemática consiste em identificar quais são esses parâmetros legais. O tema 

se justifica pela importância em se conhecer as normas de segurança e controle da produção e 

comercialização de OGM que comportem risco para a vida e ao meio ambiente, o que implica no 

princípio da precaução materializado pelo Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Objetiva-se, 

portanto, demonstrar a norma constitucional e a legislação infraconstitucional correspondentes e, 

especificamente discutir os princípios a serem observados; bem como abordar o risco à 

biodiversidade local da área a ser utilizada para plantio; e destacar a constitucionalidade da 

autorização ao dialogar com os fundamentos legais que envolvem o tema. Para tanto, utiliza-se da 

documentação indireta por meio da técnica de pesquisa documental mediante o emprego da 

legislação, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de relatórios de pesquisa, assim como 

da pesquisa bibliográfica por meio de livros e periódicos. Verifica-se que, uma vez não seguidos 

os parâmetros legais, incide-se em violação ao art. 225, §1º, IV e V da CRFB/88, porém, com 

viabilidade em se propor Ação Civil Pública a fim de se combater a inconstitucionalidade advinda 

do procedimento de autorização. Dessa maneira, deixar de seguir os parâmetros legais é afrontar o 

dever constitucional em preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado por colocar em 

risco a biodiversidade e a vida dos consumidores.  

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Organismo Geneticamente Modificado. Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental.  

Área de interesse do Simpósio: Direito Ambiental e Urbanístico.  
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1. INTRODUÇÃO  

O ordenamento jurídico brasileiro, desde 2005, prevê normas de segurança voltadas para 

os organismos geneticamente modificados (OGM), tendo em vista o estímulo ao avanço científico 

na área de biossegurança e biotecnologia, bem como a proteção à vida e a saúde humana, animal e 

vegetal, assim como a observação do princípio da precaução (BRASIL, 2005).  

Nesse contexto, cabe relembrar o risco no uso de agrotóxicos denunciados pela bióloga 

marinha Rachel Carson, 20 anos antes da Declaração do Rio de 1992, relacionado ao princípio da 

precaução para o debate mundial: “Hoje, preocupamo-nos com uma espécie diferente de risco, que 

perpassa pelo nosso meio ambiente: um risco que nós mesmos introduzimos no nosso mundo, na 

medida em que o nosso moderno estilo de vida veio evoluindo e formando-se” (CARSON, 1962, 

p. 195).  

Apesar de a cientista ter se referido aos agrotóxicos, é possível estender o entendimento ao 

OGM, por ser igualmente um risco que o ser humano introduziu ao mundo, na medida em que 

ocorreram os avanços da biotecnologia. Dentre os riscos advindos do cultivo de OGM está a 

contaminação das sementes crioulas pelas sementes modificadas, prejudicando as plantações 

vizinhas e impactando na perda da biodiversidade, como identificado em estudo feito em Santa 

Catarina (WINCKLER; MUNARINI, 2019, p. 128). Nesse sentido, Ulrich Beck já alertava sobre 

o risco, ao dizer que: 

Riscos não se esgotam, contudo, em efeitos e danos já ocorridos. Neles, exprime-

se sobretudo um componente futuro. [...] Riscos têm, portanto, 
fundamentalmente que ver (sic) com antecipação, com destruições que ainda não 

ocorreram mas que são iminentes, e que, justamente nesse sentido, já são reais 

hoje. [...] os riscos indicam um futuro que precisa ser evitado. (BECK, 2011, p. 
39-40. Grifo nosso).  
 

 Desse modo, devido também a existência de outros riscos que a atividade de uso comercial 

do OGM pode ocasionar, como o aparecimento de alergias nos consumidores, maior concentração  

de agrotóxicos no alimento gerado devido à resistência de pragas e ervas daninhas durante o cultivo 

e sua consequente contaminação de solos e rios (ROMERO; ROCHA, 2016, p.5-7), a autorização 

de cultivo para plantio em larga escala deve seguir a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 (CRFB/88) em harmonia com a legislação infraconstitucional.  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Utilizou-se da pesquisa documental, mediante a análise da legislação, dentre a qual está a 

CRFB/88, a Lei n° 7.347/85 que trata da Ação Civil Pública (ACP), o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que aborda o direito à informação do consumidor, a Lei nº 11.105/05 e seu 

Decreto regulamentador nº 5.591/05 que prevê o uso de organismos geneticamente modificados, 

além da Lei nº 11.346/2006 que trata da segurança alimentar e o Decreto nº 5.705/06 que 

promulgou o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. Houve menção à jurisprudência do STF, 

para mostrar que está alinhada com os parâmetros legais no RE 742.328/RS, julgado no ano de 

2018. E o uso dos relatórios de pesquisa, igualmente de 2018, que tratam dos rendimentos das 

fontes dos brasileiros e sobre o desperdício de alimentos.  

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, utilizou-se artigos de periódicos e livros que 

tratam de Biotecnologia e de Direito Ambiental, sobretudo quanto ao dever de que seja realizado 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) quando a atividade for potencialmente causadora de 

significativa degradação ao meio ambiente. Além da abordagem dos riscos que o plantio em larga 

escala de OGM pode causar, tanto à biodiversidade do local a ser utilizado quanto à saúde dos 

consumidores que terão acesso ao alimento.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E DIREITO À SEGURANÇA ALIMENTAR VERSUS 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ERRADICAÇÃO DA FOME 

Diante do contexto de OGM, surge a necessidade em se tratar do princípio da precaução 

inserido no debate mundial pela Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, onde se reconhece que:  

Princípio 15 De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve 

ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. 

Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de 

absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar 

medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação 

ambiental. (ONU, 1992. Grifo nosso).  
 

Desse modo, faz-se relevante a observância do princípio da precaução em virtude da ameaça 

de danos sérios ou irreversíveis ainda que não se tenha absoluta certeza cientifica acerca dos 

mesmos. Portanto, deve o Estado, representado nesse caso pela Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio), aplicar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a 
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degradação ambiental, dentre as quais está o EIA, o qual não pode ser indevidamente dispensado 

pela Comissão sob pena de tornar inconstitucional a liberação do plantio em larga escala de OGM.  

Atrelado a isso, tem-se a questão relevante da segurança alimentar, a níveis internacional e 

nacional, uma vez que o Estado Brasileiro por meio do Decreto nº 5.705/06 promulgou o Protocolo 

de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica, o qual menciona 

expressamente em seu art. 1º o princípio da precaução e objetiva a proteção do uso seguro de OGM, 

resultantes da biotecnologia, levando em conta os riscos para a saúde humana (BRASIL, 2006).  

Entendimento semelhante é encontrado no art. 1º, caput, da Lei nº 11.105/05 que estabelece 

normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam OGM no País, 

inclusive ao prevê também de maneira expressa o princípio da precaução (BRASIL, 2005). No que 

tange ao direito à alimentação, este se consagra como direito social, no art. 6º da CRFB/88, pelo 

advento da Emenda Constitucional nº 64/2010. Atrelada à importância do tema, o legislador pátrio 

trouxe para o ordenamento jurídico a Lei nº 11.346/06 sobre segurança alimentar, em que: 

Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 
dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados 

na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que 

se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional 
da população. (BRASIL, 2006).   
 

O que convém destacar, portanto, que relacionado à alimentação e à dignidade humana está 

o direito à vida que se apresenta como inviolável no art. 5º da CRFB/88 e no plano internacional 

previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), em seu art. III em que “Todo ser 

humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” (ONU, 1948). Por isso, o 

desenvolvimento econômico advém do direito ambiental econômico, haja vista que o art. 170, VI 

faz referência direta ao 225, caput, ambos da CRFB/88, não podendo serem interpretados 

separadamente, reforçado pelo excerto, no qual:  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado exposto no art. 225 se faz 

presente como princípio a ser respeitado pela atividade econômica no art. 170, VI. 
A positivação deste princípio ilumina o desenvolver da ordem econômica, 

impondo sua sustentabilidade. (DERANI, 2008, p. 227). 
 

Dessa maneira, não há que se falar em desenvolvimento econômico desatrelado do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Um plantio que traz riscos para a saúde dos consumidores e 

à biodiversidade local, não faz parte do desenvolvimento econômico do país por violação dos 

direitos fundamentais à vida, alimentação e segurança das presentes e futuras gerações.  
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Nesse aspecto, o argumento da erradicação da fome acaba por gerar questionamentos 

favoráveis à liberação de OGM. Todavia, não merece prosperar, uma vez que a erradicação da 

fome tem sido alegada desde meados de 1966 com a Revolução Verde e, apesar de decorrido mais 

de meio século, continua sem se concretizar (JESUS; OMMATI, 2017, p. 197-198).  

Desse modo, o modelo capitalista contribui para a potencialização das diferenças 

socioeconômicas, e a população brasileira mais pobre permanece a passar fome ou com acesso 

reduzido ao direito à alimentação, bem como aos demais direitos sociais garantidos na CRFB/88. 

No Brasil, isso se comprova pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em que o rendimento médio mensal real do 1% da população com maiores rendimentos era 33,8 

vezes o rendimento dos 50% da população com os menores rendimentos (BRASIL, 2018).  

Logo, a erradicação da fome não advém do aumento da produção agrícola pelo uso de 

tecnologia avançada, pois de nada adianta haver alimentos disponíveis no mercado, se não há poder 

aquisitivo por parte dos mais pobres que são a maioria da população brasileira. É, portanto, na 

distribuição de renda que se necessita ter maior igualdade.  

De maneira contraditória, enquanto há pessoas sem acesso à alimentação de maneira digna, 

há desperdício de alimentos no país. Conforme dados de pesquisa, uma única família desperdiça 

por ano 128 quilos de comida, posicionando, desse modo, o Brasil como um dos países que mais 

desperdiçam comida no mundo (PORPINO et al., 2018, p. 61). Desse modo, essa é a realidade que 

precisa ser combatida e restruturada.  

 

3.2. RISCO À BIODIVERSIDADE LOCAL 

No tocante ao risco, exige-se a compreensão do que é regido pela CRFB/88, cumulado com 

a Lei nº 11.105/05 e a Res. Normativa da CTNBio nº 24/2020 (RN nº 24/2020), visto que cabe ao 

Poder Público, por intermédio da CTNBio, controlar a produção e a comercialização de OGM, nos 

termos do art. 225, §1º, V, da CRFB/88, que comportem risco para o meio ambiente, no qual se 

abrange a biodiversidade local.  

É o que se verifica no caso em que o local de plantio não convive com nenhuma espécie de 

OGM, como algodão e milho, com risco em desequilibrar o meio ambiente, trazendo consequências 

como polinização cruzada e perda da biodiversidade caso a espécie geneticamente modificada 

concorra com as espécies nativas ou afete insetos não alvos (PEREIRA, 2015, p.37-38).  
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A Lei nº 11.105/05 prevê em seu art. 14, IV e XX, dentre as competências da CTNBio, a 

análise da avaliação de risco, diante de cada caso, quanto a atividades e projetos que envolvam 

OGM; bem como a identificação de produtos decorrentes do uso de OGM potencialmente 

causadores de degradação ambiental (BRASIL, 2005). Essas competências devem ser devidamente 

seguidas em cada caso. Entende-se por risco e por avaliação de risco, segundo a RN nº 24/2020: 

Art. 7º Para efeitos desta Resolução Normativa considera-se: 
[...] 

III - risco: probabilidade de ocorrência de dano, e suas possíveis consequências, 

em decorrência da exposição ao perigo. 

V - avaliação de risco: combinação de procedimentos ou métodos, por meio dos 
quais se identifique e avalie, caso a caso, o risco. A avaliação de risco deve incluir 

as etapas de identificação e caracterização do perigo; estimativa da probabilidade 

da sua ocorrência; a avaliação das suas consequências e a determinação da 
estimativa do risco. (BRASIL. CTNBio, 2020. Grifo nosso).  
 

Portanto, diante de um caso concreto devem ser considerados a existência do risco à 

biodiversidade local, a realização da avaliação de riscos, bem como a observância do princípio da 

precaução. Nesse sentido, no julgamento do RE 742.328/RS, discorreu-se sobre o risco ao meio 

ambiente em virtude do plantio de arroz geneticamente modificado destacando a necessidade do 

EIA (BRASIL, RE 742.328/RS 2018). Dessa maneira, o entendimento do STF se coaduna com as 

previsões constitucionais em harmonia com a legislação infraconstitucional. 

 

3.3. CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE OGM Junto 

À CTNBio 

Para que o procedimento de autorização junto à CTNBio seja constitucional é necessário 

que se observe a previsão contida no art. 225, §1º, IV e V, da CRFB/88, em que se prevê:  

[...] § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; (BRASIL, 1998. Grifo nosso).  
 

Desse modo, o plantio em larga escala de OGM é atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente quando há risco para a saúde humana e para o meio 

ambiente, devendo a CTNBio exigir o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. No mesmo sentido, 

Paulo Affonso Leme Machado, defende que:  
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Os membros da CTNBio têm a responsabilidade de esclarecer se, em cada 
julgado, há ou não certeza científica de que não há risco para a saúde humana, 

para a sanidade animal e vegetal e para o meio ambiente. Se não houver plena 

certeza, cumpre aos membros da CTNBio ordenar que se proceda ao Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental, com avaliação de riscos. A afirmação de que 

não há prova ou evidência de que um produto ou uma metodologia tenham 

causado ou possam causar algum dano não basta para dar autorização ou emitir a 
decisão técnica ou o parecer favorável. O princípio da precaução obriga a 

prevenir o dano mesmo sendo ele incerto, mas provável. (MACHADO, 2013, p. 

1178. Grifo nosso).  
 

De maneira conexa, o art. 6º, III, do CDC prevê como direitos básicos do consumidor o 

direito à informação adequada e clara sobre os riscos que os diferentes produtos apresentem 

(BRASIL, 1990), nos quais se inclui organismos geneticamente modificados, uma vez que, no 

contexto do presente estudo, serão plantados em larga escala com o fim de serem postos no mercado 

consumidor como alimentos, a exemplo do algodão, milho e soja.  

Em consonância com o direito à informação, caberia realização de audiência pública antes 

de concedida a autorização para o plantio, garantida a participação de associações, nos termos do 

art. 15 da Lei nº 11.105/05 c/c art. 14 da RN nº 24/2020, podendo elas mesmas requererem sua 

participação, desde que comprovem interesse relacionado à matéria (BRASIL, 2005).   

Quanto ao estudo científico por meio do EIA, garante-se que se tenha a informação 

adequada e clara sobre os riscos que o OGM pode gerar na saúde humana, visto que será plantado 

com o intuito de ser comercializado, e consequentemente, oferecido aos consumidores brasileiros. 

Nesse contexto, em harmonia com o CDC se encontra a já citada Lei de Segurança Alimentar em 

seu art. 2º, §2º, em que: 

Art. 2º [...] 

§ 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, 
monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação 

adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade. (BRASIL, 

2006. Grifo nosso). 
 

Portanto, verifica-se que as normas do CDC estão alinhadas com as de Segurança 

Alimentar. Caracterizando, dessa forma, o dever da CTNBio em informar, bem como proteger e 

avaliar o direito à alimentação adequada, a qual se concretiza com o respeito às normas da 

CRFB/88, e por conseguinte, com a realização do EIA.  

Além disso, há viabilidade de se propor ação judicial, a fim de combater possível 

inconstitucionalidade advinda do procedimento de autorização da CTNBio sendo cabível Ação 
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Civil Pública, nos termos do art. 5º, V, a e b, da Lei nº 7.347/85, pela própria associação por possuir 

legitimidade, e desde que preencha concomitantemente dois requisitos, que tenha sido constituída 

há pelo menos um ano; e que tenha incluída entre suas finalidades institucionais a proteção ao 

consumidor e/ou ao meio ambiente (BRASIL, 1985).  

Contudo, caso não preencha, um dos outros legitimados no rol do art. 5º poderá propor a 

ACP; ou, conforme seu §4º, o juiz poderá dispensar o requisito da pré-constituição se houver 

“manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância 

do bem jurídico a ser protegido”. (BRASIL, 1985). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O princípio da precaução e o direito à segurança alimentar precisam ser levados em 

consideração pela CTNBio em suas decisões referentes ao plantio de OGM. E não há o que se falar 

em desenvolvimento econômico desatrelado do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

No que diz respeito a erradicação da fome, esta não justifica o plantio em larga escala de 

OGM, visto que o País não precisa do aumento da produção de alimentos, tendo em vista, conforme 

apresentado, possui alta taxa de desperdício alimentício e distribuição de renda desigual.  

O risco à biodiversidade local é mais um ponto a ser observado pela CTNBio, haja vista 

que o plantio de OGM pode causar efeitos prejudiciais às atuais e futuras gerações, em termos de 

qualidade de vida, bem como de degradação ambiental.  

Aliado a isso, o procedimento de autorização junto à CTNBio deve ser constitucional, 

conforme previsto no art. 225, §1º, IV e V, da CRFB/88, observando o direito à informação que 

detém os consumidores e o dever constitucional de que seja realizado EIA, dando-lhe a devida 

publicidade.  

 E ainda, sendo a autorização inconstitucional é possível ajuizar Ação Civil Pública pelas 

associações que protejam o meio ambiente e/ou o consumidor, contra o plantio e a comercialização 

de OGM, de acordo com art. 5º, V, a e b, c/c art. 4º, ambos da Lei nº 7.347/85.  
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RESUMO 

 

O aumento do desmatamento nos últimos anos tem sido um problema para o Brasil, especialmente 

no estado do Pará, constantemente primeiro no ranking de desmatamento. Da área do estado, 

aproximadamente 80% da cobertura é de floresta natural. Devido à grande extensão territorial, a 

localização geográfica e todas as especificidades dos estados inseridos na região amazônica, a 

fiscalização ambiental in loco de todas as áreas do Estado se torna impraticável. Por isso, nos 

últimos anos, o monitoramento do uso e cobertura da terra utilizando geotecnologias se fez 

necessário. Atualmente as ferramentas que usam aprendizagem de máquina conseguem de forma 

rápida auxiliar o monitoramento ambiental. Nesse contexto este trabalho propõe o uso do Google 

Earth Engine (GEE) para monitorar as áreas de desmatamento. A metodologia inclui a geração de 

um script para analisar imagens de satélite do sensor Sentinel-2, com resolução temporal de cinco 

dias e espacial de dez metros, aplicando o Índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI). 

O NDVI, neste trabalho, considerará valores acima de 0,3, ao invés de considerar todo o intervalo 

que varia de -1 a 1. Com esse procedimento, a área recém explorada aparece com o tom amarelada 

e com buracos. Essa resposta indica onde a árvore foi retirada e aquela planta deixou de praticar 

sua atividade fotossintética, enquanto que, em seu entorno, vegetação com atividade fotossintética 

normal, apresenta a resposta com tom verde. Com isso, é possível monitorar grandes extensões de 

florestas de forma automatizada. 

 

Palavras-chave: Fiscalização Ambiental. NDVI modificado. Automatização.  

Área de Interesse do Simpósio: Divulgação Científica. 
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1. INTRODUÇÃO  

 De acordo com Santos, Pereira e Veríssimo (2013), até 2012 a Amazônia Legal possuía o 

percentual de 15% de áreas desmatadas. Segundo o Ministério Público Federal (2015), há grande 

preocupação nesse sentido, pois o desmatamento é um processo que ocorre no mundo todo, 

resultado do crescimento das atividades produtivas e econômicas e do aumento da densidade 

demográfica em escala mundial. Nos últimos anos houve o avanço e a especialização do 

desmatamento ilegal (FEDERAL, 2015). 

 No ano de 2019, o desmatamento foi um dos assuntos mais discutidos em nível global. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2019), a estimativa da taxa de 

desmatamento por corte raso para a Amazônia Legal foi de 9.762 km². Para o período de agosto de 

2018 a julho de 2019, destacando que 40% desse desmatamento se deu somente no estado do Pará, 

com a quantia estimada de 3.904 km². 

 A exploração ilegal de produtos madeireiros na Amazônia se insere em um panorama mais 

amplo de devastação e degradação da floresta, de acordo com Philip Fearnside (2006). De fato, a 

retirada irresponsável de madeira é estágio de um processo de desflorestamento que é seguido por 

queimadas, fatores estes que influem diretamente na emissão de gás carbônico e outros gases do 

efeito estufa para a atmosfera. Para Gonçalves, Castro e Hacon (2012), desmatamentos e queimadas 

são duas das maiores questões ambientais enfrentadas pelo Brasil. Desta forma, é importante frear 

o aumento e até reduzir os índices de desmatamento para conter estes dois problemas. 

 O avanço da tecnologia tem contribuído para ações de diagnóstico e monitoramento 

ambiental. À guisa de exemplificação, a construção de um script1 executável dentro da plataforma 

livre e em nuvem do Google Earth Engine (GEE) faz com que se possa monitorar grandes áreas 

em pouco tempo. Portanto, sabedores dos problemas ambientais enfrentados em virtude do 

desmatamento, este trabalho objetiva analisar áreas dentro dos limites do Estado do Pará, visando 

identificar regiões de exploração seletiva de madeira, por meio de imagens do satélite Sentinel-2 

na plataforma GEE. 

 

 

1.1 OPERAÇÕES ARITMÉTICAS COM BANDAS ESPECTRAIS 

 
1 É um conjunto de instruções em código, ou seja, escritas em linguagem de computador, que executa 

diversas funções no interior de um programa de computador. 
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 Uma série de operações aritméticas pode ser realizada com imagens de satélites, visando o 

realce ou a detecção de diferentes alvos. Essas operações podem envolver bandas de imagens 

multiespectrais ou cenas adquiridas sobre o mesmo local, sendo necessário ser do mesmo sensor 

para dispor dos mesmos parâmetros (ZANOTTA; FERREIRA; ZORTEA, 2019).  

 Os Índices Espectrais são consequências de Operações Aritméticas com Bandas Espectrais, 

os quais podem resultar da soma, subtração, multiplicação, divisão ou da combinação dessas 

operações, como o Índice de Diferença Normalizada (NDVI na sigla em inglês) (MENEZES; 

ALMEIDA, 2012). Os Índices, nesse caso os de vegetação, por serem combinações de bandas com 

diferentes respostas espectrais, permitem a interpretação de características como biomassa, vigor, 

índice de área foliar e outros (MOREIRA, 2003). 

 Na Tabela 1 são apresentados alguns índices usualmente utilizados na análise da vegetação. 

Esta metodologia abordará o NDVI, o qual é um indicador simples de biomassa fotossintética ativa 

ou, em termos leigos, um cálculo de saúde da vegetação, sendo um dos índices mais comumente 

utilizados no Sensoriamento Remoto desde sua introdução na década de 1970 (EOS, 2019). 

 

Tabela 1 – Índices espectrais aplicados a vegetação. 

Índice Fórmula Referência 

RVI 𝑁𝐼𝑅 ÷ 𝑅𝑒𝑑 Person & Miller, 1972 

NDVI (𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝑒𝑑) ÷ (𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑) Deering et al., 1975 

SAVI 
(

𝑁𝐼𝑅 −  𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 +  𝑅𝑒𝑑 +  𝐿
) × (1 +  𝐿) 

Huete, 1988 

WDVI 𝑁𝐼𝑅 − 𝛼 × 𝑅𝐸𝐷 Baret & Guyot, 1991 

Fonte: MOREIRA (2003). 

 

 O NDVI é composto pelas seguintes bandas, conforme visto na Tabela 1: i. NIR: é a luz 

Infravermelha próxima, com comprimento de onda central de 842 nanômetros (nm) no sensor MSI 

e largura de banda de 115 nm; ii. Red: é a luz Vermelha visível, com comprimento de onda central 

de 665 nm no sensor MSI e largura de banda de 30 nm. 

 De acordo com o Sistema de Observação terrestre (2019), o NDVI funciona comparando 

matematicamente a quantidade de luz vermelha e a luz infravermelha próxima refletidas. O 

pigmento de clorofila de uma planta saudável absorve a maior parte da luz vermelha visível, 
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enquanto a estrutura celular reflete a maior parte da luz infravermelha. Isso significa que a alta 

atividade fotossintética, comumente associada à vegetação densa, terá menos reflectância na faixa 

vermelha e maior reflectância na faixa do infravermelho próximo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Assinatura espectral com NDVI. 

 
Fonte: Earth Observing System (2020). 

 

 De acordo com a EOS (2019), o NDVI diferencia a vegetação de outros tipos de cobertura 

do solo, além de permitir detectar alterações no processo de crescimento da cobertura florestal, 

pois os resultados do cálculo do NDVI variam de -1 a 1, cujo intervalo apresenta uma resposta 

diferente para distintos alvos: os valores abaixo 0 correspondem a áreas com superfície de água, 

áreas antrópicas, rochas, nuvens e neve; o solo descoberto geralmente fica na faixa de 0 a 0,2; a 

vegetação esparsa corresponde a faixa de 0,2 a 0,4; a vegetação moderada tende a variar de 0,4 a 

0,6 e qualquer coisa acima de 0,6 indica maior densidade possível de folhas verdes, como 

apresentado no exemplo da Figura 2. 

 Uma adaptação realizada no NDVI com o intuito de detectar a exploração seletiva é 

eliminar os valores inferiores a 0,3, que representam justamente a vegetação com algum tipo de 

deficiência, ou seja, que não esteja fotossinteticamente ativo, bem como desconsidera água, nuvem, 

área antrópica e solo exposto. Quando se faz essa adaptação, áreas recém exploradas aparecem com 

buracos no meio da floresta densa, apontando à retirada da árvore, a qual aparece com um tom mais 

amarelado por conta de a vegetação estar moderadamente esparsa naquela região específica. 
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Figura 2 – Intervalo de realce para cada estágio de cobertura florestal. 

 
Fonte: Earth Observing System (2020). 

 

 

2. METODOLOGIA 

 A área de estudo corresponde ao estado do Pará, o qual liderou o ranking de desmatamento 

no ano de 2019, segundo a plataforma TerraBrasilis (2020), e em função de ser área de atuação das 

autoras. 

 A metodologia deste trabalho utiliza o GEE como plataforma para identificação de 

exploração seletiva de madeira. Foram utilizadas imagens de satélites do Sentinel 2 que possui as 

seguintes características para as bandas de interesse, conforme consta no guia de usuário 

disponibilizado pela European Space Agency - ESA (2015): 

● resolução espacial de 10 metros; 

● resolução radiométrica de 12 bits, totalizando 4.096 níveis de intensidade de energia; 

● resolução temporal de 5 dias em constelação combinada. 10 dias caso seja um satélite da 

constelação isoladamente. 

 A intenção desta metodologia é aplicá-la em qualquer local, no entanto, para apresentar os 

resultados deste trabalho, será abordado a área de jurisdição estadual nos limites geográficos do 

Estado do Pará, sem inserir os limites territoriais das Terras indígenas e Unidades de conservação 

federal (Figura 3). 

 

Figura 3 – Área de estudo deste trabalho.  



  

 

  

 

 

198 

 

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

 

Fonte: Os autores.  

 

Definido a área do estudo, utiliza-se o primeiro script para encontrar a melhor imagem em 

um período anterior e depois posterior. O passo a passo do código pode ser visualizado neste link: 

https://code.earthengine.google.com/7e58f8861317fc340bafda0d8de06b62. Com a escolha das 

imagens do mesmo local, aplica-se os identificadores (Ids) de cada imagem escolhida no segundo 

script, link: https://code.earthengine.google.com/1259d839afdee47641aa34b2778cc377. Destaca-

se alguns trechos deste script no link anterior e se descreve a que se referem. 

1. Foram importadas cinco geometrias do tipo polígono para dentro da plataforma: i. áreas de 

jurisdição estadual; ii. as unidades de trabalho (UT) autorizadas pela Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS); iii. Unidades de Produção Anual (UPAs) 

autorizadas ativas e vencidas; iv. Áreas de Manejo Florestal (AMF), vinculadas a Planos de 

Manejos Florestais Sustentáveis (PMFS), autorizadas ativas e vencidas, e v. Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) que possuiu UPAs, a qual continuava a explorar normalmente mesmo 

vencida, além de haver indícios de exploração irregular nos entornos do CAR; 

2. Apresenta-se a função do NDVI, que desconsidera tudo que for inferior a 0,3 na apresentação 

dos resultados; 

3. São os parâmetros para aplicação do NDVI. Salienta-se que a função só será aplicada em áreas 

correspondentes ao polígono de jurisdição estadual; 

4. Função que modifica a simbologia dos polígonos, deixando com espessura e cor desejadas 

somente nas bordas; 
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5. Parâmetros para exibição no leiaute principal do NDVI e Mosaico das imagens utilizadas no 

NDVI somente para área de jurisdição estadual; 

6. Os Ids obtidos com o primeiro script são aqui inseridos para comparar as imagens e verificar o 

deslocamento da exploração. 

 O filtro no NDVI objetiva detectar a exploração seletiva, conforme visto no segundo script. 

Neste foram eliminados os valores inferiores a 0,3, que representam a vegetação com algum tipo 

de deficiência, ou seja, que não esteja realizando atividade fotossintética como esperado. Assim, 

áreas recém exploradas aparecem como buracos no meio da floresta densa, devido fim das 

atividades fotossintéticas. Todas as análises, até o momento, dependem apenas de um intérprete de 

imagens para identificar as modificações. 

 A construção desta metodologia na plataforma do GEE só foi possível graças ao curso 

ministrado pelo Dr. Carlos Saúl Navarro, do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária 

(INTA) da Argentina. Portanto, atribui-se o referido crédito ao responsável, assim como os 

fundamentos explicativos da utilização de máscara de 0,3 nos resultados do NDVI sendo atribuído 

ao Earth Observing System (EOS), em português, Sistema de Observação terrestre, com sede no 

Estados Unidos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O NDVI somente das áreas de jurisdição estadual no layout principal do GEE foi gerado 

conforme a Figura 4. Observa-se que as áreas mais verdes se encontram nas regiões central e oeste 

do Estado, ainda na parte superior. Quanto mais ao sudeste, maior a concentração de áreas em 

vermelho, o que indica baixa presença ou ausência de vegetação. 

Esse mapa também apresenta as outras camadas disponíveis para uso, como o limite do 

CAR, AMF, UPAs, UTs e o próprio limite da jurisdição estadual, além das imagens do dia 

29/07/2020 e 07/09/2020 da área que servirá como exemplo da identificação da exploração seletiva 

(Figura 5).  

O ponto 1 é a área que possuía exploração sem autorização do órgão competente para o ano 

corrente de 2020. Observa-se a estrada em seu interior e a área cheia de pontos em tom amarelo, 

que significam exploração. O ponto 2 destaca uma grande área que vem sendo explorada sem 

autorização e, o que mais chama atenção nesta área é que, ela não adentra no limite do PMFS, com 

borda verde, demonstrando que a exploração para ali, podendo expandir para os lados.  
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Figura 4 – NDVI modificado na jurisdição estadual. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Figura 5 – Identificação de exploração seletiva. 

 

Fonte: Os autores. 

 

 Pode-se fazer muitas inferências a partir disso, buscando compreender a dinâmica 

implantada naquela área de exploração. O NDVI é a primeira etapa para identificação de 

exploração seletiva. A segunda seria analisar as imagens do dia 29/07/2020 e 07/09/2020, e 

compará-las, verificando modificações e o sentido tomado por essas, principalmente se continuará 

ativa (ocorrendo no momento). Todavia não será possível apresentar esta análise aqui, no entanto 

o script disponibilizado já possui todos os comandos para a futura verificação, sendo necessário 

apenas executar. 

 

 

 1 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia de identificação de exploração seletiva surgiu da necessidade de monitorar 

as áreas autorizadas para Plano de Manejo Florestal Sustentável nos limites do estado do Pará, sob 

jurisdição estadual, visando identificar se a exploração estava se limitando às áreas autorizadas ou 

ultrapassando o permitido. 

A metodologia abrange grande potencial, sendo utilizada para fins de fiscalização ambiental 

em áreas com desmatamento, dado que o tempo de revisita do satélite/sensor Sentinel-2/MSI, 5 

dias, permite identificar e acompanhar o desmatamento em áreas recém exploradas, direcionando 

equipes para a região específica e aumentando a quantidade de flagrantes nas operações de campo, 

o que possibilita apreender bens utilizados para as práticas ilícitas e prender os responsáveis, 

contribuindo para desmontar grandes esquemas de desmatamento. Com isso, contribui-se para frear 

o ciclo de desmatamento e, consequentemente, queimadas, assim como diminuir as emissões de 

gases do efeito estufa para a atmosfera. Apesar da grande contribuição, até o momento da 

metodologia se destaca que tem muito a ser feito nessa área, visto que ainda se depende de um 

intérprete de imagens para identificar a exploração e monitorar a mesma. 
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RESUMO 

 

A cultura de pouca preocupação com a natureza é fortemente enraizada nos hábitos cotidianos de 

quase toda a população de Cachoeira do Arari, mesmo a economia desse município estando ligada 

às atividades de pesca, caça, pecuária e agricultura familiar. Diante disso, é necessário que se 

busque estratégias para educar ambientalmente as pessoas e alcançar mudanças desses costumes 

para ações que visem a preocupação com as questões ambientais. A Educação Ambiental surge 

como uma resposta aos primeiros sinais de agravamento da crise ecológica. Sendo assim, este 

trabalho teve como objetivo principal demonstrar a importância das cadeias alimentares para a 

manutenção da vida existente em nosso planeta a partir da aplicação de uma sequência de ensino 

investigativo (SEI) para alunos da 3ª Etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A intervenção 

pedagógica consistiu da aplicação de uma SEI, em uma escola pública de Cachoeira do Arari, com 

seis encontros nos quais se buscou a problematização, a organização do conhecimento e a aplicação 

do conhecimento. A partir da aplicação da SEI, a maioria dos alunos considerou o conceito de 

cadeia alimentar como sinônimo de um tipo de relação onde existe transferência de matéria e 

energia; e alguns deles destacaram a importância dessa relação ecológica para a manutenção da 

vida. Considera-se, portanto, importante a utilização de abordagens semelhantes da Educação 

Ambiental em sala de aula, utilizando a transversalidade e a interdisciplinaridade com o objetivo 

principal de formar cidadãos críticos, solidários e educados ambientalmente.  

 

Palavras-chave: Atividades didáticas interativas. Educação ambiental. EJA.  

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO   

 A relação sociedade/natureza e suas implicações na complexa e inconsequente 

transformação do meio ambiente trouxe a necessidade de dar maior atenção a expressão educação 

ambiental, aumentando seu destaque e discussões sobre a inserção de políticas públicas mais 

efetivas e contextualizadas utilizando os mais diversos meios de propagação de informações na 

perspectiva de sensibilizar a população e a fim cultivar uma nova postura socioambiental. 

Porém, a difusão de informações sobre a importância das relações ecológicas são 

insuficientes, e, talvez, devido a esse fator a população age sem conhecer  as  consequências dessas 

transformações, realizando ações como: desmatar espécies vegetais que (i) servem de alimentos 

para determinados animais,  (ii) controlam o clima do nosso planeta, (iii) produzem gás oxigênio e 

(iv) retiram da atmosfera o gás carbônico; matar espécies de animais, ocasionando a extinção (ou 

quase) de animais que se alimentam ou servem de alimento para outros seres, o que ocasionaria, 

respectivamente, (i) na  superpopulação de espécies que não teriam mais seu predador e (ii) no 

desaparecimento de seres que não teriam mais seu alimento.  

Mesmo a economia do município de Cachoeira do Arari estando fortemente ligada às 

atividades de pesca, caça, pecuária e agricultura familiar, essa cultura de pouca preocupação com 

a natureza é fortemente enraizada nos hábitos cotidianos de quase toda a população.  Diante disso, 

é necessário que se busque estratégias para educar ambientalmente as pessoas e alcançar mudanças 

desses costumes para ações que visem a preocupação com as questões ambientais.  

 A Educação Ambiental surge como uma resposta aos primeiros sinais de agravamento da 

crise ecológica, também chamada crise ambiental ou crise socioambiental (BRAVO; STEGLICH, 

2018). Na Educação de Jovens e Adultos, a Educação Ambiental é uma necessidade urgente nos 

dias de hoje, devido a todos os danos causados ao ambiente, já que esses alunos fazem parte do 

processo de formação e transformação do lugar onde vivem. (ALBUQUERQUE, 2018). 

 Para Dias (2004), a implantação da EA nos conteúdos escolares é algo importante na 

construção de cidadãos capazes em constatar de forma nítida, crítica e reflexiva os mecanismos 

políticos, sociais e econômicos e capaz de torná-los conscientes e responsáveis dos seus direitos, 

garantias e deveres, individuais e coletivos, na procura de soluções no enfrentamento dos 

problemas ambientais para alcançar uma melhor qualidade de vida.  

 Logo, a EA é uma aliada na construção de atitudes ecologicamente sustentáveis e pode ser 

trabalhada em sala de aula por meio de ações interdisciplinares regulares, de modo que façam parte 
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da vida cotidiana escolar dos educandos. Com isso, destaca-se o uso das sequências de ensino 

investigativo, nas quais, a partir de encontros, a temática proposta possa ser trabalhada por meio 

de estratégias diferenciadas que tenham por objetivo principal uma maior participação dos alunos 

durante o processo educativo. 

Isto posto, este trabalho teve como objetivo principal demonstrar a importância das cadeias 

alimentares para a manutenção da vida existente em nosso planeta a partir da aplicação de uma 

sequência de ensino investigativo (SEI) para alunos da 3ª Etapa da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), buscando uma maior participação do público-alvo durante a ministração de conteúdos com 

a utilização de atividades interativas realizadas nos encontros com a turma. 

 

2. METODOLOGIA 

Esse estudo consistiu na aplicação de uma sequência de ensino investigativo, apresentada 

de forma resumida no Quadro 1, realizada com uma turma da 3ª etapa da EJA de uma escola pública 

do município de Cachoeira do Arari, Ilha de Marajó - Pará, num período de três semanas, no qual 

ocorreram seis encontros. A SEI foi elaborada com base na pesquisa de Terra e Leite (2016) e de 

acordo com os três momentos pedagógicos descritos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 

— a problematização, a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. 
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Quadro 1 – Resumo das atividades realizadas na SEI. 

SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Título: A importância das cadeias alimentares 

Público-alvo: 3ª Etapa da EJA. 

Questionamentos: O que são cadeias alimentares? Qual a importância das cadeias alimentares? Qual 
a importância dos produtores? Qual a importância dos consumidores? Qual a 

importância dos decompositores? O que é a fotossíntese? Qual a importância da 

fotossíntese para a vida na Terra? 

Objetivos gerais: Promover atividades reflexivas e investigativas que favoreçam o processo de 
ensino e aprendizagem, visando estabelecer relações entre conhecimentos 

científicos e os saberes cotidianos a partir da abordagem Ciência e Sociedade e 

Meio Ambiente. 

Encontro Objetivo(s) Conteúdo(s) Atividades(s) 

1º encontro: 

problematização. 

Motivar o aluno para a 

busca de conhecimento. 

Levantamento das 

concepções prévias dos 

alunos. 

Aplicação de questionário 

de sondagem inicial. 

2º encontro: 

organização do 

conhecimento. 

Ampliar conhecimentos 

a respeito do assunto 

cadeias alimentares. 

Promover questões 
investigativas sobre a 

importância de cada 

agente participante de 
uma cadeia alimentar. 

Cadeias alimentares. Aula expositiva e dialogada 

com auxílio de quadro, 

pincéis; e produção de 

cartazes. 

3º encontro: 

organização do 

conhecimento. 

Possibilitar a 

organização de ideias 

por parte dos alunos a 
respeito do processo de 

fotossíntese realizado 

pelos produtores. 

A importância dos 

produtores. 

Processo da 
fotossíntese. 

Leitura de texto e discussão 

em grupo. 

4º encontro: 

organização do 

conhecimento. 

Ensinar a respeito do 

controle e manutenção 

das espécies. 

 

A importância dos 

consumidores. 

Leitura de texto e discussão 

em grupo. 

 

5º encontro: 

organização do 

conhecimento. 

Despertar a curiosidade 

dos alunos em relação à 

decomposição da 
matéria orgânica pelos 

seres decompositores. 

A importância dos 

decompositores. 

Experimentação 

investigativa. 

6º encontro: 

aplicação do 
conhecimento. 

Avaliar a aprendizagem.  Aplicação de questionário 

final; e socialização. 

Fonte: Os autores. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir da execução das atividades da SEI, destacam-se alguns resultados apresentados a 

seguir: 

No primeiro momento, com a aplicação do questionário de sondagem inicial, que teve como 

objetivo avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes e despertar neles questões acerca do 

conteúdo a ser trabalhado, foi indagado na primeira pergunta “o que é cadeia alimentar?”. Para 

18,18% dos alunos cadeia alimentar é uma relação que os componentes de um determinado 

ecossistema mantêm entre si; 9,10% acreditam que é a formação de um grupo onde há produtor, 

consumidor e decompositor, como cita um deles: “é o conjunto de três elementos chamados 

produtores, consumidores e decompositores” (Aluno 21); a resposta de 13,63% considera como 

referente ao processo de alimentação; e a maioria (59,09%) deixou essa questão em branco. 

A respeito de “cadeia alimentar”, destacam-se três agentes importantes presentes nessa 

relação, que de modo resumido se pode abordar as funções de cada um deles: (i) o produtor, que 

através do processo da fotossíntese é responsável pela produção de energia além de outro 

componente como o gás oxigênio. Ele serve de alimentos para os outros seres vivos. Plantas, algas 

e alguns tipos de bactérias são exemplos de seres produtores; (ii) consumidores se alimentam dos 

produtores e de outros consumidores. Eles servem de alimento para outros consumidores, 

controlam o número de indivíduos de uma determinada espécie por meio da predação e produzem 

resíduos que serão que serão aproveitados pelos decompositores. Os animais são exemplos de 

consumidores; (iii) os decompositores reciclam a matéria orgânica, produzindo nutrientes que 

serão aproveitados pelos produtores. São exemplos de decompositores os fungos e as bactérias. 

Pode-se verificar, a partir dessa breve explanação, um pouco da importância das cadeias 

alimentares para a manutenção do equilíbrio ecológico em nosso planeta. Sendo esse um fato pouco 

conhecido por muitos estudantes devido ao modo de abordagem desse conhecimento, em sala de 

aula; provavelmente se deu pouca atenção à questão ambiental importante que esse tema carrega.  

 Como era esperado, com a segunda pergunta desse mesmo questionário, que ordenava 

“explique a importância das cadeias alimentares para o equilíbrio de todos os ambientes da Terra”, 

poucos alunos puderam explicar esse item. “A cadeia alimentar é importante para a vida das 

pessoas e animais” (Aluno 22). E os 21 alunos restantes deixaram essa resposta em branco. 

Se muitos que já estudaram a respeito de “cadeia alimentar”, como é o caso desses 

estudantes que já frequentaram a sala de aula e já se depararam com essa temática anteriormente, 
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fossem indagados “o que você sabe sobre cadeia alimentar?”, é muito provável que a resposta para 

essa pergunta seja relacionada, unicamente, com o processo de alimentação ou com a constituição 

de uma cadeia alimentar, como foi visto acima, nas poucas respostas obtidas. 

Os PCNs guiam as práticas educativas que têm por objetivo a inserção da EA no currículo 

escolar. Dessa forma, a EA é implementada de forma transversal, baseado no argumento que ela 

permeia diferentes campos do conhecimento (BRASIL, 1998). Porém, o exercício da EA no ensino 

formal vem enfrentando diversos desafios. Assim, Carvalho (2005) questiona “como ocupar um 

lugar na estrutura escolar desde essa espécie de não lugar que é a transversalidade?”. Para a autora, 

ao se considerar a EA como tema transversal, ela pode tanto ganhar o papel de estar em todo os 

ramos do conhecimento, como também não pertencer a nenhum lugar dentro do currículo escolar, 

não estando presente nas aulas.  

Além disso, Silva e Terán (2018) em sua pesquisa a respeito das práticas pedagógicas na 

EA, colheram relatos de professoras entrevistadas que afirmaram que os principais problemas 

enfrentados na EA são a falta de formação continuada para preparar os professores para trabalhar 

com as temáticas ambientais e a obrigação do repasse do conteúdo específico de cada disciplina, 

que geralmente caem em simulados. 

Concorda-se que a EA deva estar presente como tema transversal dentro do currículo das 

várias áreas do conhecimento estando em concordância com as orientações dos PCNs, e é 

importante que os professores tenham consciência da importância da abordagem da EA em suas 

aulas e estejam capacitados para fazerem isso, além de terem autonomia para trabalhar tais 

temáticas. 

No segundo momento, com a aula expositiva e dialogada sobre a temática em questão, 

buscou-se uma maior participação dos alunos. Nesse momento as principais dúvidas dos alunos 

foram levantadas e respondidas. No momento final desse encontro, quando os estudantes se 

reuniram em grupos para a confecção dos cartazes (Figura 1), pôde-se notar uma maior participação 

colaborativa por parte deles além do êxito obtido no trabalho de cada equipe. 

Para Demo (2011), o professor que apenas repassa o conhecimento não sai do ponto inicial, 

e, praticamente, apenas atrapalha o aluno, porque o torna objeto de ensino e instrução. Para 

proporcionar uma aprendizagem eficiente é preciso transformar o estudante em sujeito ativo da 

ação de aprender. Considera-se que as ideias desse autor estão em consonância com o que foi 

observado em sala, durante todas as atividades práticas realizadas durante a SEI. 
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Figura 1 – Produção de cartazes: montagem de uma teia alimentar. 

 

Fonte: Os autores. 

 

No penúltimo momento da SEI com a turma, no qual foi realizada a aula prática 

experimental investigativa sobre a importância dos decompositores (Figura 2), a participação 

colaborativa dos estudantes se manteve. A partir das questões levantas pelo pesquisador e das 

respostas consideradas satisfatórias dadas pelos alunos, considera-se que esse momento foi, 

também, importante para o processo de ensino e aprendizagem do tema definido para aquela aula 

(“a importância dos consumidores”). 

 

Figura 2 – Aula prática experimental: montagem de uma mini composteira. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Acredita-se que o êxito nessa etapa se deva à utilização da aula prática experimental 

investigativa, que é uma importante ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. Isso é 

evidente nos dados positivos de diversos estudos, como no trabalho de Costa et al. (2019), que 

consistiu na aplicação de micro-aulas para duas turmas diferentes. Uma das turmas teve aulas 

expositivas (denominada de TAT) e a outra teve aulas expositiva e prática experimental (chamada 



  

 

  

 

 

210 

 

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

de TATP). A turma TATP obteve média de notas superior (8,9) nos testes em relação a turma TAT 

(6,8) numa escala de 0 a 10, o que só reforça a importância desse método. 

No entanto, muitos professores não utilizam das aulas práticas experimentais. De acordo 

com a pesquisa de Peruzzi e Fofonka (2014), a maior dificuldade encontrada pelos professores para 

a realização dessas aulas é a carência de materiais, em segundo, a falta de tempo e, por último, a 

dificuldade em desenvolver aulas práticas para alguns assuntos. Mas esses pontos citados não 

devem ser obstáculos uma vez que os materiais utilizados quase sempre são de baixo custo e de 

fácil obtenção e os professores podem procurar por artigos, livros, planos etc. que orientem suas 

atividades. 

No último encontro com a turma da 3ª Etapa, com a aplicação do questionário final, com 

interrogações semelhantes do primeiro questionário, foi perguntado aos alunos no primeiro item 

“o que é a cadeia alimentar?”. Para a maioria dos alunos (81,82%) o conceito de cadeia alimentar 

é sinônimo de um tipo de relação ecológica onde existe transferência de matéria e energia, de 

acordo com as afirmações: “É a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para 

sobreviver, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação (Aluno 2). 

“Uma espécie de corrente de alimentação que se forma entre os seres vivos na natureza onde existe 

transferência de energia” (Aluno 14). Para 9,09% a cadeia alimentar é a relação entre produtor, 

consumidor e decompositor; e para outros 9,09% o conceito está ligado a equilíbrio ambiental 

segundo a resposta “é o sistema de alimentação entre os seres vivos para manter o equilíbrio 

ambiental” (Aluno 4).  Ao contrário da aplicação do primeiro questionário, todos os alunos foram 

capazes de conceituar “cadeia alimentar”. 

Por fim, na segunda pergunta desse mesmo questionário apesar de uma parte dos 

participantes (18,18%) ainda não ser capaz de explicar a importância que as cadeias representam 

de forma satisfatória, a maioria deles conseguiu destacar pontos importantes. Para um deles “a 

cadeia alimentar é um processo de troca, em que cada ser vivo consegue obter nutrientes 

necessários para sua sobrevivência trata-se de um processo responsável por sustentar e equilibrar 

o ecossistema” (Aluno 12). 

A partir dos resultados positivos no questionário final que serviu de teste para a verificação 

da aprendizagem dos alunos participantes, considera-se que as atividades escolhidas para o repasse 

da temática “a importância das cadeias alimentares” foram de grande importância, pois 
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possibilitaram a formulação de respostas satisfatórias para as questões além da participação ativa 

e colaborativa do público-alvo. 

 

4. CONCLUSÃO  

A sequência de ensino investigativo se mostrou eficiente na abordagem da temática “a 

importância das cadeias alimentares” com foco Ciência, Sociedade e Meio Ambiente, pois 

possibilitou aos alunos o conhecimento da importância ambiental dessa relação existente na 

natureza, além da formulação de conceitos próprios a respeito dela. Portanto, considera-se 

importante a utilização de abordagens semelhantes da Educação Ambiental em sala de aula, 

utilizando a transversalidade e a interdisciplinaridade com o objetivo principal de formar cidadãos 

críticos, solidários e educados ambientalmente. 
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RESUMO 

 

A Química busca entender a natureza do universo, suas características e propriedades. Para facilitar 

a compreensão desta área se faz necessário visualizar as espécies químicas, por meio de modelos. 

Sendo assim o uso da modelagem no ensino de Química é de grande relevância, no entanto, os 

modelos comercializados geralmente são caros ou de difícil acesso. Neste trabalho é apresentado a 

aplicação de modelos moleculares feitos de boias de EPS que haviam sido descartadas 

indevidamente nas praias de Salvaterra provenientes da pesca artesanal da região, e com isso 

objetivando ensinar não apenas a área de química como questões relacionadas ao meio ambiente 

de forma interdisciplinar e contextualizada. O estudo foi desenvolvido no ano de 2019 em uma 

turma de 10 ano do ensino médio com 30 alunos, o trabalho se dividiu em dois momentos de 

execução, no primeiro houve uma aula introdutória sobre ligações moleculares, poluição por 

plástico e meio ambiente. No segundo foi feito uso dos modelos criados a partir de material 

reciclado abordando a importância do descarte correto do lixo bem como da reutilização do 

plástico. Com a execução do trabalho foi possível observar a melhora do entendimento dos alunos 

nos assuntos relacionados aos diferentes tipos de ligação química e suas características, tendo 

também lhes feito entender a importância da reciclagem e ligação que o meio ambiente possui com 

suas vidas. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental, Modelagem, Química.  

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Umas das grandes dificuldades sobre o ensino de Química reside no entendimento de 

assuntos abstratos, sendo necessário se fazer utilizar de ferramentas que visem a aproximação da 

melhor maneira possível daquilo que se coloca como real e reside na teoria (PIVA; GIBIN, 2019). 

Por muitas vezes a disciplina de química é vista como algo distante e fora de contexto e na maioria 

dos casos isso se deve principalmente a uma educação que visa a memorização de conceitos 

complexos, não estimulando o aluno e não o levando a devida reflexão sobre o conteúdo 

(CANTON, 2019). 

Os atuais modelos moleculares resultantes de cálculos químicos quânticos estão em uma 

classe de destaque dentre as ferramentas didáticas para o ensino de química nas diversas camadas 

do aprendizado desde o superior até o ensino básico (Kolar et al., 2020). Para Pucholobek e 

Possebon (2019), modelos podem ser entendidos como a forma mais próxima de se estabelecer 

uma conexão representacional de ideias, eventos, processos ou objetos, que são produzidos com 

objetivos específicos como: embasar explicações e prever comportamentos e propriedades do 

sistema modelado; fundamentar elaboração e teste de novas ideias.  

Segundo Oliveira e Neiman (2020), educação ambiental tem como meta principal a 

conscientização dos cidadãos de que problemas ambientais estão conectados as suas vidas e a 

solução destes se faz por meio do envolvimento de todos, possibilitando o crescimento de atitudes 

que contribuam para o exercício da cidadania e de atividades que defendam a sustentabilidade. 

Para Branco, Royer e Branco (2018), educação ambiental pode ser definida como sendo o 

espaço físico e social em meio a componentes bióticos e abióticos. Mesmo sendo uma apresentação 

inicial, esta definição convém por indicar alguns dos assuntos que compõem a educação ambiental 

em ambiente educativo. Dessa forma, se faz necessário ponderar sobre o papel da escola, em sua 

relevância e desafios.  

Atualmente um dos grandes problemas ambientais é o descarte indevido de resíduos 

plásticos no meio ambiente, o forte crescimento do consumo de plástico no decorrer do tempo 

contribuiu massivamente no desenvolvimento de novas formas de uso do plástico no dia a dia e 

com isso gerando um desafio em escala global de como lidar com os resíduos sólidos oriundos do 

descarte (PERTUSSATTI, 2020). 

Com à má gestão destes resíduos, é estimado que praticamente um terço de todo o plástico 

descartado tenha se inserido na natureza como poluição terrestre, de água doce ou marinha 
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(MACHADO et al., 2018). Inserido neste cenário se encontra o poliestireno expandido (EPS) 

popularmente conhecido como isopor, marca registrada da empresa Knauf isopor, é feito a partir 

do estireno, derivado do petróleo. Este material passa pelo processo de polimerização, gerando o 

poliestireno, composto por hidrogênio e carbono. Ele é expandido (mais de 95% de ar) e devido a 

isso pode se tornar produtos com variados formatos (ISOMAF, 2020). 

Para Barom e Freitas (2016), uma das vantagens do poliestireno expandido é ausência de 

gás CFC em sua produção, empregando-se pentano, que na presença de raios solares se deteriora 

rapidamente por reação fotoquímica, sendo assim o processo de produção é vantajoso 

economicamente e ambientalmente. Contudo, é importante ressaltar que o tempo de degradação do 

EPS é de 150 anos aproximadamente, podendo ser causador de grandes problemas ambientais caso 

seja descartado indevidamente. 

Um dos pontos mais preocupantes a ser destacado é a sua forma de degradação na natureza, 

que consiste na deterioração gradual em partículas menores gerando o microplástico sendo 

caracterizados por partículas com tamanho inferior a 5 mm. Hoje em dia os microplásticos estão 

presentes em quase todo o meio ambiente. Devido a sua larga distribuição no ambiente ocorre a 

ingestão por organismos na base da cadeia trófica sofrendo assim bioacumulação e 

biomagnificação o resultado disso é o aumento de problemas de saúde nos seres vivos como 

intoxicação, inflamação e outros efeitos ainda desconhecidos para a saúde humana (TEOTÔNIO, 

2020). 

 E não distante deste tipo de poluente, a cidade de Salvaterra localizada na ilha de            

Marajó cujo principal afluente é o rio Paracauari que banha a porção nordeste da ilha  já demonstra 

um considerável nível de poluição por plástico tanto em meio terrestre como marítimo, isso decorre 

da falta de um sistema correto de coleta e manejo de lixo o que acarreta o depósito dos resíduos no 

rio ou em aterros (PALHETA et al.,2016). A região de Salvaterra se situa como um dos maiores 

pontos de pesca do município que é feito de modo ainda artesanal através de redes de tresmalhos, 

currais e pesca de anzol (SALVATERRA,2020).  

Na maioria das vezes o ensino de química é desenvolvido de forma tradicional priorizando 

apenas o conteúdo, sem ter ligação com a realidade do aluno fazendo do assunto algo maçante e 

irrelevante para os alunos e isso se deve à falta de contextualização dos conteúdos de forma 

adequada tornando-os difíceis e distantes (Pucholobek e Possebon, 2019). 
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O entendimento dos modelos na Química envolve a visualização, construção de 

significados e manipulação, pois, dessa forma, o envolvimento de modelos físicos auxilia na 

aprendizagem de Química tendo a construção de conhecimentos pelo próprio aluno (PIVA; GIBIN, 

2019).  

Não menos importante no ensino é a interdisciplinaridade que visa a compreensão de 

problemas reais conforme sua característica multifacetada, sendo assim, a edificação do saber no 

contexto da realidade, busca a construção do conhecimento efetivo, com significado próprio, 

alcançando mediante a articulação entre os conceitos que também se fazem presentes no dia a dia 

dos estudantes (ALVES; FARIA; LEMOS; COSTA; SILVA; OLIVEIRA, 2020).  

Outra ferramenta importante na educação é a contextualização, capaz de promover inter-

relações entre conhecimentos escolares e fatos ou situações presentes no dia a dia dos alunos, sendo 

assim, contextualizar é enraizar significados aos conteúdos escolares, fazendo com que os alunos 

se tornem autores de sua própria formação, sendo capazes de ver sentido no que aprendem e assim 

se tornando-os autores de sua própria formação, sentindo-se motivados a aprender e fazer parte 

desse processo (FINGER ; BEDIN, 2019). 

A partir dessa observação da utilidade que os modelos possuem no ensino buscamos ensinar 

de maneira interdisciplinar e contextualizada o ensino de ligações químicas com uso de modelos 

feitos de boias de EPS que haviam sido descartadas na praia provenientes da pesca na região, em 

sala de aula, com isso objetivamos abordar de forma ampla questões relacionadas ao meio ambiente 

e como isto pode afetar a vida dos alunos levantando também a importância da reciclagem e os 

possíveis riscos do descarte de plástico na natureza e o microplástico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho tem uma abordagem qualitativa, foi realizado na Escola Municipal de 

Ensino Infantil Tito Leão de Paula, com 30 alunos do 10 ano do ensino Médio, da Escola Estadual 

de Ensino Médio Professor Ademar Nunes Vasconcelos, alunos estes que se encontravam nesta 

escola de ensino infantil devido a reformas gerais em sua instituição de ensino. De início, foi 

apresentado aos alunos o conceito de ligações moleculares e classificação de ligações dos átomos, 

de forma teórica fazendo uso de atividades e vídeos educativos, nesse primeiro momento foi 

inserido de forma superficial temas relacionados a o meio ambiente e poluição por plástico e seus 

riscos. 
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Antes do segundo momento, foi iniciada a confecção dos modelos moleculares para assim 

levá-lo aos alunos na sala de aula. Primeiramente, coletou-se nas praias da região de Salvaterra 

uma quantidade satisfatória de boias de isopor, muito utilizadas nas redes de pesca e infelizmente 

descartadas de forma indevida após certo tempo de uso, depois da coleta foi feito a limpeza e 

remoção de detritos, dando início a confecção de bolas de três tamanhos diferentes sendo, de 2 cm, 

3 cm e 4 cm de circunferência todas feitas de forma manual para simbolizar átomos, nêutrons e 

elétrons. As ligações químicas foram representadas com palitos de 10 cm entalhados a partir da 

madeira de Miriti proveniente das florestas que se encontram próximas às praias. 

Na segunda aula, aprofundou-se os temas: ligações moleculares, meio ambiente, poluição 

por plástico e os riscos do microplástico já fazendo uso dos modelos moleculares feitos com bolas 

de isopor. Antes do uso do material foi explicado a respeito da importância e conexão que o meio 

ambiente possui com a vida dos alunos explorando a reciclagem de materiais descartados e 

apresentando os possíveis riscos que o descarte indevido poderia ter, sempre tratando de levar a 

sua realidade como exemplo.  A sala foi dividida em 5 grupos contendo cada um 6 alunos, para 

cada equipe foram dados um total de 15 bolas de isopor com 30 palitos de miriti. Foram pedidas 

as equipes que construíssem a maior quantidade possível de moléculas que conseguissem lembrar 

das aulas apresentadas até então, nesse processo de construção buscou-se sempre estar por perto 

para retirar qualquer dúvida sem é claro interferir incisivamente naquele momento de construção 

dos alunos. Para avaliar a qualidade e eficiência da aplicação do trabalho foram coletados os relatos 

dos alunos no momento da execução de forma oral quando perguntados sobre “O que acharam da 

aula?” e “Se gostariam de ter mais aulas como essa?”  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos relatos extraídos em sala de aula, conseguimos avaliar que a 

aplicação da temática foi muito vantajosa para os alunos, pois com isso foi observado que a 

metodologia que emprega o uso da contextualização e interdisciplinaridade é sim muito eficaz no 

ensino, conforme notado nos próprios relatos dos alunos que afirmaram desejar ter mais aulas que 

abordassem o seu cotidiano e temas tão atuais quanto os que foram apresentados. O aluno A 

afirmou que “a aula havia sido legal, porque os professores haviam deixado eles construírem suas 

próprias moléculas”. 
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Dessa forma, é notado que a metodologia foi eficaz já que despertou nos alunos o interesse 

para com o entendimento das estruturas moleculares e seus constituintes. O aluno B afirmou que 

“a aula trouxe informações que até então não conhecia e que faria mais reciclagem de plástico” o 

que demonstra que assuntos relacionados a reciclagem e meio ambiente devem estar inseridos no 

ensino. De acordo com Belo et al. (2018), ações práticas conectadas ao meio ambiente são a base 

para despertar nos alunos o desejo em mudar o presente e construir um futuro melhor. Os alunos 

mostraram-se empolgados com a metodologia, querendo apresentar o que fizeram naquele 

momento, como pode ser observado na Figura 1, que ilustra a atividade proposta sendo praticada. 

 

Figura 1 – Alunos interagindo com os modelos. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Durante esta etapa nenhum aluno demonstrou dificuldade em produzir o que foi proposto, 

ao trabalhar em equipe a imaginação de recriar outros tipos de estrutura se tornou maior, sempre 

perguntando se as ligações estavam corretas e como poderiam melhorar seus modelos como visto 

na Figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2 – Alunos interagindo com os modelos. 
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Fonte: Os autores. 

 

Para Silva et al. (2020), a ausência de aulas relacionadas ao meio ambiente dificulta o 

entendimento dos alunos sobre a destinação correta dos resíduos e seus benefícios. Dessa forma, é 

necessário desenvolver aulas com enfoque na educação ambiental, incentivando os alunos a agirem 

de modo mais consciente, tendo atitudes sustentáveis.  

 

4. CONCLUSÃO  

           O uso de modelos moleculares possibilitou a realização de atividades didáticas, que 

envolvem a visualização e manuseio das espécies químicas. Com os modelos moleculares 

propostos, foi possível levantar assuntos dos mais diversos campos da química como entendimento 

de geometria molecular, modelos atômicos e ligações metálicas dentre outros, uma vantagem 

apresentada por esses modelos aqui exibidos é a sua facilidade de montagem e durabilidade, e além 

disso, a possibilidade de abordar temas mais amplos e importantes para os dias de hoje como 

poluição ambiental e os riscos do plástico na natureza.  

          Analisando os relatos que foram obtidos em sala de aula observa-se que o objetivo de ensinar 

química com questões relacionadas ao meio ambiente de forma interdisciplinar e contextualizada 

estava realmente sendo cumprida. Com isso a metodologia utilizada foi eficiente no que concernia 

seu objetivo fazendo do aluno o construtor de seu próprio conhecimento.  
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar as formas de descarte de resíduos sólidos pelos usuários 

de embarcações de transporte de passageiros, tendo em vista a construção de um vídeo e de uma 

cartilha com orientações adequadas que evitem a poluição dos rios paraenses, pois a falta de 

informação junto aos passageiros das embarcações que navegam nos rios do Pará contribui para o 

aumento de lixo descartado de forma incorreta. Adotou-se o método quanti-qualitativo para 

investigação dos problemas levantados durante a pesquisa bibliográfica e de campo. Verificou-se 

com esta pesquisa que a falta de campanhas educativas ambientais por parte dos órgãos públicos 

voltados para todos os tipos de embarcações é um dos fatores que tem dificultado a formação da 

consciência ambiental dos usuários dos transportes marítimos que navegam pela região. Conclui-

se dessa forma que a elaboração do vídeo e da cartilha se constitui um dos meios de disseminação 

de informações diretas e concisas contribuindo para mudanças de atitudes em relação ao descarte 

de resíduos sólidos nos rios paraenses. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos, Educação ambiental, poluição marinha. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

O Município de Belém possui uma extensa dimensão geográfica, que mesmo possuindo 

uma malha hidroviária navegável significativa não dá conta de diminuir a distância   entre as 

cidades. Por essa malha hidroviária circulam milhares de embarcações de passageiros, cargas 

mista, pesqueiros e de recreio lançando nos rios grande quantidade de resíduos sólidos de maneira 

indevida e muitas vezes criminosas. Essa forma desordenada de descarte tem causado   muitos 

problemas ambientais. Durante as viagens rotineiras observa-se a presença de resíduos de natureza 

diversas, como plásticos, papeis, pneus, isopor, latas, rede de pesca, ou seja, materiais que levam 

centenas de anos para serem decomposto. Estes resíduos acabam poluindo os rios e causando 

enormes prejuízos a fauna da região. 

Discutindo a questão de como evitar os danos causados por esses descartes incorretos de 

resíduos sólidos no leito dos rios da região, Freitas et al. (2019) Por mais que essa referência retrate 

as peculiaridades de outro Município que não se constitui objeto de estudo deste trabalho, tomou-

se como referência por apresentar  características que são comuns na região, principalmente no que 

diz respeito ao problema da gestão de resíduos sólidos produzido pelo setor de transporte, pois é 

visível esse processo incorreto dos resíduos feita por passageiros e também pelos tripulantes das 

embarcações. 

Os autores do artigo supracitado ressaltam que a falta de conhecimento necessário sobre as 

consequências ambientais e econômicas causadas pela destinação dos resíduos na água, afetam 

diretamente a tripulação, passageiros da embarcação e a população da região que utilizam dessa 

água. 

Segundo Requeira e Guenther (2014) Freitas et al. (2019) “os resíduos sólidos que tem por 

destino final a água, acabam gerando vários problemas ambientais e, consequentemente sociais 

para a população que utiliza os recursos hídricos”, principalmente os ‘ribeirinhos’ que habitam as 

margens dos rios. 

Essa preocupação fez parte do início da pesquisa quando se questionou as formas de 

descarte dos resíduos no meio marítimo que não provocasse danos e a extinção das espécies 

marinhas que por ingerir esses produtos são contaminados e levados a morte. Daí surgiram alguns 

questionamentos para investigação neste estudo tais como. As empresas de transporte de navegação 

orientam os passageiros para reduzir o lançamento de resíduos nos rios ?  Ou ainda se houvesse 
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orientação por meio de vídeo e cartilha durante a viagem ajudaria os passageiros a serem mais 

conscientes sobre os cuidados com o meio ambiente amenizando dessa forma a poluição dos rios?  

Esses questionamentos serviram de parâmetros para definição desta pergunta: Qual a 

importância da utilização de recursos visuais e escritos na orientação sobre o descarte dos 

resíduos sólidos produzidos pelos passageiros das embarcações?  

 O objetivo geral deste estudo buscou analisar as formas de descarte de resíduos sólidos 

pelos usuários de embarcações de transporte de passageiros, tendo em vista a construção de um 

vídeo e de uma cartilha com orientações adequadas que evitem a poluição dos rios paraenses. Além 

disso, busca. Investigar se as empresas de transporte de navegação orientam os passageiros   

reduziria o fluxo incorreto de lixo no leito dos rios, assim como também, conhecer a importância 

dos meios de orientação visual e escrito na formação da consciência ambiental evitando a poluição 

dos rios. 

A realização deste estudo se justificou pela necessidade de se buscar respostas tanto às 

questões suscitadoras de indagações como as intenções de pesquisa, focadas no conhecimento e 

informações que contribuam com a mudança de atitudes em relação ao descarte dos resíduos 

sólidos despejados nos rios pelos usuários das embarcações que transitam nos rios paraenses. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa sobre os descartes de resíduos sólidos nos rios por tripulação e usuários de 

embarcações de transporte de passageiros do Pará tem provocado impactos ambientais e prejuízo 

para as populações ribeirinhas que sobrevivem da pesca artesanal para sua subsistência. A cada dia 

é percebida a escassez da fauna marinha principalmente o pescado. O acúmulo de resíduos sólidos 

no leito dos rios tem contribuído para a extinção gradativa das espécies marinha. Daí a importância 

de se utilizar neste estudo a pesquisa bibliográfica ou fontes secundárias na qual se explorou 

materiais já publicados sobre a temática em questão. Adotou-se dessa forma a abordagem 

qualitativa pois investigou opiniões, comportamentos, atitudes dos indivíduos envolvidos na 

problemática de estudo segundo Rodrigues (2006).  

O estudo requereu além do levantamento bibliográfico, um estudo de campo que permitiu 

a busca de informações direta dos sujeitos da pesquisa que fazem uso desse meio de transporte que 

pela coleta de informação se caracterizou pela abordagem quantitativa. 
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A pesquisa foi realizada no Município de Belém em 2019 e mais especificamente no 

Terminal Hidroviário Luiz Rebelo Neto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. TERMINAL HIDROVIÁRIO PORTO LUIZ REBELO NETO 

3.1.1. Perfil dos informantes  

Para a obtenção das informações referentes ao sexo dos informantes, responderam quarenta 

pessoas, sendo 20 homens e 20 mulheres. Cada um deles respondeu os questionários do 

levantamento de dados.  

Notamos que os passageiros que estavam na área para embarque, através dos seus dados 

pessoais, que estão na faixa de idades de 19 a 73 anos. São estudantes e trabalhadores que 

diariamente utilizam esse meio de transporte.  

Dos 40 entrevistados 3 se recusaram a fornecer sua idade e 37 forneceram sem nenhum 

constrangimento. Verificou-se que houve um percentual maior de entrevistado com curso ensino 

médio (17 pessoas = 43%) e apenas (4 pessoas =10%) de pessoas com curso superior (Figura 1).  

 

Figura 1 – Escolaridade dos entrevistados no Terminal Hidroviário Porto Luiz Rebelo Neto. 

 
Fonte: Os autores. 
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3.2 BARCO LADY LIRIA (COTIJUBA) 

3.2.1. Perfil dos informantes  

Notamos que os passageiros que estavam no barco lady liria em viagem para Cotijuba, 

através dos seus dados pessoais, que estão na faixa de idades de 16 a 66 anos. São estudantes e 

trabalhadores que diariamente utilizam esse meio de transporte. Dos 32 entrevistados na 

Embarcação Lady Liria, 13 pessoas possuem ensino médio que equivale a 41%e apenas 3 referente 

a 9% com curso superior (Figura 2). 

 

Figura 2 – Escolaridade dos entrevistados no barco lady. 

 
Fonte: Os autores. 

 

3.3. FREQUÊNCIA DE VIAGENS DOS ENTREVISTADOS  

3.3.1. Barco Lady Liria-Cotijuba 

Na terceira pergunta do questionário há uma incidência muito grande de pessoas que 

utilizam viagens de barco mais de 3 vezes ao ano principalmente no trecho Icoaraci cotijuba, 

conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 - A frequência dos passageiros do barco Lady Liria com que costumam viajar em barcos – 

Cotijuba. 

Respostas Número de entrevistados Frequência 

1 a 3 vezes por ano 

Mais de 3 vezes por ano 

Não sei responder 

6 

25 

1 

18,75% 

78,13% 

3,12% 

TOTAL 32 100% 

Fonte: Os autores. 
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Mesmo tendo um maior fluxo de pessoas que circulam pelo Terminal Hidroviário de Belém, 

o número de pessoas é baixo em relação à Icoaraci apenas 25 pessoas responderam que viajam 

mais de 3 vezes ao ano (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - A frequência com que costumam viajar por transportes marítimos - Terminal Hidroviário. 

RESPOSTAS Número de entrevistados Frequência 

1 a 3 vezes por ano 

Mais de 3 vezes por ano 

Não sei responder 

25 

14 

1 

62,5% 

35% 

2,5% 

TOTAL 40 100% 

Fonte: Os autores. 

 

3.4. REPRESENTAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS GERAIS DA PESQUISA 

3.4.1. Terminal Hidroviário Luíz Rebelo Neto 

Na pergunta 8 do questionário, observamos que todos os entrevistados foram unanime em 

dizer que é necessário um sistema de informações para os usuários das embarcações (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Representação das respostas sobre indagações feitas aos usuários do Terminal hidroviário Luiz 

Rebelo Neto (Continuação próxima página). 

Perguntas 

 

Sim % Não % Não Sei 

Responder 

% 

Durante a viagem alguém da 

tripulação ou da empresa já falou 

sobre meio ambiente? 

9 22,5% 30 75% 1 2,5% 

Você já observou alguém jogando 

lixo nos rios? 

23 57% 15 37,5 2 5% 

Você acha correto jogar lixo nos 

rios? 

3 7,5% 36 90% 1 2,5% 

Já ouviu falar sobre segregação de 

lixo(segregação)? 

35 87% 5 12.5% 0 0% 

Você acha que jogar lixo nos rios 

pode ser prejudicial aos animais 
marinho? 

38 95% 2 5% 0 0% 

Fonte: Os autores. 
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Tabela 3 – Representação das respostas sobre indagações feitas aos usuários do Terminal hidroviário Luiz 

Rebelo Neto (Continuação) 

Perguntas 

 
Sim % Não % Não Sei 

Responder 
% 

As empresas deveriam orientar 

como os passageiros poderiam 

descartar seus lixos?  

40 100% 0 0% 0 0% 

Você acha que os passageiros 

contribuem para poluição dos rios? 

35 77,5% 2 5% 3 7,5% 

Se houvesse orientação por meio de 

vídeo ou cartilha, durante a viagem 
ajudaria os passageiros a ser mais 

consciente sobre o meio ambiente 

evitando a poluição nos rios? 

39 97,5% 1 2,5% 0  

Fonte: Os autores. 

 

3.4.2.  Barco Lady Liria – Cotijuba 

Assim como no Terminal Hidroviário de Belém, os entrevistados do Lady Líria, também 

foram unânimes em informar que necessitam de informações por parte das empresas e tripulação 

para melhor descartar seus resíduos, desde que as empresas forneçam o local adequado (Tabela 4).   

 

Tabela 4 – Representação das respostas sobre indagações feitas aos usuários do Barco Lady Liria. 

Perguntas Sim % Não % Não sei 

responder 

% 

Durante a viagem alguém da tripulação ou da 

empresa já falou sobre meio ambiente? 

2 6,25% 29 90,65% 1 3,1% 

Você já observou alguém jogando lixo nos rios? 28 87,5% 4 12,5% 0 0% 

Você acha correto jogar lixo nos rios? 0 0% 32 100% 0 0% 

Já ouviu falar sobre segregação de 

lixo(segregação)? 

30 93,75% 2 6,25% 0 0% 

Você acha que jogar lixo nos rios pode ser 

prejudicial aos animais marinho? 

32 100% 0 0% 0 0% 

As empresas deveriam orientar como os 

passageiros poderiam descartar seus lixos?  

31 96,87% 0 0% 1 3,12% 

Você acha que os passageiros contribuem para 

poluição dos rios? 

24 75% 7 21,88% 1 3,12% 

Se houvesse orientação por meio de vídeo ou 

cartilha, durante a viagem ajudaria os 

passageiros a ser mais consciente sobre o meio 
ambiente evitando a poluição nos rios? 

31 96,87% 1 3,13% 0 0% 

Fonte: Os autores. 
 

3.5. DICAS DOS PESQUISADORES 
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As cartilhas (Figura 3) foram elaboradas para serem demonstradas dentro das embarcações 

de pequeno e médio porte que não possuem sistemas de mídia e assim contemplar essas 

informações para os usuários tomarem ciência de quanto é danoso para o meio ambiente o descarte 

de lixo nos rios, que prejudica toda vida marinha. Esse mesmo conteúdo está contido no vídeo. 

 Figura 3 – Cartilha com informações de descarte correto para os usuários de embarcações. 

 

Fonte: Os autores. 

 

O vídeo da dica de como o usuário pode descartar seu resíduo 

(https://drive.google.com/opem?id=1rWVCtQhxTxGxEs_oPKEy59YFVgND604X), onde direcioná-

lo, as cores das baías, para que serve cada cor como devemos ajudar o meio ambiente, levando seu 

próprio copo ou recipiente de água, seu talher, utilizar sua própria bolsa para levar seus produtos 

evitando levar sacolas plásticas, informa o tempo de degradação de alguns resíduos expostos no 

meio ambiente. 

 

4. CONCLUSÃO   

A pesquisa realizada sinalizou as preocupações não só dos pesquisadores como também 

dos pesquisados que vivenciam no cotidiano de suas viagens a falta de orientações sobre o descarte 

dos resíduos sólidos por parte dos proprietários de embarcações que circulam pelos rios da região. 

A ausência de fiscalização por órgão do Poder Público acentua cada vez mais a formação 

de atitudes incorretas em relação ao cuidado que os usuários das embarcações devem tomar com o 
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lixo produzido durante as viagens, procurando utilizar os locais destinados de recolhimento 

(lixeiras).  

Entende-se dessa forma que entre as ações que fariam uma grande diferença no meio social 

de toda comunidade ou em parte deveria ter pelo menos o mínimo de informação sobre a 

preservação do meio ambiente. Nesse sentido, a construção de um vídeo e de uma cartilha contendo 

orientações em diversas linguagens para atingir o máximo de público que utilizam o transporte 

marítimo na região se constitui num recurso relevante para disseminar atitudes corretas importante 

para o meio em que vivemos.  
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RESUMO 

 

O presente artigo é resultado de um projeto construído pelas residentes de Pedagogia da 

Universidade do Estado do Pará, o qual foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Cordolina Fontelles de Lima, campo de vivência do Programa Residência 

Pedagógica, financiado pela CAPES. Objetivou estimular a compreensão do território amazônico 

em uma perspectiva socioambiental de preservação para o Jardim II da Educação Infantil de forma 

lúdica, tendo como ponto de partida o seu cotidiano. Após um período de acompanhamento na 

turma, se percebeu a importância de dialogar sobre a Amazônia e suas atribuições enquanto seus 

papéis como amazônida mirim. A metodologia trabalhada, buscou despertar o interesse de forma 

lúdica e prazerosa, utilizando recursos como, a contação de histórias, dedoches, pintura, desenho, 

encenação, teatro, dentre outros, durante quatro dias. Os resultados do trabalho foram evidenciados 

a partir da participação dos educandos nas conversas, interação nas atividades e desenhos 

produzidos pelos mesmos. Portanto, a ação desenvolvida contribuiu para que esses educandos 

possam ver a Amazônia como fonte de equilíbrio ecológico mundialmente, sendo plantadas 

sementes sobre preservação e cuidados que todos devem ter na região em que vivem. Concluímos 

que foi uma vivência que contribuiu para aprimorar a formação das futuras pedagogas, realizando 

a práxis pedagógica.  

 

Palavras-chave: Amazônia. Cotidiano. Educação. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

A presente prática de ação pedagógica foi elaborada a partir da vivência na Escola 

Municipal Cordolina Fontelles de Lima no bairro da Pratinha I em Belém, proporcionada pelo 

Programa Institucional Residência Pedagógica, financiado pela CAPES. As graduandas de 

pedagogia foram lotadas no Jardim II do turno da manhã durante dois meses do segundo semestre 

de 2019. Diante disso, foi realizada uma diagnose por meio da observação e interação com os 

mesmos, que possibilitou a percepção da importância de dialogar sobre a Amazônia e suas 

atribuições, partindo do cotidiano dos educandos como forma de exemplificar concretamente seu 

papel como amazônida mirim. 

Nessa perspectiva, é notória as dificuldades existentes na Amazônia ter um caráter 

emergencial, nesse caso, refletir e buscar solucionar essas problemáticas é algo que a sociedade 

deve prezar, uma vez que, as queimadas, desmatamento, acúmulo de lixo e destruição do habitat 

dos bichos se intensificaram, portanto se faz necessário trabalhar sobre a importância da Amazônia 

e suas riquezas nos diversos anos da escola, para que os educandos possam perceber o seu papel 

como um cidadão consciente de seus atos. 

Sendo assim, as metodologias foram pensadas com intuito de contemplar 20 educandos do 

Jardim II na faixa etária de 5 a 6 anos de idade, em um aprendizado que desperte o interesse dos 

mesmos, objetivando estimular a compreensão do território amazônico em uma perspectiva 

socioambiental de preservação. Utilizando recursos como, a contação de histórias, dedoches, 

pintura, desenho, encenação, teatro, dentre outros. 

Ressaltando que em cada dia, houve uma temática principal que busca relacionar-se com o 

cotidiano dos educandos, como a introdução para conhecer os componentes da Amazônia para 

posteriormente trabalhá-los nos outros dias, nesse caso, a fauna, rios e flora, prezando por 

sensibilizados, uma vez que, contribui na formação pessoal e na interação com o meio ambiente. 

Portanto, ações educativas como esta contribuirá para que esses educandos possam ver a 

Amazônia como fonte de equilíbrio ecológico mundialmente, mesmo que de forma superficial por 

serem do Jardim II, mas que possam plantar uma semente sobre preservação e cuidados que todos 

devem ter na região em que vivem. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O COTIDIANO AMAZÔNICO 

Ao longo do processo histórico social, é normal a interferência do ser humano no ambiente 

em que ele vive pela sua sobrevivência, no entanto quando essas transformações geram 

consequências negativas para ele e para a sociedade, os atos devem ser repensados (DICKMANN; 

BATTESTIN, 2018). Nesse caso, é possível relacionar com o cenário atual do território amazônico, 

o qual está constantemente sendo destruído e a maioria da população observa como um problema 

que pode deixar para resolver depois. 

Tratar-se-á, afinal, de um confronto em aberto entre duas perspectivas de encarar 

as relações sociedade/ambiente que resulta do facto de as sociedades humanas 

dependerem, por um lado, da exploração dos ecossistemas envolventes para se 

desenvolverem, mas, por outro lado, poderem, com a intensificação insustentável 
da exploração de recursos naturais a que se vem assistindo, estar a destruir a sua 

própria base de sustentação (LIMA; CABRAL; VALA, 2004, p. 116) 
 

Nesse pensamento, a gravidade dessa problemática é muito mais delicada, pois trata-se de 

como o indivíduo percebe e interage com a sua realidade cotidiana, sendo assim, as crianças devem 

participar desse processo de construção da realidade em que vive, praticando atos de respeito e 

cuidado com o meio ambiente em que faz parte. Podendo resultar em cidadãos críticos e 

conscientes de sua relação com a sociedade de forma ampla (BERGER; LUCKMAN, 2003). 

É válido ressaltar que meio ambiente não se restringe somente a floresta, mais também aos 

ambientes e tudo que faz parte dele, a complexidade de compreender sobre isso parte de uma 

perspectiva da realidade concreta para um olhar amplo. 

Assim como afirma Dickmann e Battestin “Eu só posso conhecer de verdade aquilo que eu 

posso amar em meu mundo concreto e na minha vida quotidiana” (2018, p. 29). Nesse caso, a partir 

do contato com conhecimentos na vivência cotidiana, o indivíduo pode refletir sobre seu papel e 

das pessoas na sociedade em geral, transgredindo sua realidade local.  

 

2.2 A EDUCAÇÃO PROVEDORA DO PERTENCER LOCAL 

O pertencimento ao ambiente em que se vive é algo que os indivíduos devem prezar, uma 

vez que, quando há a compreensão de que se faz parte do meio ambiente e por esse motivo é 

considerado também como meio ambiente, o mesmo pode refletir sobre qualidade de vida, bem-
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estar físico e mental, dentre outros benefícios, que áreas limpas, águas tratadas, clima equilibrado 

e ar não poluído podem trazer frente a interferência harmoniosa entre indivíduo e ambiente. 

A Amazônia necessita de indivíduos que pensem desde cedo a importância do seu papel na 

sociedade e que essa reflexão seja com responsabilidade ambiental, preservando, cuidando e 

defendendo espaços que estão se esgotando pela interferência capitalista individualista e 

desenfreada. Dessa forma, sendo perceptível o papel da educação na promoção de atitudes 

consciente. 

Se o ensino fosse mediado com a atualização de assuntos que precisam ser 

reconhecidos como fundamentais para pensar sobre o que foi e está sendo feito 

com a vida e com a existência do planeta terra, existiriam seres humanos com um 
olhar mais crítico, reflexivo e principalmente, com mais cautela e 

responsabilidade (DICKMANN; BATTESTIN, 2018, p. 52). 
 

Portanto discutir questões como está desde o Jardim II é extremamente proveitoso para 

auxiliar na constituição da consciência ambiental. Instigar os educandos a pensar e construir 

conhecimento é algo que a educação objetiva, pois a mesma deve viabilizar e ter a convicção de 

que é capaz de mudar vidas e consequentemente o meio ambiente que se vive. 

É valido ressaltar que as temáticas a serem trabalhadas em sala devem sempre ser abordadas 

de forma que possibilite a interação do educando, principalmente em relação a uma temática que é 

um tanto subjetiva, nesse caso, levando em consideração as situações cotidianas do mesmo, fará 

com que o mesmo dialogue com as situações de forma autônoma, sendo ressaltadas suas vivências 

(FREIRE, 2016). 

 

2. METODOLOGIA 

Buscou-se nos quatro dias de aplicação, trabalhar as temáticas inter-relacionando as 

mesmas, uma vez que, aconteceram em dois dias de uma semana e outros dois em outra. Sendo 

necessária a recapitulação do que foi trabalhado anteriormente para uma melhor compreensão dos 

educandos. 

Vale mencionar, que as metodologias foram lúdicas, visando estimular as múltiplas 

linguagens, as quais foram evidenciadas com a utilização de jogo, desenho, pintura, recorte, 

colagem e contação de história. Além de brincadeiras que estimulam a imaginação e ensinam de 

forma prazerosa (KISHIMOTO, 1997). 
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É válido ressaltar, que o projeto foi pensado em uma perspectiva de reutilização de materiais 

e recursos em novas metodologias que contemplam as finalidades das temáticas diárias do mesmo.    

No primeiro dia a temática foi “Amazônia que te quero bem!” como meio de introdução ao 

assunto, onde foi realizada uma contação de história adaptada chamada “O capitão feio que destruía 

a Amazônia” com a utilização de dedoches da turma da Mônica pelas residentes, após, houve uma 

roda de conversa sobre a Amazônia e componentes da mesma, em seguida, com a ajuda dos 

educandos foi montada uma maquete do mapa da Amazônia, a qual, tem itens que são colados na 

mesma, como exemplo, há tipos de moradias de diversos materiais (madeira, palafita, palha, metal 

e tijolo), indústrias, animais, árvores, desmatamento, queimadas e rio amazonas, ressaltando que a 

cada item diferente escolhido pelos educandos, as residentes conversavam essa integração no 

território amazônico. 

Logo, foi realizada uma atividade para cada educando construir sua Amazônia, as quais 

foram usadas na produção de um mural do planeta terra, com o intuito de reafirmar a importância 

da mesma para o mundo. A atividade consistiu em pintar o mapa de verde e o rio amazonas de 

marrom. Em seguida, pintaram as imagens impressas de animais, casa, escola e árvores para que 

recortassem no pontilhado e colassem nos seus respectivos mapas. 

No segundo dia o tema foi “Bichos que te quero bem!”, em que consistiu em contar uma 

lenda amazônica do pássaro Uirapuru com apoio de uma imagem impressa do mesmo, em seguida 

teve uma roda de conversa sobre os bichos que vivem na Amazônia, os quais foram apresentados 

15 em imagens impressas, sendo a maioria em estado de extinção. 

Posterior a isso, houve uma brincadeira com o jogo “Que bicho é esse?”, o qual foi 

confeccionado em um mural de E.V.A com os personagens da Mônica, enumerado de 1 a 10, em 

que as crianças escolhiam um número e diziam qual bicho era aquele, com intuito de avaliar se 

compreenderam a explicação anterior com os nomes dos respectivos bichos. Logo, foi realizada a 

construção de uma cobra Sucuri, a qual é um dos bichos trabalhados anteriormente, sendo 

reafirmado sua cor esverdeada com manchas pretas. 

No terceiro dia o tema foi “Rios que te quero bem!”, em que houve uma ambientalização 

na sala com T.N.T no chão simulando o barco, papéis 40 quilos da cor marrom ao redor do barco 

simulando o rio amazonas com vários peixes vivos e mortos, cobra sucuri de E.V.A, lixo e resíduos 

de óleo(T.N.T) nas águas. 
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As residentes encenaram personagens caracterizadas, uma sendo a ribeirinha Tutu guia 

turística dos educandos no passeio de barco pelo rio que contou o que andava acontecendo pelas 

águas de onde vive e a importância dele para sua própria sobrevivência, já a outra foi o peixinho 

Pacu, um velho amigo da Tutu em que contou as dificuldades que anda passando no rio e como era 

antigamente. Ao final, o mesmo, pediu a ajuda das crianças lhes dando poderes mágicos de nadarem 

e respirarem embaixo da água para retirarem o lixo e resíduos que fazem mal para todos que vivem 

nas águas e aos redores dela. 

Após, houve uma atividade para desenhar de um lado da folha um rio amazonas feliz e do 

outro um triste, com os itens que eles julgavam representar cada proposta, os quais poderiam pintar 

posteriormente. Para finalizar, foi pedido aos educandos que participassem da construção dos 

brindes dos mesmos. Consistindo em escrever seus respectivos nomes, o nome UIRAPURU em 

letra cursiva e pintar o pássaro das cores vermelha, amarela, preta e marrom, com a finalidade de 

ajudarem a produzir a capa do caderno de desenho com folhas reutilizáveis. 

No quarto dia a temática foi “Flora que te quero bem!”, a qual iniciou com uma roda de 

conversa conduzida por uma personagem criada e encenada pela residente chamada Dona Clotilde 

e sua amiga cobra Sucuri Mafalda, esse momento teve o apoio de algumas plantas para as crianças 

pegarem e cheirarem. Após, os educandos deram um passeio ao redor da sala para chegarem ao 

Ver-O-Peso, que estava sendo simulado dentro da sala com o desenho do mesmo no quadro, assim 

como a presença de uma personagem encenada pela outra residente chamada Any, que também é 

parente da ribeirinha Tutu do outro dia, pois ela vende as frutas que a Tutu colhe onde vive. 

Ao longo desse passeio a Dona Clotilde conversava, fazia perguntas e explicava sobre as 

árvores que existem na escola e ao redor dela. No momento seguinte, as crianças chegaram na 

tenda de frutas e a personagem Any conversou com elas sobre as frutas que ela vendia, depois 

dando para comeram, pois, a Dona Clotilde comprou algumas para elas. Valendo ressaltar que 

foram escolhidas uma fruta conhecida da região (Manga), uma não tanto conhecida (Abiu) e outra 

que comem bastante, mas que vem de outros Estados. Ao final montaram o mural “Amazônia que 

te quero bem” com os mapas produzidos anteriormente. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Os alunos se mostraram bastantes interessados sobre a temática apresentada (Figura 1) e, 

houve uma percepção do entendimento sobre a mesma, pois ao apresentar o mapa e explicar sobre 

o quão a Amazônia é importante e mostrar que eles vivem na Amazônia. 

 

Figura 1 - Momento da roda de conversa para montar a maquete do mapa da Amazônia no primeiro dia. 

 

Fonte: As autoras. 
 

 

A atividade “Que bicho é esse?” pôde por meio de imagens demostrar a grande 

biodiversidade da Amazônia, pois muitos animais são desconhecidos pelos alunos. Sendo assim os 

alunos puderam conhecer alguns animais. Um aluno expressou que nunca viu um animal que estava 

sendo exposto (Figura 2), portanto pode-se perceber que ainda há uma grande barreira sobre 

conhecer o local que se vive, logo atividades como essas são de grande importância. 

 

Figura 2 - Educanda jogando o jogo" Que Bicho É Esse?" no segundo dia. 

 

Fonte: As autoras. 
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 A contação de história  (Figura 3), teve como objetivo demostrar funciona a vida de 

animais que são prejudicados pela grande quantidade de lixo no rio amazonas, nesta atividade os 

alunos demostraram grande preocupação aos animais que vivem nos rios, pois vários alunos 

relataram que não jogam lixo nas ruas e nos rios. 

 

Figura 3 - Momento do passeio no Rio Amazonas com o peixinho Pacu contando sua vida no terceiro dia. 

 

Fonte: As autoras. 

  

Na última atividade os alunos puderam deliciar-se em frutas amazônicas (Figura 4) e 

demostraram grande curiosidade sobre as frutas, uma aluna relatou que nunca tinha comido abiu, 

desta forma pode-se perceber que as frutas amazônicas necessitam ser valorizadas, e atividades 

sobre conhecer e experimentar devem ser mais comuns. 

 

Figura 4 - Momento de degustação das frutas no quarto dia. 

 

Fonte: As autoras. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao aplicar o projeto na escola pode-se perceber a importância da temática em sala de aula, 

pois é quando as crianças podem aprender sobre a preservação da fauna e flora na Amazônia de 

forma lúdica, podendo também aprender sobre o local onde vivem, ressaltando que os educandos 

da educação infantil necessitam compreender a relevância da preservação e valorização do espaço 

que se vive. 

O resultado do trabalho foi percebido a partir da participação dos educandos durante as 

rodas de conversa que lhes foram questionados sobre algo explicado anteriormente e até mesmo 

nas representações na produção de desenhos e pinturas. Portanto, a ação desenvolvida reafirmou a 

importância de trabalhar a temática em questão, formando educandos conscientes e críticos. 

Ressaltando, a contribuição da vivência para aprimorar a nossa formação como pedagogas. 
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RESUMO 

 

O presente artigo é um estudo descritivo qualitativo, do tipo relato de experiência, realizado por 

acadêmicas de estudantes de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará no Grupo de Pesquisa 

em Educação e Meio Ambiente (GRUPEMA), institucionalizado na UEPA. Objetiva descrever e 

discutir a relevância da inserção do estudante de licenciatura em Grupos de Pesquisa sobre a 

temática ambiental. Os futuros educadores necessitam experenciar momentos que amadureçam a 

percepção ambiental enquanto sujeitos que constroem conhecimento com educandos nos diversos 

níveis de educação e modalidades por meio da educação ambiental. A metodologia partiu de relatos 

de experiências que integram conhecimentos teóricos e práticos que oportunizaram o debate sobre 

a transformação dos saberes das graduandas para uma percepção socioambiental sensível. Os 

resultados do trabalho foram evidenciados mediante a comparação do perfil anterior a inserção no 

grupo de pesquisa, com a atual. Concluindo, foi significativo os resultados positivos que estão 

atribuídos a integração em Grupos de Pesquisas que dialoguem com a questão socioambiental de 

forma ampla, oportunizando aos educadores conhecimentos que fazem a diferença na sua atuação 

profissional. 

 

Palavras-chave: Educação. Percepção ambiental. Vivências. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho é um estudo descritivo e qualitativo, do tipo relato de experiência, que surgiu 

a partir de vivências durante a graduação de estudantes de pedagogia no Grupo de Pesquisa em 

Educação e Meio Ambiente (GRUPEMA), institucionalizado pela Universidade do Estado do Pará 

(UEPA). Onde oportunizou uma transformação no perceber e na prática pedagógica, a qual 

ressaltou de diversas formas a questão ambiental e sua relevância. Sendo assim, as experiências 

vividas foram determinantes na construção dos profissionais que saíram da graduação. 

 Desse modo, objetivando discutir a relevância da inserção do estudante de licenciatura em 

Grupos de Pesquisa que dialoguem com a temática ambiental, é relatada momentos significativos 

que demonstram a indispensável busca por percepções socioambientais mais sensíveis, 

coincidentes com as inúmeras realidades de educandos em ambientes escolares e não escolares de 

educação.  

A realidade da maioria dos cursos de licenciatura é igual a de pedagogia, que tem uma 

disciplina eletiva sobre a educação ambiental (EA), a qual as turmas geralmente não escolhem. É 

válido ressaltar que na turma das respectivas graduadas, com aproximadamente trinta e seis 

estudantes, somente quatro experenciaram na academia, projetos e grupo de pesquisa sobre a 

temática ambiental, além de que, restritamente houve dois Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

na área. 

Desse modo, é perceptível que a construção do conhecimento ambiental para um olhar 

sensível será diferenciada entre esses formandos, pois, sem as discussões ambientais, o indivíduo 

permanece com uma visão restrita do meio ambiente e afins, na qual não se responsabiliza pelos 

atos cometidos no espaço do cotidiano próprio, que também interferem em outros cotidianos. A 

sensibilidade socioambiental vem para tornar o educador capaz de perceber e interagir de forma 

mais coincidente com a realidade dos educandos. 

Os saberes socioambientais desenvolvidos pelos sujeitos, influenciam na sua prática 

educativa, assim como afirma Reigota (2006), que explana a Educação Ambiental como educação 

política, a qual, inicialmente levanta questionamentos do “porque”, “fazer do que” e ‘‘como’’ fazer. 

Sendo assim, ela surge como um meio de valorizar e conscientizar o indivíduo do relevante e 

decisivo papel frente ao equilíbrio ecológico. 

É necessário ainda ressaltar que, embora recomendada por todas as conferências 
internacionais, exigida pela Constituição e declarada como prioritária por todas as 
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instâncias de poder, a Educação Ambiental está longe de ser uma atividade 
tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica mobilização por 

melhorias profundas do ambiente, e nada inócuas. Ao contrário, quando bem 

realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças de comportamento pessoal e a 
atitudes e valores de cidadania que podem ter importantes consequências sociais 

(BRASIL, p. 16, 2001). 

 

No contexto educacional a EA também trabalha aproximando o educando do meio onde 

vive, buscando o repensar das ações individuais e coletivas, impulsionando a construção do pensar 

socioambiental, sendo necessário uma educação que valorize o pertencimento com a casa, rua, 

escola e demais lugares que vivenciam. É válido ressaltar, o imprescindível papel da EA em 

demonstrar os inúmeros problemas planetários que afetam a todos (REIGOTA, 2006) 

No planejamento da EA deve-se considerar que os conteúdos das diferentes áreas 

de conhecimento serão o ponto de partida para proceder-se reelaboração com 

vistas à produção de novos conhecimentos, aplicados a realidade no sentido de 

transformá-la (GUIMARÃES, 2001, p. 42). 

  

Destaca-se também, antes das práticas educativas, conhecermos as origens causadoras dos 

problemas ambientais no cotidiano do educando, podendo criar modos de intervenção criativos e 

acessíveis a comunidade como um todo, dando sentido a EA para essas populações, assim, 

alcançando a compreensão o processo de transformações que são sujeitos (LOUREIRO, 2006). 

Dado o exposto, o entrelaçamento de conhecimentos vai permitir o que Barros e Jorosky 

(2015) destacam sobre a relação teórico-prática precisar permitir problematizar situações, 

organizar e planejar atividades, tendo a interação como algo fundamental no auxílio da EA. Não 

obstante, impulsionando maior visibilidade na construção de projetos criativos compromissados e 

sensibilizadores farão a diferença na práxis pedagógica de qualquer educador. 

Considerando a complexidade da qual emerge e permeia o estudo da educação 

ambiental, se faz necessário reconhecer a importância das dimensões objetivas e 
subjetivas dos indivíduos; da forma como eles percebem, representam e se 

relacionam com o meio ambiente. Assim, urge que a percepção ambiental possa 

ser vista como um dos meios para a compreensão do mundo, das relações 
estabelecidas, mas, principalmente, da educação (RUPPENTHAL; DICKMANN; 

BERTICELLI, 2018, p. 88). 

 

Portanto, é notória a importante discussão e reflexão das questões ambientais, podendo-se 

destacar as transformações nas percepções dos graduandos, educadores e educandos sobre o 

cotidiano, meio ambiente, educação ambiental, saberes, cultura, dentre outros. Por fim o trabalho 
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buscou através de relatos de vivências ressaltar pontos positivos da participação nos grupos de 

pesquisa sobre a temática ambiental.   

 

2. METODOLOGIA 

2.1. VIVÊNCIAS QUE CONSTROEM A PERCEPÇÃO AMBIENTAL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

A metodologia partiu de relatos de experiências que integram conhecimentos teóricos e 

práticos que oportunizaram o debate sobre a transformação dos saberes das graduandas, para uma 

percepção socioambiental sensível, a qual aproxime as relações com a natureza, almejando o 

melhor desenvolvimento do professor como mediador do processo de cidadania de educandos 

(TEXEIRA; DOMENEGHI; PEREIRA; PEREIRA, 2009). Desse modo, é realizado uma contação 

de vivências que foram palcos de momentos determinantes na formação e posteriormente nos 

resultados, uma comparação das mudanças nos perfis das graduandas. 

O Grupo de Pesquisa em Educação e Meio Ambiente- GRUPEMA, protagoniza discussões 

transdisciplinares da educação, o qual, oportuniza a ampliação dos saberes socioambientais, que 

demonstram a relevância em ter conhecimentos que auxiliam nas diferentes educações de 

populações distintas. Brandão (1995) afirma que uma sociedade é palco de culturas, hábitos, 

costumes, crenças e demais pontos, os quais vão exigir contatos também diferenciados pelo 

educador. São educações que necessitam ser valorizadas em suas especificidades.  

A partir da inserção no grupo de pesquisa GRUPEMA, em rodas de estudos nas reuniões 

surgiam conhecimentos de pesquisadores de geografia, letras, pedagogia, história, artes, dentre 

outros, que falavam sobre várias esferas das questões ambientais, construindo uma compreensão 

do assunto e do pensar no nosso modo de vida, como poderíamos ter uma postura de pesquisadoras 

e cidadãs comprometidas em atitudes de equilíbrio ambiental, uma vez que, isso interfere na 

formação profissional. 

Uma das respectivas graduadas ingressou no Grupo no terceiro semestre e a outra após 

alguns semestres e, essa participação trouxe experiência em pesquisa de campo em bairros, com 

entrevistas, fotografias, produção de relatórios, transcrição das falas e análises de dados que 

auxiliaram consideravelmente na produção posterior de artigos, projetos, planos de aula e o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  
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Dentre outros, a integração na organização de eventos, ações, apresentações de trabalhos, 

aplicação de projetos e socialização dos resultados, trouxe experiência para a continuidade da 

participação na academia e amadurecimento intelectual, uma vez que, é como se fosse uma rede 

conectada, a qual sofre a influência de todas as vivencias que tivemos. 

Também despertou o interesse em analisar como estavam sendo tratadas as questões 

ambientais na educação, especialmente a EA. Na Universidade do Estado do Pará, em um dos 

encontros dos membros do GRUPEMA, cada um expôs sua percepção de como a universidade 

tratava o assunto, além de surgir movimentos como o Ruas Verdes, no qual, a comunidade 

acadêmica, do bairro e demais pessoas foram convidadas a transformar os muros em torno do 

prédio da universidade, com vista a conscientizar a população sobre o pertencimento nos locais 

para alcançar o zelo com o ambiente em que se vive.  

Berger e Luckmann (2003), defendem uma ideia sobre a construção da realidade social, que 

surge a partir de conhecimentos que são abstraídos subjetivamente pelas vivências desde a infância 

e após isso é relembrada e utilizada quando se está em situações que exigem saberes anteriores para 

compreender, nesse caso, tendo conhecimentos persistentes sobre a educação ambiental, a visão 

sensível do sujeito se desenvolve,  a qual percebe criticamente as implicações que os 

acontecimentos do cotidiano podem gerar. 

De tudo vivenciado, foi determinador na atuação em sala de aula, quando as graduandas 

foram bolsistas do Programa da CAPES, em uma Escola Municipal de Belém, no bairro da Pratinha 

II, que trouxeram inúmeras consequências positivas para a comunidade. Sendo trabalhado em 

aplicações de projetos referentes a educação ambiental da escola e sobre o cotidiano socioambiental 

dos educandos dela. 

 Tudo isso oportunizou o surgimento em objetos de pesquisas dos dois Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) das graduadas, que devido o contato com o tipo de pesquisa Etnográfica 

no GRUPEMA, foi a utilizada durante o período de construção do trabalho, uma vez que, pode 

demonstrar e exemplificar a realidade escolar dos professores, familiar, social e de lazer desses 

indivíduos de forma concreta. 

Esses questionamentos, hipóteses, objetos, problemas, só foram possíveis perceber 

criticamente, por meio do aprofundamento teórico-prático conquistado dentro de Grupo de 
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Pesquisas que discutem as questões ambientais interdisciplinarmente, desse modo, é visto o 

crescimento intelectual dos graduandos que se desenvolvam durante sua formação.   

 

3. RESULTADOS 

Os resultados do trabalho foram evidenciados mediante a comparação do perfil anterior a 

inserção no grupo de pesquisa, com a atual feita no relato. Sendo assim, enquanto graduandas antes 

do contato com o aprofundamento da temática ambiental, as mesmas, não conseguiam realizar uma 

inter-relação dos conteúdos da educação básica e educação ambiental, nesse caso, a dificuldade em 

realizar a interdisciplinaridade em planos de aulas e projetos era notória. Outra questão, era o não 

conhecimento da capacidade de ampliação da questão socioambiental na vida cotidiana, a qual tudo 

ressalta que os elementos do cotidiano são meio ambiente.  

Assim como isto, havia também o receio em trabalhar esse tema contemporâneo de forma 

transversal e integrador como garante a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) e outras 

legislações, pois os conhecimentos existentes das graduandas eram superficiais e restritos.  Não 

obstante, por meio da participação nos grupos de pesquisa na área ambiental se tem contato com 

estudos, análises, discussões, pesquisas de campo, produções científicas, relatórios, entre outros, 

os quais, influenciam em mudanças na formação pessoal e profissional do graduando de 

licenciatura. Dessa forma, a percepção do indivíduo que vivencia em seu mundo concreto essa 

interação, oportunizará a não fragmentação e fragilidade da teoria e prática em aulas (BONFATI; 

SILVA, 2019). 

Essas experiências na graduação é algo que implica em desempenhar uma garantia prevista 

na Constituição Federal (1988) sobre a educação ambiental, tendo um mediador do conhecimento 

com uma visão socioambiental sensível e crítica na prática em sala de aula, que obtém o papel de 

interferir na formação de sujeitos para a vida em sociedade nos variados níveis de ensino. 

Então, é visto que a construção e socialização desses saberes, se transformam em saberes 

científicos, que precisam ser socializados nas universidades, nos grupos de pesquisa, nas 

comunidades escolares e demais interessados, se tornando fundamental pensamentos, práticas e 

percepções da vida. Gerando questionamentos e reformulações de hipóteses que visam buscar a 

resolução de problemáticas tão presentes e agravantes no século XXI, resultando na expressiva 

relevância e valorização da educação e da formação dos licenciados. 
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4. CONCLUSÃO  

Dado o exposto, foram evidenciados mediante as produções científicas, projetos, estudos e 

pesquisas sobre as questões ambientais de forma interdisciplinar, os resultados positivos que estão 

atribuídos a integração em Grupos de Pesquisas que dialoguem com a questão socioambiental de 

forma ampla, oportunizando aos educadores conhecimentos que fazem a diferença na sua atuação 

profissional. 

O meio ambiental está cada vez mais degradado e desiquilibrado, os indivíduos precisam 

valorizar a educação que é capaz de mudar percepções e interações com ele, a compreensão de que 

todos tem responsabilidade é algo almejado pelos seres vivos e não vivos terra, pois isso pode 

mudar o cenário atual e futuro do mundo. 
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RESUMO 

 

O estudo objetivou investigar como estão sendo divulgados de forma correta conceitos referentes 

sobre a Educação Ambiental, uma prática desconhecida que pode ser tratada com base no 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos domiciliares na área Urbana de Belém, em especial pelos 

moradores do bloco 27 B, do Conjunto Jardim Sevilha, para que se possa analisar se a coleta de 

resíduos realizada atende ao plano estabelecido pela política do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), assim como analisar se há conhecimento da importância da coleta 

seletiva. A pesquisa obteve informações do conhecimento dos moradores quanto à 

responsabilidade ambiental. Foi observado que existe uma grande falta de conhecimento em 

praticar o descarte correto, assim como, a separação do resíduo sólido e orgânico, e de que forma 

podem ser reaproveitados, pois não há separação desses resíduos. As relações da sociedade com o 

meio ambiente estão muito ligadas à cultura na qual está sujeita. Promover a Educação Ambiental 

é um fator que se utiliza a técnica de separação dos resíduos sólidos orgânicos para utilizar a 

compostagem como ferramenta de orientação como projeto piloto de iniciação é uma das formas 

indicada para que se possa realizar a conscientização, através de oficinas, palestras e divulgação, 

em todas as esferas da sociedade é um ponto de partida para a tão necessária “nova visão de mundo 

com o descarte correto”, reaproveitar e reciclar o lixo são formas de proteger o meio ambiente e 

evitar danos à saúde.  

 

Palavras Chaves: Educação ambiental, resíduos sólidos domiciliares, plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

Nestes tempos em que a informação assume um papel cada vez mais relevante, através da, 

internet, redes sociais, multimídia e televisiva, a educação ambiental para a cidadania representa a 

possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de 

participação na defesa da qualidade de vida, começando com os moradores do Bloco 27 B do 

Conjunto Jardim Sevilha, ou se já ouviram ou leram não deram muita importância. A falta de 

informação sobre meio ambiente, principalmente com a educação ambiental, gera grandes desafios 

para fazer a separação correta dos resíduos. O descaso e a precariedade com a limpeza pública e 

fiscalização das posturas municipais correspondentes, quando ignoradas pelas administrações 

municipais resultam na proliferação de depósitos pontuais de lixo a céu aberto, em flagrante 

desrespeito ao cumprimento das competências municipais e dos deveres estatuídos aos seus 

administradores. Apesar de não ser em si um agente causador de doenças, o resíduo quando 

armazenado ou descartado inadequadamente, cria condições ideais para proliferação de vetores que 

podem disseminar várias doenças entre a população, sobretudo aquela que vive junto ou próximo 

às áreas em que os resíduos sólidos estejam inadequadamente dispostos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Inicialmente foi realizada durante o período de 05 dias a coleta de dados com base nos 

relatos de informações de alguns moradores entre os dias 05 a 10 de outubro de 2020, no Conjunto 

Jardim Sevilha do Bloco 27B, de que forma era separado o lixo doméstico de suas residências, se 

existia o hábito ou conhecimento do como fazer o descarte correto do material orgânico dos sólidos 

(exceto restos de comida) gerados pelos moradores do Bloco 27 B, no preparo de algumas 

refeições. No levantamento não foram mensurados restos de alimentos cozidos (carnes, arroz, 

feijão etc), tais alimentos podem ser utilizados a fazer material composto, porém, necessita uma 

atenção especial devido à presença de sal, óleo etc, que podem comprometer a qualidade do adubo 

orgânico produzido ao final do processo de compostagem, que serviria para cultivar pequenas 

hortas dentro de suas residências.  

Com base na coleta de informações dos moradores, o material que era jogado para descarte, 

era misturado com sólidos e orgânico sem ter a preocupação de fazer a separação correta. Realizar 

uma campanha informativa junto aos moradores, para colocarem em prática o descarte correto. 

Figura 1 e 2. 
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Figura 1 – Informativo de orientação da coleta seletiva. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Taió (2018). 

 

Figura 2 – Despejo de entulho misturado ao lixo dentro do Conjunto Jardim Sevilha. 

 

Fonte: Os autores. 

 

As funções de limpeza de lixo são de responsabilidade da administração pública; porém, a 

população deve ter consciência da importância da destinação correta dos resíduos sólidos e dos 
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benefícios que a referida ação gera para a própria comunidade, para a sua cidade e para o meio 

ambiente (FERREIRA, 2000). 

Algumas das alternativas para o tratamento ou redução dos resíduos sólidos urbanos são: a 

coleta seletiva e a reciclagem, sendo essa última a que desperta maior interesse na população, em 

função de seu forte apelo ambiental (GOLDMEIER & JABLONSKI, 2005). 

Esta pesquisa é um estudo de caso, em que se pretende identificar preliminarmente, os 

principais aspectos componentes dessa alternativa para os resíduos sólidos orgânicos, tendo em 

vista contribuir para a construção desse processo descentralizado para destinação desse tipo de 

resíduo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com base na coleta de informações dos moradores, o material é descartado, misturando 

sólidos e orgânicos sem a preocupação de realizar a separação correta. Realizar uma campanha 

informativa junto aos moradores, para colocar a prática de descarte correto, analisar a importância 

da coleta, do tratamento e destino correto do lixo, permite esclarecer os moradores, para que, 

possam compreender como estas ações podem trazer benefícios para a população. A maioria dos 

moradores residentes são donas de casas que realizam suas atividades domésticas, não tendo o 

conhecimento dos impactos socioambientais, com o acúmulo de lixo pode provocar doenças 

transmitidas por vetores, tais como ratos, baratas, moscas e mosquitos. Essa prática também polui 

o meio ambiente, pois a água, o ar e o solo são negativamente afetados, implicando a piora da 

qualidade de vida dos moradores locais.  

É importante destacar que se percebeu interesse da maioria dos moradores do bloco 27b em 

receber mais informações sobre a coleta seletiva, porém há dificuldades de acesso aos moradores, 

principalmente aos que se sentem invadidos quando estranhos batem a porta de seus apartamentos. 

Embora as agressões ambientais sejam sérias e o enfrentamento dos problemas urgente, a educação 

ambiental se dá de forma lenta e gradual, fato este que justifica a importância do contínuo 

acompanhamento aos condomínios onde já se iniciou o processo educativo e a ampliação das 

atividades do projeto para outros condomínios de modo a atingir um público maior, o que pode 

proporcionar o efeito multiplicador da educação ambiental. Figura 3. 
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Figura 3 – Vista frontal da lixeira do Conjunto Jardim Sevilha. 

 

Fonte: Os autores. 

 

O quadro 1 mostra algumas doenças relacionadas devido ao descarte inadequado do lixo, 

causando acúmulo e as figuras 4, 5 e 6 mostram o descarte e acúmulo de lixo no conjunto. 

 

Quadro 1 – Algumas doenças relacionadas ao acúmulo de lixo despejado de forma inadequada. 

Formas de transmissões que 

poderia ser prevenida pelo 

tratamento adequado do 

lixo 

 

Agentes 

Transmissores 

 

Doenças 

Carne contaminada Porco Teníase 

Fezes, corpo, patas, asas, 

restos de animais mortos e 

abatidos para consumo. 

Moscas ou baratas Salmonelose, verminoses, disenteria, febre, tifoide, doenças 

gastrointestinais. 

Picada Mosquitos Malária, dengue, febre amarela, leishmaniose filariose 

Fezes, urina, saliva. Roedores (ratos) Leptospirose, salmonelas, verminoses, disenteria, febre 

tifoide 

Fonte: Os autores. 
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Figura 4 – Vista frontal do Conjunto acúmulo de lixo jogado de qualquer forma. 

 
Fonte: Os autores. 

 
Figura 5 – Vista lateral da lixeira do Conjunto. 

 
Fonte: Os autores. 
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Figura 6 – Acúmulo de matérias que poderiam ser utilizado para reciclagem. 

 
Fonte: Os autores. 

 

A criação de uma comunidade desenvolvida sustentavelmente é possível desde que haja 

interesse e força de todos os envolvidos. Dias (2000) afirma: “A chave para o desenvolvimento é 

a participação, a organização, a educação e o fortalecimento das pessoas”. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Promover a Educação Ambiental utilizando a técnica de separação de resíduos sólidos 

dos orgânicos para utilizar para compostagem como ferramenta de orientação como projeto 

piloto de iniciação começando com o bloco 27B do Conjunto Jardim Sevilha. Informando o 

que pode ocasionar mais os problemas ambientais, em especial os resíduos sólidos, a 

compostagem como forma de tratamento dos resíduos direcionou alguns moradores uma 

melhor visão na área em relação às informações repassadas da temática. 

Para que haja mudanças de atitudes e ações transformadoras é muito importante 

participar ativamente, buscando ampliar a leitura das relações complexas do ambiente social e 

natural e compreender o real sentido destas ações, a Educação Ambiental que mostra que é 

possível e viável desenvolver estratégias de ensino para conhecimento, que levem as pessoas 

a assumir um papel mais ativo como opção duradoura e efetiva no comprometimento com as 

questões ambientais e sustentabilidade do planeta.  
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RESUMO 

 

O enfoque deste trabalho é a conscientização da saúde do solo através da educação ambiental (EA), 

isso porque há necessidade de uma sensibilização da sociedade em relação ao seu papel na 

preservação e conservação do meio ambiente, sendo este, compreendido no processo educativo 

como componente do meio ambiente essencial à vida. Este trabalho tem como objetivo descrever 

uma experiência sobre ações de educação ambiental realizadas na Trilha Ecológica do Arroio 

Ligeiro (PR). A ação foi realizada pelo Programa de Educação Tutorial (PET) Agronomia da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Campus Pato Branco, em março de 2020. 

O percurso da trilha é dividido em estações temáticas: restauração e regeneração das matas, a 

importância e as funções da água na natureza, espécies exóticas, climáx e poluição. Foi usado um 

simulador de erosão hídrica como a principal dinâmica da atividade, permitindo demonstrar de 

forma didática a importância da cobertura vegetal na proteção e conservação do solo. Os 

participantes da atividade foram os acadêmicos ingressantes do Curso de Agronomia da UTFPR- 

Campus Pato Branco. Os principais resultados demonstraram que de acordo com a percepção dos 

estudantes a atividade evidenciou de forma dinâmica a importância da cobertura vegetal para 

proteção do solo. A experiência contribuiu na compreensão da essencialidade de se conservar e 

preservar os solos, demonstrando que a EA é fundamental para mudar as perspectivas do meio 

acadêmico e sociedade em geral, estimulando a reflexão e transformando valores pautados na 

sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Recursos Naturais. Conservação da natureza. Saúde dos solos.  

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

 A educação ambiental (EA) busca a sensibilização da população em relação ao seu papel 

na preservação e conservação do meio ambiente, promovendo mudanças de atitudes e despertando 

valores éticos nas formas de manejar a natureza, promovendo, ainda, o interesse pelo convívio e 

pela disseminação de saberes ambientais de forma ativa em busca da sustentabilidade 

(EISENLOHR et al., 2013). 

Um ponto essencial a ser destacado é a conscientização da importância do solo para o meio 

ambiente, pois ele é um elemento vivo fundamental para conservação da biodiversidade e do 

equilíbrio. Ele é pouco valorizado, passando, muitas vezes, despercebido nas interações ecológicas. 

Desse modo, é perceptível a carência de mecanismos voltados à educação da saúde dos solos 

(FRANÇA et al., 2020). Há um crescimento contínuo dos problemas ambientais ligados à 

degradação do solo, como erosão, desertificação, assoreamento de cursos de água, poluição, 

deslizamentos e outros (MARQUES; BOTELHO, 2020).  

Por isso há uma grande importância da EA na abordagem da conservação dos solos. O 

objetivo geral da educação em solos é criar, desenvolver e consolidar a sensibilização de todos em 

relação a ele, despertando interesse para sua conservação, uso e ocupações sustentáveis 

(MUGGLER et al., 2006). E as atividades em trilhas ecológicas podem ser instrumentos chaves 

para a o impulso à conscientização dessa problemática. 

Nesse âmbito, as trilhas ganham destaque por seu meio interativo e dinâmico, ocorrido pela 

vivência com os assuntos da conservação da natureza e apresentam-se como alternativa transversal 

e interdisciplinar na construção do conhecimento holístico da EA, permitindo a metamorfose de 

pensamentos e atitudes para os indivíduos envolvidos no processo educativo, de modo que se 

tornem agentes transformadores e multiplicadores dos conhecimentos adquiridos (OLIVEIRA, 

2018). 

Assim, este trabalho busca compartilhar um relato de experiência sobre uma ação de EA, 

cujo é atividade anual do grupo PET Agronomia, realizada na do Trilha Ecológica do Arroio 

Ligeiro (PR), visando abranger alunos da universidade e comunidade em geral, utilizando 

metodologias que tem como finalidade estimular a mudança de perceptivas, direcionando-as para 

a preservação, restauração e conservação da biodiversidade e ambiente, além de ser um espaço de 

valorização de espécies nativas da região. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo em que está localizada na área experimental da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR). Trata-se de uma trilha (Figura 1) adaptada para o recebimento de 

visitantes, estudantes de escolas municipais, estaduais e privados da rede de ensino da cidade de 

Pato Branco – PR. Ainda, é meio para aulas práticas de disciplinas dos cursos da UTFPR. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da trilha do Arroio Ligeiro. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Este trabalho se caracteriza como um estudo de caso de abordagem qualitativa, em que o 

mesmo pode proporcionar através de experiências o fortalecimento de discernimento acerca do 

debate em questão. Essa linha de estudo produz um conhecimento vasto e aberto fomentadores de 

reflexão, nesse caso, pode contribuir para divulgação de uma atividade de educação ambiental que 

pode servir de inspiração para outras instituições e organizações (TEODOLINO et al., 2020). 
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O percurso da trilha é dividido em estações temáticas: restauração e regeneração das matas, 

a importância e as funções da água na natureza, espécies exóticas, clímax e poluição. 

Recentemente, foram adotadas algumas metodologias visando tornar o processo de EA na trilha 

mais dinâmico, como a Pegada Ecológica e a utilização de um simulador de erosão hídrica. A 

utilização do simulador de erosão hídrica tem como objetivo abrir uma vertente para tratar da 

Educação em Solos, pois é possível observar no trecho as margens do Rio Ligeiro que passa pela 

trilha, um início de assoreamento.  

O simulador de erosão hídrica utilizado na trilha foi desenvolvido com base na metodologia 

proposta por Miranda et al. (2010) e adaptada pelo Programa Solo na Escola, coordenada pelo 

Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

(ESALQ/USP). Os materiais utilizados foram 3 galões de água 20L, solo, grama viva, restos 

vegetais (folhas secas, ramos, pequenos galhos), 3 garrafas PET e barbante. Alguns dos materiais 

utilizados trazem malefícios para o ecossistema quando expostos no meio ambiente, assim buscou-

se a reutilização destes.  

Os galões de água devem ser cortados de forma longitudinal. Na sequência, no primeiro 

galão adiciona-se o solo com a grama viva (cobertura vegetal), no segundo galão adiciona-se o solo 

com os restos vegetais mortos e no terceiro galão adiciona-se somente o solo. As garrafas PET 

devem ser cortadas ao meio, sendo utilizado a parte de cima da garrafa a qual deve conter tampa, 

sendo esta colocada com o auxílio de um barbante no bocal do galão, para que a água seja 

visualizada e comparada.  

Neste caso, de forma a facilitar a execução da dinâmica optou-se por colocar água e despejar 

a mesma quantidade de água nos galões. Por último, a água após escorrer pelo material contido em 

cada galão (3 diferentes coberturas), irá se concentrar nas garrafas PET (Figura 2e). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para explanar melhor a experiência vivenciada, deve-se enfatizar sobre o projeto da Trilha 

Ecológica do Arroio Ligeiro (figura 2 a, b, c, d), ele foi instituído com objetivo de recuperar uma 

área que se encontrava degradada, sendo realizado o plantio de árvores nativas para proteção de 

nascentes presentes e a catalogação de espécies vegetais. Esse projeto foi constituído para 

realização de ações voltadas à EA e busca incrementar maiores níveis de biodiversidade e 

variabilidade de espécies propiciando o processo de sucessão ecológica. 



  

 

  

 

 

263 

 

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

 

Figura 2. A) Apresentação na entrada da trilha. B) Córregos das nascentes presentes no ecossistema. C) 
Visitantes do curso de Agronomia. D) Caminhada com os visitantes. E) Simulador de erosão hídrica. 

 

 
Fonte: Os autores. 

  

O ecossistema original corresponde a um trecho de Floresta Ombrófila Mista de Araucária 

a qual possui uma variada composição florística, abrigando espécies que não existem em nenhum 

outro lugar do mundo. Esta floresta cobria mais de 174 mil km2 nos 3 estados da região Sul do 
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Brasil, contudo, atualmente calcula-se que os remanescentes nativos representam menos de 1% da 

floresta original (RACHWAL et al., 2007).  

Assim, este espaço tornou-se um importante local de valorização das espécies nativas e 

recursos naturais locais, pois foram plantadas mais de 400 mudas de diferentes espécies como: 

Araucária (Araucaria angustifolia), Cerejeira (Eugenia involucrata), Jabuticabeira (Myrciaria 

cauliflora), Pitanga (Eugenia uniflora), Cedro (Cedrella fissilis), Sete Capotes (Melaleuca 

leucadendra), Angico (Anadenanthera macrocarpa), entre outras, permitindo ao visitante contato 

e vivência ativa com o tipo de floresta da região e o bioma Mata Atlântica.  

O início da atividade foi realizado em rodas de conversa, em que buscou-se tratar sobre a 

importância da conservação do solo e da água, sendo utilizado o simulador de erosão hídrica que 

tem como objetivo demonstrar de forma visual e dinâmica os diferentes efeitos das chuvas nos 

diferentes extratos de solos e reafirma a importância da manutenção da cobertura vegetal nos 

sistemas de produção, assim como a importância da mata ciliar para conservação do solo e da água 

(MIRANDA et al., 2010).  

Após a realização do experimento com o simulador de erosão hídrica, comparou-se a 

quantidade de água presente em cada garrafa, bem como a cor da água coletada nos diferentes 

tratamentos e a quantidade de solo perdida em cada caso, tendo em vista que a cor da água é 

influenciada pelas partículas de solo. Desse modo, buscou-se demonstrar como ocorre a erosão 

hídrica do solo, evidenciando a importância da cobertura vegetal, demostrando em 3 situações 

diferentes como ocorre a ação da água da chuva no desprendimento de partículas e erosão do solo. 

No que se refere aos profissionais de Agronomia, o solo é a sustentação da produção 

agrícola, assim a preocupação e a conscientização com sua conservação deve ser necessária e 

constante, devido ao fato de as atividades da agricultura interferirem diretamente na degradação do 

solo. Sendo assim, a grade do curso é composta por diversas matérias que abrangem diretamente a 

temática solo, desde os processos de formação até manejo e conservação. Nesse contexto, a 

dinâmica e o assoreamento do rio são exemplos práticos de degradação do solo, que podem ser 

evitados ao se manejar a partir de princípios ecológicos.  

Além disso, a realização deste experimento permite tratar questões relacionadas ao tipo de 

cobertura do solo, mata ciliar, preservação do solo e da mata nativa. É importante salientar que a 

água que escoa da superfície poderá carregar além de partículas de solo, compostos como 
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fertilizantes e nutrientes. Assim, o manejo conservacionista do solo pode resultar na redução dos 

custos de produção agrícola e no aumento da sustentabilidade do sistema.   

Desse modo, a Trilha Ecológica do Arroio Ligeiro, projeto desenvolvido pelo grupo PET 

Agronomia, desempenha um papel importante na promoção da educação ambiental no meio que 

está inserido, tanto para comunidade acadêmica, quanto para sociedade em geral estimulando a 

fixação de valores que reforçam a cidadania e a consciência social, modificando e ampliando a 

perspectiva educacional da comunidade envolvida. Ressalta-se que este projeto possibilita ligação 

entre comunidade e universidade, através da realização de ações de educação ambiental em 

diversos níveis de ensino. Além disso, este trabalho pode servir de apoio e referência para outros 

grupos e instituições na realização de dinâmicas de EA, com objetivo de fortalecer ações voltadas 

ao desenvolvimento sustentável. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do simulador de erosão hídrica permite demonstrar de forma didática e 

dinâmica a importância da cobertura vegetal através da demonstração visual onde é possível 

observar as diferenças da qualidade do solo e da água. As experiências de educação ambiental 

realizadas na Trilha Ecológica do Arroio Ligeiro pelo grupo PET Agronomia, ajudaram a estimular 

a mudança de atitude, voltada a preservação, restauração e conservação da biodiversidade e 

ambiente, além de ser um espaço de valorização de espécies nativas e recursos naturais da região. 
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RESUMO  

Em meio a diversas discussões que ocorrem ao longo do tempo, e que fazem referência a temas de 

diferentes disciplinas, a Educação Ambiental tornou-se fundamental à formação cidadã tendo em 

vista os problemas referentes à preservação. No estudo da Química, um tema evidente e importante 

a ser trabalhado em sala de aula com alunos é a identificação de polímeros, especificamente os 

plásticos, já que, um grande agravante atual para problemas ambientais em alta é a poluição de 

rios, lagos e mares através da grande quantidade do material não biodegradável, despejada de 

maneira inconsciente. Neste sentido, formas de reciclagem e reutilização podem ocorrer através de 

informações socializadas dentro das escolas. Assim, o objetivo deste trabalho foi propor uma 

metodologia de identificação de polímeros (plásticos) e informar suas especificidades através de 

testes experimentais de fácil realização e como ocorre no reaproveitamento ou reciclagem do 

objeto, realizando a contextualização do assunto com o meio ambiente. A pesquisa foi realizada no 

Laboratório de Química da Universidade do Estado do Pará com graduandos do Curso de 

Licenciatura em Química e visou o caráter qualitativo descritivo com o emprego de dados obtidos 

através de um questionário. Foi possível observar que a prática experimental contribui 

significativamente na socialização de assuntos como a Educação Ambiental auxilia no 

entendimento da disciplina de Química, já que muitos alunos têm dificuldades e na relação 

interdisciplinar; além disso, conceitos desconhecidos pelos graduandos possibilitaram, após a 

prática, uma evolução na percepção do assunto gerando o interesse em disseminar a consciência 

ecológica nos alunos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1973, no Brasil, com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, houve a 

adoção Institucional da Educação Ambiental (EA), que se consolidou na Política Nacional do Meio 

Ambiente, Lei 6.938/1981, na Constituição Federal do Brasil de 1988, na Política Nacional de 

Educação Ambiental, Lei 9.795, sancionada em 1999; e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Ambiental (DCNEA), Resolução nº 2 de 15 de junho de 2012, Parecer CNE/CP nº 

14/2012. Especificamente na DCNEA (2012), através de projetos pedagógicos e institucionais nos 

níveis da Educação Básica e Superior, a Educação Ambiental deve estar presente de maneira 

integrada e articulada. 

A Educação Ambiental é de grande importância para mudança do crescente quadro de 

degradação ambiental e de uso desregrado de recursos naturais, e no que se trata do estudo de 

Ciências, segundo Zuin (2011), o papel de educar ambientalmente os alunos é papel do professor 

mas que envolve um processo integral de participação social nas transformações. Sendo assim, 

questões que relacionam-se ao assunto Meio Ambiente e sua preservação devem ser aprendidas 

para que todo o conhecimento adquirido seja socializado com outras pessoas, seja por projetos 

produzidos ou através de conversas informais. 

Análogo ao assunto, os PCN- Parâmetros Curriculares Nacionais- (BRASIL, 2002) 

atribuem ao estudo no Ensino Básico e Fundamental que a contextualização no ensino de Química 

deve visar aumentar o interesse dos alunos, bem como relacionar e observar a disciplina de maneira 

presente nas suas vidas. E, além disso, destaca-se o papel das escolas, professores e comunidades 

sociais à mobilização para enfrentarem questões sociais e problemas que necessitam serem 

discutidos (GAUTHIER et al., 1998), como por exemplo a Educação Ambiental. 

Um assunto bastante discutido recentemente que relaciona diretamente a Química com a 

ideia de Educação Ambiental é o estudo de Polímeros, especificamente os Plásticos. Segundo 

dados da World Bank Group (2018), 12% da composição do lixo global é representada pelo 

descarte de plásticos não biodegradáveis, derivados de hidrocarbonetos fósseis. A grande 

preocupação atual através do acúmulo destes dejetos plásticos gera consequências que afetam rios 

e mares, terra e mais de 700 espécies de animais (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2018). E, segundo 

Santos e Schnetzler (2003), o ensino de química contribui de forma crítica e tem um papel 

importante nas transformações e compreensões do meio ambiente.  
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Os polímeros são macromoléculas caracterizadas por seu tamanho e sua estrutura química, 

possuem unidades químicas que se repetem ao longo da cadeia e podem ser naturais como a seda 

e a celulose, ou sintéticos, como Polipropileno, Polietileno Tereftalato, Policloreto de Vinila e 

outros (MANO; MENDES, 1999). 

O surgimento do plástico propiciou diversas aplicações na sociedade, revolucionando o 

modo de produção industrial, oportunizando a invenção de diversos materiais utilizados atualmente 

(SANTOS; MÓL, 2010). De acordo com o Dicionário de Polímeros (ANDRADE et al., 2001), 

plástico é “o termo geral dado a materiais macromoleculares que podem ser moldados por ação de 

calor e/ou pressão”. Diante disso, observa-se a gama de materiais que pode ser produzida com esse 

tipo de polímero. 

A separação dos diferentes polímeros sintéticos na reciclagem é importante, pois exime que 

ocorra discordância entre os tipos de polímeros existentes que serão reutilizados, bem como, 

dependendo das características e especificidades de cada plástico, se o produto final desse material 

reciclado será de baixa qualidade (MORTIMER; MACHADO, 2010). 

A finalidade do trabalho é de propor o conhecimento específico sobre a Química Orgânica 

e o estudo de polímeros, utilizando-se procedimentos sistemáticos para a identificação de alguns 

polímeros e a interação humana com a Educação Ambiental.  

   

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa visa o caráter qualitativo descritivo (MINAYO; SANCHES, 1993) que contará 

com o emprego de dados estatísticos não sofisticados e do apoio quantitativo (TRIVIÑOS, 2008). 

Foi aplicada e desenvolvida em forma de oficina no Laboratório de Química da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA) com graduandos do primeiro semestre do Curso de Licenciatura em 

Química da Universidade, sendo a metodologia utilizada para a aplicação do trabalho dividida em 

momentos específicos. 

No primeiro momento, a turma foi dividida em 5 grupos de 4 alunos. À princípio 

apresentou-se os conceitos relacionados ao conhecimento dos diferentes plásticos, tais como o 

Polietileno Tereftalato (PET), Polipropileno (PP), Policloreto de Vinila (PVC), Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD) e Poliestireno (PS). Para isso, os discentes tiveram acesso às amostras desses 

polímeros. A Figura 1 exemplifica os polímeros destacados. 
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 Ademais, buscou-se frisar acerca da aplicabilidade dos polímeros no cotidiano, abordando 

sua importância na sociedade atual, destacando que os mesmos são leves, resistentes e práticos, 

além de serem duráveis e baratos, o que justifica a sua grande utilização no cotidiano do homem. 

Diante da versatilidade dos polímeros, destaca-se que diversos polímeros são utilizados na 

confecção de inúmeros objetos, como: móveis, garrafas, peças automotivas, recipientes, peças para 

construção civil etc. (CANGEMI; SANTOS; NETO, 2005 e PIATTI; RODRIGUES, 2005). 

Além disso, abordou-se sobre as propriedades químicas dos polímeros. Suas propriedades 

podem ser entendidas quando se conhece seus grupos funcionais (ATKINS; JONES; 

LAVERMAN, 2018). De acordo com Peacock (2000) muitas propriedades de polímeros podem 

ser estimadas através do valor de sua densidade, isso é possível devido à sua natureza 

semicristalina. As regiões cristalinas são regiões de maior concentração de átomos, quanto maior 

a proporção cristalina, maior a densidade. Segundo Coutinho, Melo e Luiz (2003) a densidade, por 

exemplo, está relacionada intrinsecamente com a estrutura química de cada material. 

 

Figura 1 - Amostras dos polímeros utilizados. 

 

Fonte: Os autores. 

 

No segundo momento, exemplificou-se o método de identificação laboratorial por 

densidade (EHRIG; CURRY, 1992), já que um dos métodos utilizados por empresas para a 

reciclagem de polímeros ocorre desta forma. No laboratório, cada grupo foi responsável por 

identificar os 5 diferentes tipos de polímeros distribuídos anteriormente. Para isso, foi 

disponibilizado aos graduandos uma tabela de identificação por características de densidade de 

cada material, tendo em vista a definição dos tipos de plásticos distribuídos para cada grupo, 

condizente com o objetivo do trabalho aplicado. 
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No terceiro, e último momento, foi disponibilizado um questionário para verificar a 

concepção dos discentes em relação à importância da identificação de diferentes plásticos incluídos 

no cotidiano humano, bem como sua influência no meio, a importância da reciclagem e o seu 

reaproveitamento, além de aprimorar o conhecimento químico acerca destes materiais, visando a 

importância da educação ambiental na formação de professores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na análise dos questionários, foi perguntado sobre a importância da Educação Ambiental 

(EA) envolvendo a temática de polímeros e sustentabilidade. De forma unânime, 100% dos 

discentes afirmaram que é de fundamental importância ter consciência sobre o assunto descrito 

acima, a fim de minimizar o descarte inapropriado de plásticos. Conforme Dias (2002), a EA 

impulsiona o exercício pleno da cidadania, além de retomar valores que tornam a sociedade mais 

justa e sustentável. Dessa maneira, a EA pode ser vista como uma alternativa que estimule 

mudanças das atitudes na relação da sociedade para com o meio ambiente, promovendo um 

processo educativo interessado na formação da criticidade do sujeito.  

Ademais, na segunda pergunta, os discentes foram questionados se a Oficina experimental 

de Identificação de Polímeros foi relevante para a aprendizagem da temática proposta, uma vez 

que teve a finalidade de destacar a importância da Educação Ambiental no Ensino de Química. A 

partir dos dados obtidos, 85% responderam que a prática realizada foi bastante relevante para o 

Ensino de Polímeros e Química, pois contextualiza e auxilia na compreensão do assunto abordado 

em sala de aula e, no que se relaciona às atividades experimentais. Segundo Fujita, Martins e Millan 

(2019), o processo de ensino aprendizagem se torna mais dinâmico, diversificado e interativo 

quando se utiliza a experimentação, pois facilita a abordagem do assunto a ser tratado pelo 

professor, sendo este método mais eficaz, se comparado à metodologia tradicional de ensino.  

Por outro lado, 15% dos entrevistados consideraram pouco relevante, além disso, destacam 

o pouco tempo que o professor de química possui para cumprir o conteúdo programático proposto 

nas escolas de ensino básico. A Figura 2 representa os valores obtidos. Na visão de Santos e 

Schnetzler (2003), a discussão dos Temas Sociais articulados ao Ensino de Química é uma 

possibilidade para auxiliar na compreensão dos problemas em que a sociedade se encontra inserida.  
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Figura 2 - Gráfico da Relevância da Oficina de Identificação de Polímeros para a Educação Ambiental no 

Ensino de Química 

 

Fonte: Os autores. 

 

Além disso, questionou-se aos alunos se fariam uso da temática de polímeros em suas aulas 

futuras, com o intuito de abordar a importância da Educação Ambiental. 55% responderam que 

irão utilizar essa temática em suas aulas. Ademais, 35% não especificaram e 10% responderam que 

não utilizariam o assunto abordado para ministrar suas aulas. De acordo com o pensamento de 

Santa Maria et al. (2002), partindo de um bom aprendizado de química os educandos podem tornar-

se cidadãos mais críticos diante das situações do cotidiano e das questões ambientais. A figura 3 

representa os valores obtidos. 

  

Figura 3 - Gráfico do questionamento se os discentes utilizariam a temática Polímeros em suas futuras 

aulas, como forma de abordar a Educação Ambiental  

 

Fonte: Os autores. 
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Segundo afirmam Canesim et al. (2010), o professor de química possui papel relevante no 

ensino, pois atua como mediador da compreensão dos conteúdos de química e suas relações com 

temas ambientais, desenvolvendo a partir de um trabalho didático-pedagógico, meios para a 

transformação do indivíduo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir dos dados obtidos, destacou-se a importância da inserção da Educação Ambiental 

no Ensino de Química, uma vez que a mesma possibilita um olhar mais crítico e sustentável de 

diversos temas sociais. Além disso, o uso da prática experimental de identificação de polímeros foi 

essencial para aperfeiçoar os conhecimentos de química dos educandos. A experimentação é capaz 

de desenvolver uma aula mais participativa e satisfatória, pois proporciona uma melhoria na relação 

entre professores e alunos, tal como estimula a busca por conhecimentos. 

  Ademais, destaca-se a formação cidadã do indivíduo, que é indispensável no âmbito social, 

tornando-o crítico quando se refere a problemas ambientais vivenciados em meio a sociedade, 

sendo capaz de intervir ativamente nessas determinadas questões. Dessa forma, o professor em 

formação, torna-se mais capacitado, com possibilidades de desenvolver metodologias que 

promovam, em suas aulas, a consciência ambiental.   
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RESUMO 

 

Este artigo buscou analisar de que forma o uso do cinema pode contribuir com a aquisição de 

aprendizados sobre a Educação Ambiental e qual o resultado que o uso desse recurso pode 

proporcionar para o ensino desses saberes nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O trabalho 

tem como base a abordagem qualitativa e, para o seu desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica dos autores Guimarães e Rodrigues (2001), Medina e Santos (2001). Rodrigues 

(2004, 2005), Scardua (2009), Vieira e Rosso (2018) que tratam do tema Educação Ambiental e 

outros autores que trabalham temas relacionados à Educação. Também foram desenvolvidas duas 

intervenções em duas escolas da rede pública da área urbana de Belém – capital do estado do Pará, 

na região Norte do Brasil – no primeiro semestre do ano de 2018, onde foram utilizados os recursos 

do cinema para o desenvolvimento dessas atividades. Os resultados apontam que o cinema é um 

instrumento de ampla aceitação por parte dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

visto ser uma atividade lúdica apropriada para diferentes faixas etárias. Dessa forma, indicam uma 

facilidade de interpretação da linguagem do cinema pelos educandos, o que contribui para o êxito 

na aquisição de conceitos sobre a Educação Ambiental e o aprendizado dos saberes ensinados com 

a utilização desses recursos. 
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1. INTRODUÇÃO  

Conhecer o ambiente em que vivemos é essencial para compreendermos alguns fatores 

importantes sobre as relações que se estabelecem entre o homem e o meio em que ele vive 

(GUIMARÃES, 2005). Na atualidade, o diálogo sobre a dinâmica dessas relações tem estado em 

evidência em todos os segmentos e esferas sociais em que há a necessidade de compreensão da 

responsabilidade atribuída aos sujeitos sobre as questões ambientais que o envolvem (LOUREIRO; 

LAYRARGUES, 2013). Assim, a escola tem sido uma das principais instituições responsáveis por 

trazer essa discussão como projeto de Educação Ambiental, para que, desde os primeiros momentos 

da escolarização, os sujeitos não sejam estimulados a compreender apenas o seu meio e suas 

relações com ele, mas também da necessidade do cuidado com a preservação e conservação do 

ambiente (GUIMARÃES, 2005), para que este seja sempre um ambiente adequado a vida e a 

existência humana, estabelecendo, então, uma relação de harmonia e respeito com este ambiente 

(LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013). 

Conforme já alertados por Adorno (1995), a Educação não pode formar sujeitos promotores 

de violência, como percebemos em situações já registradas na história da humanidade, como foi o 

caso de Auschwitz onde o autor alerta que a educação falhou nesse sentido, pois, ao contrário de 

formar sujeitos capazes de compreender o respeito necessário que se deve ter à vida, projetou 

humanos não apenas dispostos a promover um dos maiores cenários de horror que se registrou na 

memória da humanidade, mas convictos em acreditar em um propósito de violência contra essa 

humanidade, sem que sua consciência acusasse tal ato como desumano. A escola como instituição 

responsável pelo ensino sistematizado dos saberes historicamente construídos deve se atentar para 

uma educação significativa, onde se proponha aos alunos uma formação emancipadora e 

libertadora (LIBÂNEO, 2013), que possibilite a esses educandos uma consciência de coletividade 

e democracia, pois, compreendemos que a humanização dos sujeitos se proporciona através da 

educação (ADORNO, 1995), que acontece de forma coletiva dentro dos espaços dos ambientes por 

eles ocupados, compreendendo de que forma se estabelece a relação dos sujeitos com o espaço, 

essencial em um projeto educativo efetivado pelas escolas (GUIMARÃES, 2005). 

Com essa finalidade, a Educação Ambiental passa a estar presente nos currículos escolares 

da Educação Básica de forma transversal (BRASIL, 1996), porém, é necessário que o ensino desses 

saberes apresente algum resultado positivo na formação desses alunos, e a aplicação de projetos 

escolares onde haja intervenções com esse foco deve fazer parte da agenda das escolas, em especial 
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as da rede pública, por se reconhecer que essas são a representação maior da democratização do 

ensino e também grande responsável pela propagação dos saberes científicos elaborados 

historicamente (LIBÂNEO, 2013).  

Considerando a necessidade de se propor uma Educação Ambiental no Ensino Fundamental 

das Escolas Públicas, objetivamos analisar a execução de um projeto aplicado em duas escolas da 

rede municipal de ensino, Terezinha Souza e Inês Maroja, ambas localizadas na região urbana de 

Belém, capital do Estado do Pará, na região Norte do Brasil, que tinham como finalidade a 

Educação Ambiental dos alunos dos anos iniciais – 4º e 5º ano – do Ensino Fundamental, utilizando 

como instrumento pedagógico o cinema, visto esse ser um recurso que faz parte do universo lúdico 

não apenas das crianças, mas também de adolescentes.  

A consciência ambiental é parte do saber necessário para o desenvolvimento e formação do 

aluno (BRASIL, 1996), pois, esse deve aprender a relacionar-se com o ambiente do qual faz parte 

e adquirir consciência da relação que envolve o coletivo no espaço onde ele se encontra 

(GUIMARÃES, 2005). Para desenvolver tal consciência, é preciso que a escola busque envolver 

esses alunos em atividades pedagógicas que objetivem despertar nos mesmos, reflexões sobre essas 

questões (LIBÂNEO, 2013), para, assim, desenvolverem seu potencial crítico e construir conceitos 

positivos sobre aquilo que envolve o respeito ao ambiente, sujeitos e coletividade, o que se percebe 

essencial para a consciência de construção, preservação e conservação do Meio Ambiente 

(GUIMARÃES, 2005). 

Importa destacar, portanto, que um dos principais quesitos na proposição do ensino sobre 

Educação Ambiental na Escola é a aplicação de atividades e a utilização apropriada de recursos 

pedagógicos com essa finalidade (LIBÂNEO, 2013), pois, percebemos que nas escolas há uma 

forte tendência de se compreender a Educação Ambiental como algo que está ligado apenas à 

preservação de florestas ou de um espaço natural específico (GUIMARÃES, 2005). Porém, 

compreendemos que, para além desses conceitos que tendem a minimizar o real conceito de 

Educação Ambiental, deve-se educar os alunos para compreenderem o meio ambiente e a 

necessidade de reflexão sobre todas as questões que a ele estão relacionadas (LOUREIRO; 

LAYRARGUES, 2013), e isso requer domínio não apenas desses conceitos, mas das práticas 

pedagógicas e da utilização instrumental por parte dos educadores (LIBÂNEO, 2013) para a 

Educação Ambiental dos alunos. 
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Compreendemos que, na Educação Básica, há uma infinidade de metodologias e 

instrumentos para a Educação Ambiental dos alunos, onde pesa a criatividade do educador que 

busca essa finalidade (SCARDUA, 2009), mas a utilização de métodos e instrumentos não muito 

convencionais, porém, criativos e também atrativos, pode dinamizar o aprendizado e o estímulo a 

reflexão dos alunos sobre questões ligadas ao Meio Ambiente (LOUREIRO; LAYRARGUES, 

2013). Assim, entendemos que a ludicidade mostra-se como um fator importante no momento de 

selecionar os recursos pedagógicos para a Educação Ambiental dos alunos desse nível da educação 

escolar (MEDINA; SANTOS, 2001), por isso, para que possamos desenvolver nossas análises 

sobre essas questões, deixamos o seguinte questionamento: há um resultado positivo no uso do 

cinema para a Educação Ambiental dos alunos da Educação Básica? 

 

1.1 PERSPECTIVA TEÓRICA 

Para que possamos educar os sujeitos sobre as questões ambientais que a eles estão 

relacionadas, convém ressaltar que “Educação é atualização histórica de cada indivíduo [...]” 

(PARO, 1998, n.p.) e, ainda, quando nos referimos ao modelo de Educação proposto pela escola, 

importa considerar que a escola “[...] é o local onde se dá a educação sistematizada objetivando 

prover o indivíduo de elementos culturais necessário para viver em sociedade.” (PARO, 1998, 

n.p.). Por isso, compreendemos o importante papel da escola na Educação dos sujeitos a partir de 

seu modelo e de seus projetos educativos, pois, segundo Saviani (1985, p. 28) “não é suficiente à 

existência do saber sistematizado. É necessário convertê-lo em saber escolar, isto é, dosá-lo e 

sequenciá-lo para efeito do processo de transmissão-assimilação no espaço e tempo escolares.”  

Os saberes escolares são necessários para a formação e desenvolvimento dos sujeitos, e, 

através dos mesmos, convém ensiná-los a saber lidar com suas realidades e refletir sobre elas, pois, 

compreendemos ser papel fundamental desse modelo educativo, que historicamente foi 

formalizado para esse fim (LIBÂNEO, 2013), além de reconhecer que a relação entre o ser humano 

e seu meio é essencial para que os sujeitos possam refletir sobre seu papel diante do mundo, sua 

natureza e seu desenvolvimento. 

Neste contexto entra a Educação Ambiental (EA), com a difícil tarefa de reverter 

o pensamento ainda corrente, com o intuito de ensinar às atuais e próximas 
gerações a importância do meio ambiente. A EA é um processo contínuo de 

aprendizagem voltado para a melhoria da qualidade de vida, onde se aprende a 

lidar com o meio ambiente respeitando-o e a si próprio (SCARDUA, 2009, p. 58) 
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A Educação Ambiental é um campo de conhecimento em construção (GUIMARÃES; 

RODRIGUES, 2001) e, como saber escolar, também precisa de um projeto educativo desenvolvido 

a partir dessas perspectivas, intentando dar a oportunidade de o aluno refletir sobre seu meio de 

forma crítica (LIBÂNEO, 2013). Nessa perspectiva, para Vieira e Rosso (2011, p. 562). “A 

percepção do problema ambiental e de suas possíveis formas de resolução pode e deve ser tomada 

pelos próprios alunos, permitindo-lhes que se tornem independentes e críticos, para serem agentes 

transformadores do seu ambiente”. Reconhecemos, portanto, o papel fundamental do educador com 

suas reflexões sobre o meio ambiente (GUIMARÂES; RODRIGUES, 2001), em suas proposições 

para o estímulo à reflexão do aluno na efetivação do pensar crítico e autônomo a partir do seu fazer 

docente que deve estar sempre voltado a contribuir diretamente de forma positiva com a educação 

dos sujeitos que se pretende formar (LIBÂNEO, 2013). Bissoli (2014, p. 588) afirma que:  

Como o trabalho pedagógico intervém na formação das capacidades 

especificamente humanas em cada criança de que cuidamos e a quem educamos. 

Afinal, o fazer docente interfere – tenhamos consciência disso ou não – no 
desenvolvimento da personalidade infantil, que torna cada menino ou menina um 

indivíduo único e irrepetível, e das forças intelectuais e práticas essenciais à sua 

vida presente e futura. 

Compreendemos que a Educação Ambiental também objetiva interligar o sujeito, suas 

vivências e realidades ao saber elaborado e seu aprendizado sistematizado proposto pelas escolas 

para os educandos (GUIMARÃES, 2005), porém, ela não deve ignorar os saberes prévios dos 

alunos, embora saibamos que, para a educação nesses moldes e com essa finalidade, é necessário 

que a escola busque possibilitar ao aluno “[...] o ingresso e o domínio da cultura letrada, sem se 

desviar do seu papel fundamental, que é a difusão do saber sistematizado, isto é, de caráter 

científico, velando para que este não se perca no interior das escolas em um sem-número de 

atividades acessórias” (SAVIANI, 1985, p. 28). Entretanto, reconhecemos que educar os alunos 

sobre questões ligadas ao Meio Ambiente é um processo muito mais amplo e complexo 

(GUIMARÃES, 2005). De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, podemos 

defini-la como: 

[...] processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999). 
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Vale ressaltar que “[...] somente quando os problemas ambientais começaram a incomodar, 

mostrando as consequências de um uso inadequado, que se começou a pensar na necessidade de 

uma educação voltada para conhecer e ao menos minimizar tais problemas” (SCARDUA, 2009, p. 

59), portanto, entende-se que a Educação Ambiental proposta pela escola deve priorizar a 

sistematização dos saberes elaborados, convertendo-os em saber escolar, mas considerando o 

ensino, sobretudo, daquilo que se refere aos ambientes relacionados à realidade e à experiência dos 

sujeitos com o meio (GUIMARÃES, 2005), seja ele natural e até mesmo os espaços que já tenham 

sido modificados pela ação do próprio ser humano, os espaços onde o sujeito esteja presente 

vivendo individualmente ou em coletividade. Vale ressaltar que o recurso pedagógico é importante 

no momento de se tratar as questões ambientais, sendo os recursos audiovisuais importantes 

instrumentos na busca dessa finalidade, pois, segundo nos afirma Vieira e Rosso (2011, p. 562), 

“Por meio do conteúdo dos filmes de impacto ambiental, podemos adentrar aos problemas 

ambientais presentes em suas narrativas. 

Por se tratar de um instrumento que está ligado diretamente ao universo lúdico, o cinema 

pode ser considerado um grande aliado do educador ambiental, pois ele pode transportar o aluno 

para situações que não seriam possíveis, ressignificando tempo e espaço apenas no interior da sala 

de aula, mas desenvolvendo condições capazes de despertar no aluno a reflexão da sua própria 

realidade (GUIMARÃES, 2005). Em situações que se assemelham a suas vivências cotidianas, a 

partir do desenvolvimento da imaginação do aluno, “O cinema de impacto ambiental pode 

apresentar informações que despertem o interesse dos alunos e permitem a tomada de atitudes que 

provoquem a transformação ambiental na sua própria realidade” (VIEIRA; ROSSO, 2011, p. 562). 

Contudo, é importante considerar que as atividades e conteúdos apresentados às crianças – 

alunos e alunas da Educação Básica – tragam significados dentro do universo de suas próprias 

realidades (GUIMARÃES, 2005), pois, entendemos que, de acordo com Bissoli (2014, p. 589), 

“Quando a criança está envolvida em fazeres com significado, quando sabe o porquê e o para quê 

das suas ações e mobiliza-se emocionalmente para alcançar seus objetivos, ela está em atividade, 

por isso desenvolve de forma plena as suas capacidades [...]”. Portanto, a Educação Ambiental 

deve apresentar esses significados, sejam em relação aos espaços naturais ou modificados e a 

relação exercida entre ambos – como é o caso do espaço que compreende as grandes cidades, que, 

por sua vez, precisam exercer um controle sobre o meio natural, pois é importante compreender a 

relação entre o espaço natural e o modificado, cujo desequilíbrio, pode ocasionar situações com 
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consequências desastrosas para os dois espaços – principalmente em relação a questões climáticas 

–, pois esses encontram-se ligados pelo processo natural exercido sobre o planeta, e precisam estar 

em equilíbrio, visto que, “[...] o homem passou, aos poucos, a entender que existe um retorno de 

tudo o que ele faz ao meio ambiente [...]” (SCARDUA, 2009, p. 58). Assim, para que o educando 

passe a refletir sobre situações ambientais nessa perspectiva, é necessário ainda que ações 

educativas sejam desenvolvidas, a partir de uma prática pedagógica comprometida com a interação 

entre esses sujeitos, que não seja de caráter meramente formativo, em formatos, que não permitem 

a socialização das crianças na construção do diálogo. Guimarães (2007, p. 138-139) assevera que:  

O educador ambiental, como uma liderança que pretenda contribuir para a 

superação dos problemas ambientais, não se contenta em promover intervenções 

pontuais de caráter meramente informativo, como podem ser tratados os 

colóquios, as palestras, as capacitações, as exposições, os eventos, as campanhas 
etc. Esse processo educativo tem que ser potencializador, gerador de movimento, 

impulsionando o processo de transformação social. Um trabalho processual não é 

um sequenciamento de intervenções pontuais, principalmente quando estas se dão 
com a função exclusiva de informar. O educador ambiental que supera essa 

proposição busca, na compreensão da realidade socioambiental, na percepção do 

que movimenta a comunidade/sociedades, encontrar os caminhos de intervir. 

A aplicação de atividades para a Educação Ambiental dos alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental é uma tarefa que exige um projeto educativo em que a criança seja colocada 

como sujeito ativo e estimulada a sentir-se pertencente ao meio (GUIMARÃES, 2005) e, ainda, 

que a mesma seja envolvida diretamente no processo de construção dos valores necessários à 

compreensão de um ambiente, onde haja reciprocidade de respeito entre os sujeitos e os espaços 

que compreendem a natureza do mundo (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013). Nesse sentido, 

também é necessário que se permita o protagonismo da criança nessas construções e a possibilidade 

de que a mesma possa expressar suas reflexões acerca daquilo que está sendo aprendido 

(LIBÂNEO, 2013; GUIMARÃES, 2005). Segundo afirma Bissoli (2014), podemos entender que: 

“[...] quando o adulto permite que a criança participe das decisões sobre como expressar aquilo que 

aprendeu [...] cada tarefa adquire sentido e, pelo envolvimento emocional que permite, contribui 

para o desenvolvimento das diferentes capacidades da criança” (BISSOLI, 2014, p. 589). 

Importa destacar que, para aplicar atividades que possam fazer com que o aluno reflita sua 

relação com o Meio Ambiente e outras questões nesse sentido, “É preciso rever a forma como o 

homem vem tratando o meio ambiente” (SCARDUA, 2009, p. 58). Por isso, é essencial que o 

professor compreenda a necessidade do cuidado com a proposição dos saberes e as metodologias 
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utilizadas para a assimilação dos alunos em meio a sua complexidade (LIBÂNEO, 2013; 

GUIMARÃES, 2005). De acordo com Saviani D, “o saber sistematizado é convertido em saber 

escolar, tornando-o, pois, transmissível-assimilável na relação professor-aluno.” (SAVIANI, 1985, 

p. 28), entretanto, as realidades vivenciadas pelos alunos devem estar presentes e em conectividade 

com os saberes escolares apresentados aos educandos, pois todo o conjunto de saberes são 

importantes no seu aprendizado e desenvolvimento. Para Bissoli (2014), nesse processo de 

desenvolvimento: 

A criança aprende valores, normas de conduta e capacidades especificamente 

humanas e tornasse capaz de expressar-se de maneira singular diante do mundo: 

ela forma uma consciência cada vez mais complexa sobre os objetos e seu 
conhecimento, sobre as relações humanas e, sobretudo, sobre si mesma (a 

autoconsciência). Esse processo é mediado pelas situações que a criança vivencia, 

por isso podemos afirmar que a personalidade de cada um resulta de sua biografia: 
das suas condições de vida e educação, das atividades que desenvolve, das 

aprendizagens que empreende e do desenvolvimento do seu psiquismo. 

(BISSOLI, 2014, p. 590). 

Desenvolver uma Educação Ambiental nas escolas, é fundamental no processo educativo 

dos alunos, principalmente quando se trata de crianças em plena atividade de desenvolvimento e 

em um momento crucial de aquisição de novas informações e novos saberes (GUIMARÃES, 

2005). Assim, conforme Scardua (2009) nos afirma, a Educação Ambiental deve ser um projeto 

educativo presente desde os primeiros momentos da criança na escola. 

Assim sendo, o papel da Educação Ambiental é fundamental para trabalhar 
valores nas crianças que transformem suas atitudes perante o meio ambiente.  E 

uma boa opção de se começar é implantar a EA na Educação Infantil (EI).  

Seguindo a tradição popular, que diz serem as crianças o futuro do país, não se 

pode deixar de investir nelas. (SCARDUA, 2009, p. 58). 

É importante considerarmos que todo projeto educativo, inclusive os que tenha como foco 

a Educação Ambiental dos alunos, deve se opor a uma proposta educativa que possa produzir 

qualquer aspecto que venha desencadear a violência na formação dos sujeitos (ADORNO, 1995), 

principalmente quando se trata de crianças que se encontram em seus primeiros momentos no 

processo de escolarização. A aprendizagem deve estar direcionada para o respeito ao meio 

ambiente (GUIMARÃES, 2005) e consequentemente às pessoas, além disso, deve estar pautada 

em valores essenciais na composição dos sujeitos, sendo uma formação voltada à solidariedade, a 

coletividade, a democracia e a liberdade (LIBÂNEO, 2013), deve ser formadora de sujeitos no 

sentido de tornarem estes aptos ao convívio harmônico com o mundo, reflexivos em relação ao que 
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se compreende do mundo, da natureza e seus espaços, sendo que o mundo, como a representação 

maior do espaço coletivo, deve também ser compreendido por estes sujeitos como espaço comum 

a todos (GUIMARÃES, 2005).  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho traz como base a abordagem qualitativa. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica de autores que contribuem com a temática Educação Ambiental – Guimarães e 

Rodrigues (2001), Medina e Santos (2001). Rodrigues (2004, 2005), Scardua (2009), Vieira e 

Rosso (2018) – para a fundamentação teórica a partir de seus pressupostos. Também foi 

desenvolvido um trabalho de campo, onde foram realizadas duas atividades sobre o tema Educação 

Ambiental, em duas escolas da rede pública do município de Belém, capital do Estado do Pará, na 

região norte do Brasil. A primeira atividade foi aplicada na escola Terezinha Souza –  que passamos 

a identificar como escola “A” – com alunos do 4° ano do Ensino Fundamental/Anos Iniciais, 

intitulada Cinema para a Preservação e Conservação e a segunda atividade, intitulada Consumo e 

Mercado Local, foi aplicada na escola Inês Maroja – que identificaremos como escola “B” – com 

alunos do 5º ano também dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Anos Finais, conforme 

descrito na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Atividades desenvolvidas nas turmas da educação básica. 

Escola Turma Nº de alunos Atividade 

A Terezinha Souza 4° ano. 25 
Cinema para a Preservação e 

Conservação 

B Inês Maroja 5° ano 25 Consumo e Mercado Local 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As atividades foram realizadas no primeiro semestre do ano de 2018, entre os meses de 

março e junho, e fizeram parte do projeto Plantando a Brisa do Amanhã, idealizado e desenvolvido 

pelos alunos, conjuntamente com a docente ministrante do componente curricular eletivo 

Educação Ambiental, do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará – UFPA. O projeto 

trazia como base, a necessidade de avaliação dos alunos, que seria feita após o encerramento do 

projeto, em cuja culminância, os mesmos deveriam dividir-se em grupos para desenvolver 
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intervenções sobre Educação Ambiental com alunos da Educação Básica, a partir de temas 

preestabelecidos pelas escolas.  

O texto também foi desenvolvido como forma de avaliação dos graduandos e, como quesito, 

deveriam ser construídos a partir da experiência vivenciada por meio das intervenções, que deveria 

trazer análises e observações fundamentadas, do desenvolvimento e dos resultados das atividades 

aplicadas com os alunos da Educação Básica. As intervenções seriam desenvolvidas durante 

eventos do calendário de atividades sobre Meio Ambiente promovidos pelas escolas. 

Nas duas atividades que destacamos – que são as atividades desenvolvidas pelos alunos do 

grupo 2 do projeto, cuja composição se refere aos autores deste texto –, foram utilizados os recursos 

do cinema em sua execução e divididas em quatro momentos pelo grupo executor. No primeiro 

momento, houve a apresentação do grupo de alunos de graduação em pedagogia, que palestrou 

sobre questões ambientais e detalhou aos alunos o caminho que seria seguido em cada uma das 

atividades. 

No segundo momento, foram projetados os filmes com os temas sobre o Meio Ambiente, 

de acordo com o tema proposto pela escola, e, no terceiro momento, os alunos se dividiriam em 

grupos para poderem desenvolver diálogos entre si, sobre o assunto abordado e no quarto, e, último 

momento, os grupos deveriam socializar suas reflexões com os demais grupos, tendo como 

mediadores os palestrantes do grupo de alunos do Curso de Pedagogia. 

Durante o desenvolvimento das atividades, também foram feitas observações e transcrições 

de algumas falas dos alunos no momento de suas reflexões, para compor esse trabalho como base 

de análise. Compreendemos como fundamentais no trabalho de pesquisa, as observações feitas in 

lócus, pois, através delas, foi possível coletar informações essenciais da realidade que apresenta no 

contexto investigado, o que se mostra pertinente nos trabalhos de abordagem qualitativa. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a realização de intervenções com alunos de duas Escolas Públicas na área urbana de 

Belém, capital do Estado do Pará – Norte do Brasil –, buscamos, através do uso do cinema, elaborar 

atividades de Educação Ambiental para as crianças do Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em 

que pudesse ser dado a elas o protagonismo no momento de se construir os conceitos a partir de 
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suas reflexões sobre os temas que foram abordados nessas atividades, mas sem perder o foco do 

ensino desses saberes de forma pedagógica (LIBÂNEO, 2013), onde o educador pudesse conduzir 

as crianças ao pensar e refletir o mundo e o Meio Ambiente de forma mais autônoma (FREIRE, 

1996).  

Contudo, percebemos, já no início da realização das atividades, que as escolas onde essas 

atividades foram aplicadas oferecem, como proposta de Educação Ambiental, apenas alguns 

momentos em situações específicas do calendário escolar (GUIMARÃES, 2005) e essas propostas 

educativas, por se tratarem de temas transversais, limitam-se a serem trabalhadas apenas em datas 

preestabelecidas por esses calendários, pois, segundo relato dos alunos, são temas que não são 

tratados em outros momentos durante o ano letivo, em nenhuma das disciplinas do currículo, 

contribuindo dessa maneira para o estado permanente do modelo de educação escolar, sem levar 

em conta a dinâmica da educação e do mundo. 

Nosso mundo não necessita de um sistema educativo orientado para a 

manutenção do “status quo”, nem de torres de marfim de aprendizagem 

elitista, mas de ambientes educativos flexíveis e funcionais, onde os jovens 

e os adultos possam entrar em contato com conceito e ideias relevantes para 

seu presente e futuro. (MEDINA; SANTOS, 2001, p. 18). 

A primeira intervenção foi realizada na escola A com alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental, e foi intitulada Cinema para a Preservação e Conservação. Tratava-se de uma 

atividade de diálogo com os alunos, após a apresentação de um filme que trazia como temática a 

Educação Ambiental, direcionada à preservação e conservação do Meio Ambiente natural, muito 

explorado e devastado pela ação humana.  

Contava a história de um ser mitológico, nativo das florestas e responsável por proteger 

esse espaço, era humano, mas havia sido agraciado por entidades de um mundo místico, com 

poderes sobrenaturais para cumprir a missão de proteger o meio ambiente, que se encontrava em 

perigo de degradação por parte das pessoas, a maioria vinda das grandes cidades para explorar a 

natureza, fauna e flora, produzindo lixo e poluição, e que não compreendiam a necessidade de 

respeitar a natureza e suas formas de expressão. O filme induzia a uma reflexão sobre nosso 

comportamento frente à natureza, o ambiente em que vivemos e nossas relações com esse meio 

(GUIMARÃES, 2005), o que constituiu um dos objetivos dessa proposta educativa, que considera 

necessária a mudança no modo de pensar essas questões sobre o mundo. Medina e Santos 

consideram que: 
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Necessita-se de uma mudança fundamental na maneira de pensarmos 
acerca de nós mesmos, nosso meio, nossa sociedade e nosso futuro; uma 

mudança nos valores e crenças que orientam nosso pensamento e nossas 

ações; uma mudança que nos permita adquirir uma percepção holística e 
integral do mundo com uma postura ética, responsável e solidária. 

(MEDINA; SANTOS, 2001, p. 18). 

Na segunda intervenção, intitulada Consumo e Mercado Local, realizada na escola B o filme 

apresentado foi sobre a produção de lixo das grandes cidades ocasionadas pelo consumo 

desordenado de produtos de grandes empresas descompromissadas com o meio ambiente, 

dedicando-se apenas ao lucro financeiro, onde a propaganda bem produzida estimulava crianças e 

adolescentes para o consumo de produtos supérfluos, cujo descarte após a vida útil do objeto não 

era de responsabilidade da empresa, pois não haviam leis ambientais que pudessem dar conta de 

responsabilizá-las. Essas situações estão presentes na vida cotidiana das crianças que vivem nas 

grandes cidades e, segundo sugere Freire (1996, p. 33), “Por que não aproveitar a experiência que 

tem de viver em áreas da cidade descuidados pelo poder público para discutir, por exemplo, a 

poluição dos riachos e dos córregos e os que oferecem a saúde das gentes”. 

O contato inicial com os alunos nas duas escolas já demostrou que os mesmos mostraram 

uma grande satisfação com a presença da equipe que faria a intervenção e aguçou a curiosidade 

dos mesmos, no sentido de saber o que seriam todos aqueles equipamentos e pessoas, aproximando-

se dessa curiosidade no momento de ocupação do espaço por parte da equipe. O estímulo a essa 

curiosidade é um elemento positivo para a aproximação com o aluno (FREIRE, 1996) e um ótimo 

momento para desenvolver o convite para que participem da atividade, que na ocasião foi 

imediatamente aceita pelos alunos, depois de ser esclarecido que se tratava da exibição de um filme. 

O cinema mostrou-se um instrumento pedagógico unanimemente aceito pelas crianças do 4º ano 

da Escola A e também pelas crianças do 5º ano da Escola B.  

Na escola A, ao fazermos as apresentações para os alunos do 4º ano e explicarmos o que 

seria apresentado e como seria a dinâmica da atividade, os alunos mostraram-se entusiasmado, 

principalmente quando deixados à vontade para fazer o questionamento que quisessem sobre a 

atividade (LIBÂNEO, 2013). Esse momento foi o de percebermos o quanto é importante deixar 

que a criança apresente seus saberes sobre o que está sendo proposto como ensinamento, suas 

liberdades e curiosidades (FREIRE, 1996), pois, reconhecemos que elas trazem em suas bagagens 

suas vivências e experimentações com o mundo (GUIMARÃES, 2005) e seus saberes prévios não 
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podem ser descartados como se não representassem seus valores sobre o mundo e sobre aquilo que 

conhecem do mundo. Como afirma Freire, “O educador democrático não pode negar-se o dever 

de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 

insubmissão [...]” (FREIRE, 1996, p. 28).  

A primeira intervenção, realizada na Escola A, possibilitou aos alunos inicialmente 

refletirem sobre representação, pois, no filme, a personagem central é escolhida para representar a 

comunidade nativa da floresta, recebendo o poder para tomar decisões que protegessem a floresta 

e que produzissem benefícios para essa comunidade. Os alunos foram deixados à vontade para 

refletirem sobre o filme após sua apresentação, sendo apenas separados em grupos de 5, e já com 

a possibilidade de tomarem decisões, propuseram que um único membro do grupo representasse o 

mesmo, lhes dando o poder de através de sua fala, ser o responsável por apresentar as reflexões do 

grupo. Esse potencial reflexivo se mostrou bastante latente entre as crianças, que também 

conseguiram fazer uma leitura política da situação, comparando a personagem escolhida como 

representante das comunidades nativas do filme apresentado, com os representantes públicos, 

responsáveis por tomar as decisões políticas. Guimarães (2004, p. 151) aponta que:  

O ambiente educativo construído no cotidiano escolar pode se colocar como 

um nó em movimento estruturador de uma rede que se constituía, 

potencialmente, em um espaço comunicacional de participação e a 
aprendizagem, de debate, reflexão, difusão de informações, em um 

movimento organizado de relações que gere pressão na ordem 

conservadora. 

Essas reflexões dos alunos, embora tenham adquirido ainda um conceito preciso sobre os 

representantes político e as esferas de governo, são bastante pertinentes e mostram o quanto a 

criança dos anos iniciais do Ensino Fundamental já conseguem fazer uma relação a partir do 

conteúdo fictício dos filmes, com elementos que integram a sua realidade, onde a experiência e a 

vivência desses alunos se mostram com base para o desenvolvimento dessas reflexões, em que as 

relações e realidades podem ser comparadas (GUIMARÃES, 2005). 

Um outro ponto significativo que consideramos importante trazer é que os alunos 

conseguiram fazer uma leitura do filme bastante precisa, mas própria da idade em que se encontram 

– entre 9 e 10 anos –, pois, o representante de um dos grupos se posicionou sobre a personagem 

central do filme declarando: “A diferença, é que ele é um super-herói e tem superpoderes, mas não 

existem super-heróis. Quem tem que defender a natureza somos nós!” (Aluno A, fala transcrita). 
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Essa fala também identifica que o aluno nessa idade também já consegue identificar o que 

realmente faz parte de sua realidade e o que é irreal (FREIRE, 1996). Contudo, percebemos que, 

como se tratam de personagens próximos aos que representam os mitos próprios da região 

amazônica – como o Curupira e a Iara ou Mãe d’agua –, muito presentes na cultura dessa região, 

os alunos têm uma certa identificação com esses seres lendários, o que facilita o trabalho de 

Educação Ambiental desses alunos, através da leitura que conseguem fazer da mensagem expressa 

no filme, por uma questão de pertencimento, pois, em Belém, os alunos têm uma proximidade com 

a floresta e regiões mais nativas, visto que a maioria deles têm parentesco com pessoas do interior, 

o que é muito comum na capital do estado do Pará e outras capitais amazônicas. Isso faz com que 

esses alunos tenham contato e proximidade com a natureza, suas lendas e seus personagens míticos, 

pois, os mesmos costumam frequentar as cidades interioranas e áreas praianas das ilhas de Belém, 

principalmente em período de férias escolares. 

Os alunos, ainda, mostraram que, para entenderem a mensagem, de acordo com a leitura do 

filme, precisam de atenção para que possam interpretar seu conteúdo e a mensagem que ela intenta 

transmitir como nos relatou um aluno de uma das equipes: “Tio, a gente tem que assistir o filme, 

que ele vai mostrar alguma coisa pra nós, mas tem que ficar com bem atenção. Esse do índio, tá 

dizendo que as pessoas da cidade vão pra praia, não, pro igarapé e joga todo o lixo na água, nem 

respeita” (Aluna B, fala transcrita). E, dando continuidade, o representante do outro grupo 

complementa: “é, e polui tudo! Ainda pega os animais e leva. Os bichinhos que são do mato tem 

que ficar no mato, não pode colocar na jaula pra ele ficar preso. E eu vi no jornal que a tartaruga 

morreu porque comeu a tampa da garrafa de refrigerante que jogaram na água da praia” (Aluno C. 

fala transcrita). 

Os saberes prévios dos alunos se aliam à sua memória reflexiva (GUIMARÃES, 2005), 

dando significado às informações apresentadas nos filmes e contribuindo para o desenvolvimento 

de sua personalidade. Bissoli (2014, p. 589) considera que, nesse processo: “[...] memória, atenção, 

linguagem oral, escrita ou plástica e autocontrole são algumas das funções psíquicas superiores que 

se fortalecem, interferindo diretamente no desenvolvimento da personalidade”. 

Na segunda intervenção, que foi realizada na escola B, os alunos também desenvolveram 

reflexões bastante pertinentes em relação à mensagem do filme apresentado. Os alunos perceberam 

que o consumo desordenado de produtos, na maioria das vezes supérfluos, produz uma 

consequência desastrosa para o meio ambiente, pois o descarte de resíduos provocado pelo 
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crescente consumo de produtos industrializados não é tido como um ponto importante nessa relação 

de consumo (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013), segundo a leitura do filme feita pelos alunos. 

Ao contrário da turma do 4º ano da escola A, os alunos do 5º ano da escola B não 

demonstraram já ter essa informação anteriormente à exibição do filme, esse foi um exercício 

reflexivo provocado pela mensagem do filme, pois, os mesmos ainda não haviam feito a relação 

do consumo com a produção de resíduos descartados na natureza e a necessidade de lucro 

financeiro por parte das indústrias que investem massivamente em propagandas para estimular esse 

consumo (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013). Essa percepção ocorreu pelo fato de um aluno 

despertar um diálogo com os outros alunos da turma a esse respeito, quando o mesmo declarou: 

“Ah, é mesmo! Vocês entenderam? Quanto mais refrigerante eu comprar, vai ter mais lixo de 

garrafa Pet pra poluir a rua. Por isso que tem muito lixo, porque as pessoas compram muitas coisas 

e depois não presta mais” (Aluno D, fala transcrita). Essa fala foi concluída com o posicionamento 

de outro aluno, que afirmou: “é mesmo! Eu entendo agora que tem que comprar só o que precisa, 

por isso que o dono do shopping é rico” (Aluno E, fala transcrita). 

Um ponto interessante no diálogo entre os alunos se ocasionou por conta do consumo e da 

propaganda. No filme, a personagem central não possuía recursos para a aquisição de roupas e tênis 

da moda, sendo desprezada pelo seu grupo por não estar usando o que a mídia colocava como o 

produto mais moderno, necessário e bonito para o momento, e que todos estavam usando, 

acentuando essa pressão para o consumo dos produtos, pois, por onde a personagem passava, havia 

uma propaganda massiva em todos os lugares e veículos de comunicação desses mesmos produtos. 

As crianças conseguiram identificar o poder que a mídia tem de estimular o consumo de produtos, 

muitas vezes desnecessários, e que esse consumo feito de forma desordenada pode agravar a 

produção de resíduos que são descartados na natureza (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013) e, 

ainda, que os mesmos podem ser substituídos por produtos mais baratos encontrados em comércios 

do próprio bairro e que são produzidos por pessoas da comunidade. Guimarães (2004, p.120) 

pontua que:  

Os professores, na maior parte das vezes estão preocupados com a 

degradação da natureza, mobilizam-se com empenho sincero para enfrentar 
essa questão, mas as práticas resultantes, geralmente, são pouco eficazes 

para atuar, de forma significativa, no processo de transformação da 

realidade mais imediata com a qual estão lidando e, reciprocamente, com 

uma realidade mais ampla. 
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Um outro ponto, nesse sentido, que também foi percebido pelos alunos é que a questão do 

consumo pode produzir outras mazelas sociais, além da poluição (LOUREIRO; LAYRARGUES, 

2013), pois, os mesmos fizeram essa relação ao perceberem que, no filme, o personagem decide 

adquirir os produtos por meios ilícitos, furtando e mesmo desenvolvendo alguns assaltos na 

tentativa de obter o bem de consumo a qualquer custo. Os alunos findaram por reconhecer que essa 

necessidade de consumo estimulada pela mídia pode criar nos sujeitos uma personalidade nociva, 

socialmente reprovável e criminosa, gerando um comportamento inadequado e produzindo, com 

isso, a violência. Um dos alunos declarou que: “a gente não tem que comprar tudo só porque 

aparece na televisão e todo mundo diz que é bonito. A gente tem que ver que o nosso pai não tem 

dinheiro pra comprar, tem que comprar comida. Quem rouba é ladrão, é um criminoso” (Aluno F, 

fala transcrita).  

A falta de responsabilidade dessas industrias com o consumo e o descarte de resíduos 

também foi reconhecida pelos alunos como uma questão política (LOUREIRO; LAYRARGUES, 

2013), demonstrando mais uma vez que os alunos dessa faixa etária já compreendem que, dentro 

das suas realidades, há relações estabelecidas entre a sociedade e os representantes políticos, 

embora, eles ainda não consigam conceituar o significado dessas representações, como podemos 

perceber na fala de uma aluna: “professor, lá na rua da minha casa tem muito lixo e é tudo cheio 

de rato, o prefeito não manda limpar. Quando chove o lixo vai tudo para dentro do canal, daí fica 

tudo entupido” (Aluna G, fala transcrita). Essa declaração da aluna foi essencial para a afirmação 

de sua colega de classe, que, após sua fala, declarou: “O presidente tem que mandar uma lei pra 

limpar o lixo, senão ninguém vai obedecer, mas também a gente não pode jogar lixo na rua e sujar 

tudo” (Aluna H, fala transcrita). Essa fala acabou mostrando a compreensão de que existem 

situações que são regulamentadas por leis e a compreensão sobre a responsabilidade que cabe, tanto 

ao poder público como ao cidadão, com o descarte de resíduos. 

Sobre as intervenções realizadas com a utilização do cinema como instrumento pedagógico, 

consideramos que o recurso se mostrou extremamente positivo e importa ressaltar que esse – por 

ser um elemento lúdico que está presente no universo não apenas de crianças, mas também de 

adolescentes, jovens e adultos – proporciona um aprendizado prazeroso para os educandos, 

principalmente sobre ensinamentos relacionados a questões ambientais, que são temas transversais 

do ensinamento escolar e não são tratados cotidianamente. Convém destacar também que, para que 

haja um resultado positivo em sua utilização, é preciso que ele não perca seu caráter pedagógico 
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(LIBÂNEO, 2013) e o professor também não abra mão da intencionalidade no uso desse recurso, 

visto que a ludicidade não pode ser apresentada na educação escolar sem que haja objetivo centrado 

no desenvolvimento da criança, haja vista serem essenciais no desenvolvimento infantil e nas 

atividades escolares propostas para esse desenvolvimento.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscar elementos que contribuam com a prática pedagógica é um desafio constante à 

criatividade de professores e educadores que intentam estimular o aprendizado dos alunos sem cair, 

no entanto, nas armadilhas nocivas da docência. Utilizar o cinema, embora tenha sido um grande 

desafio, contribuiu de forma bastante expressiva para aproximar os alunos dos Anos Iniciais, aos 

problemas ambientais cotidianos vivenciados pelas crianças e que as vezes não são percebidos por 

elas, o que é de grande valia para que esses sujeitos se tornem seres autônomos, críticos e reflexivos 

do seu meio, pois o objetivo de educar é formar os sujeitos de acordo com as perspectivas que 

construímos, principalmente aquelas voltadas para a formação da integridade moral, caráter 

humano e cidadania, onde descartamos as potenciais possibilidades  que venham contribuir para 

que esses sujeitos se tornem nocivos, não apenas à sociedade e ao convívio social, mas também à 

humanidade e às relações por ela estabelecidas.  

Ao considerarmos essa reflexão, percebemos a dimensão da responsabilidade de se propor 

uma educação voltada para o respeito à vida e às liberdades, que se preocupe com a formação do 

sujeito nessa perspectiva, considerando que essa educação deva estimular os alunos a exercerem 

seu potencial crítico e reflexivo sobre suas realidades e relações com o mundo e com os outros, 

permitindo assim, que essas relações possam ser compreendidas e questionadas. Essa, portanto, 

deve ser a dimensão pretendida por todo e qualquer modelo de educação, principalmente no que se 

refere à Educação formal ofertada pelas escolas, em que as relações de ensino e aprendizagem 

tendem a ganhar contexto de mercado e se direcionar para a manutenção do sistema capitalista, 

retirando de sua intenção formar um sujeito crítico e reflexivo, que questione esse sistema. Essa 

educação não deve se voltar para servir o mercado, colocando os sujeitos como mera necessidade 

de mão de obra produzida para dar sustentação ao sistema capitalista, que retira dos sujeitos a 

possibilidade de serem livres do seu controle, tornando-se, para os mesmos seu opressor, o que 

explicitamente se torna uma violência implícita em meio a esse sistema que tem, por tendência, 

camuflar essa realidade.  
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Os projetos educativos escolares devem ser direcionados a formar um sujeito para a 

solidariedade, para a liberdade, para o respeito a vida, para a ciência, para a compreensão reflexiva 

do mundo e de suas relações com o mundo e sua natureza, oportunizando e fomentando o potencial 

crítico das crianças sobre seu meio, sua realidade e sua condição humana. A escola não pode 

sonegar ao aluno o direito de aprender, e esse aprender não deve ser pautado na mera transmissão 

de conteúdo, que em muitas ocasiões tendem a ser opressores pelo caráter impositivo com que são 

ministrados, ao contrário, que seja libertador, que coloque o sujeito em igualdade de consciência, 

pois, os saberes produzidos pela humanidade são patrimônio dela, não devendo, portanto, ser 

promotores da segregação dos educandos, impedindo que esses tenham acesso ao ensino dos 

mesmos, pois estes são parte do mundo e precisam estar em harmonia com esse mundo, mas como 

compreender essa relação senão pela educação e pela escola, onde são propostos e divulgados os 

saberes sobre esse mundo que foram produzidos historicamente pela humanidade.  

As crianças do Ensino Fundamental precisam ser ensinadas a compreenderem o mundo, a 

natureza e as elações que os envolvem, e a escola não pode se opor a isso, deve, a vista disso, 

buscar encontrar como recursos de aprendizagem, os mecanismos e os instrumentos necessários 

para que ao aluno possa ser possibilitado o exercício do direito de ter esses ensinamentos, e, utilizar 

o cinema, mostrou-se um excelente recurso pedagógico para esse fim, principalmente porquê ele 

provoca o imaginário da criança e isso é essencial para sua reflexão e para a formação de uma 

consciência crítica, portanto, apresenta-se como um instrumento importante para auxiliar a 

educação das crianças,  sobretudo em relação a questões ambientais e com alunos dos Anos Iniciais 

do Ensino fundamental. 
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RESUMO 

 

Os coleópteros, conhecidos popularmente como besouros, compõem a maior diversidade de 

espécies do reino animal. Esses organismos possuem inúmeras funções desde polinização, 

revolvimento do solo, dispersão de sementes, reciclagem de nutrientes além de atuarem como 

biomonitores. No entanto, grande parte da população concebe esses organismos como pragas. Parte 

dessa concepção popular se dá, dentre outros fatores, ao desconhecimento de suas funções 

ecológicas e diversidade. Partindo do princípio que a construção do conhecimento em relação à 

biodiversidade e, consequentemente, dos besouros ocorre na educação básica, o presente trabalho 

visa colaborar para a diminuição do desconhecimento da população em relação a esses seres e suas 

formas a partir da elaboração de um instrumento que possibilite a visualização dessa diversidade. 

Para tanto, foram realizadas coletas e a elaboração de um inventário com um roteiro que apresenta, 

de forma sequenciada, atividades que aproximem os educandos aos besouros, bem como sua 

diversidade de formas. O roteiro apresenta três etapas, subdivididos em cinco tópicos, nos quais os 

principais objetivos são desmistificar os conceitos pré-concebidos em relação aos besouros, 

demonstrar como esses organismos atuam de maneira crucial nos ambientes onde se encontram, 

bem como suas principais estruturas morfológicas (cabeça, pronoto, tórax, élitro e abdômen). 

Sendo assim, é possível através de ferramentas que induzam o contado direto com os seres vivos, 

criar meios que auxiliem a abordagens de temas outrora abstratas, além de contribuir para a 

proteção da biodiversidade ao sensibilizar os educandos para a importância dos seres vivos. 

 

Palavras-chave: Coleóptero. Ensino. Instrumento didático   

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de ciências  
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1. INTRODUÇÃO  

Os besouros compõem uma significativa parte da biodiversidade presente no planeta. Tem-

se identificado e catalogado, algo entorno de 350.000 espécies desses organismos (SLIPINSKI et 

al., 2011). Esse vasto grupo taxonômico é reunido na ordem Coleoptera que por sua vez faz parte 

da classe Insecta que integra o filo Arthropoda. 

A ordem dos coleópteros (do grego koleos + pteron = asa dura) leva esse nome devido a 

sua característica mais conspícua, que é a presença do par anterior de asas esclerotizadas (élitros) 

funcionando como um estojo no qual as asas posteriores são guardadas (ELZINGA, 2000) e o 

abdome protegido do ressecamento. 

Esses organismos realizam metamorfose completa, com ovo, larva, pupa e adulto, e 

possuem uma notável diversidade de formas, cores, tamanhos e adornos. Podem habitar vários 

locais, possuindo representantes nos mais diversos nichos, exceto no oceano aberto 

(TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011).        

Os besouros impactam os seres humanos e os ecossistemas de diferentes formas, por 

exemplo: na agricultura como pragas, como controladores biológicos, podendo, também, indicar o 

grau de degradação ambiental em projetos de biomonitoramento, mas nenhum como vetor de 

doenças humanas (BORROR; DELONG, 1969).  

No entanto, mesmo frente às funções desempenhadas pelos coleópteros, as pessoas 

apresentam no geral repulsa a esses seres. Uma significativa parcela dessa rejeição se deve ao 

desconhecimento da importância desses organismos para o funcionamento do planeta 

(GUIMARÃES-BRASIL, 2017). 

Frente a isso, torna-se relevante que desde a educação básica o indivíduo seja apresentado 

ao papel e a diversidade, não só dos besouros, mas também de todos os seres vivos para a 

perpetuação do equilíbrio natural. Nesse intuito, o presente trabalho visou à construção de uma 

ferramenta para o ensino de artrópodes, em especial dos besouros, objetivando uma aproximação 

dos educandos de diferentes níveis de escolaridade com a temática aqui proposta.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 COLETA E IDENTIFICAÇÃO DOS BESOUROS  

As coletas se deram no campus do Instituto Federal Baiano de Educação, Ciências e 

Tecnologia localizado na cidade de Santa Inês-BA. A cidade em questão possui clima, segundo a 
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classificação de Köppen e Geiger, tropical com estações de seca, sendo que há uma diferença 

significativa de pluviosidade entre as estações de verão e inverno (VELLOSO et al., 2001).  

Para a captura dos besouros foram utilizadas armadilhas do tipo pitfalls (armadilha de 

queda) contento água, detergente e sal. Os pitfalls foram distribuídos em seis transectos contento 

12 armadilhas cada. Os transectos, por sua vez, foram organizados em três blocos, cada bloco com 

quatro ptifall,as armadilhas foram colocadas no intervalo de um metro uma da outra. Os blocos 

foram colocados a uma distância de 20 metros, um em relação ao outro. Foram utilizados seis 

transectos totalizando 72 armadilhas. As armadilhas foram revisadas 48 horas após distribuição, 

sendo retirado todo o material que se encontrava dentro do pitfall, e caso houvesse algum dano que 

inviabilizasse a captura dos animais a armadilha foram trocadas. As coletas ocorreram 

semanalmente durante o total de oito semanas.  

Os coleópteros coletados foram identificados, através da utilização das chaves taxonômicas 

do Júnior (2011) e Triplehorn; Johnson (2011), até o nível de família, devido à viabilidade desse 

trabalho, além do mais esse padrão de classificação tem sido a forma usual em trabalhos de coletas 

de besouros que possuem uma perspectiva mais geral, tendo em vista a quantidade existente de 

espécies (AUDINO et al., 2007). 

 

2.2 CONSTRUÇÃO DO INVENTÁRIO E ROTEIRO 

Após ser realizada a coleta, preparação dos espécimes coletados e a identificação, ocorreu 

a confecção da caixa entomológica. Os coleópteros foram alfinetados perpendicularmente no élitro 

e etiquetados, na etiqueta está posto o nome da família a data e o local no qual o espécime foi 

coletado (QUEIROZ; BATALLA, 2016). Uma gaveta de madeira com tampa de vidro foi usada 

para acondicionar os besouros permitindo sua observação e a utilização dessa caixa entomológica 

como ferramenta pedagógica.  

Junto à construção da caixa entomológica, ocorreu também a formulação de um roteiro para 

orientar as ações realizadas com esse instrumento durante a aula. Nesse roteiro, discutido 

posteriormente, contem atividades básicas para a compreensão da ordem Coleoptera.  

Para a construção dessa ferramenta, foram consultados artigos, livros, dissertações e teses 

que abordassem a respeito da morfologia dos coleópteros, logo em seguida esse compilado de 

informações foi subdividido em conceitos tidos como centrais, sendo posteriormente elaboradas 
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procedimentos, que de forma progressiva, apresentassem esses conceitos básicos para o educando 

que estiver manipulando os espécimes presentes no inventário.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram coletados 187 espécimes de coleópteros, sendo que as famílias Scarabaeidae, 

Curculionidae e Chrysomelidae apresentaram respectivamente 113, 25 e 19 exemplares. Enquanto 

que para as famílias Carabidae, Tenebrionidae e Cerambycidae foram encontrados sete 

representantes em cada uma, e nove espécimes capturados foram da família Coccinellidae.  

A caixa entomológica constituiu de uma gaveta feita de madeira, possuindo 30 cm X 20 

cm, com os espécimes etiquetados e distribuídos ao longo de uma superfície branca (Figura 1).  

 

Figura 8 - Insetário com besouros coletados na pesquisa. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Para auxiliar a utilização da caixa entomológica, um roteiro com ênfase nas diversidades 

morfológicas apresentada pelos coleópteros foi construído. Sendo realizada uma morfoespeciação 

do material, ou seja, os exemplares foram organizados de forma a serem agrupados em séries 

morfologicamente parecidos. As ações previstas no roteiro consistiram em atividades separadas em 

três momentos, possibilitando que o discente possa, de forma didática, compreender as principais 

características dos besouros. 
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Na primeira etapa, os alunos serão levados a observar as características presentes na cabeça 

dos diferentes espécimes dos besouros inventariados. O educando perceberá a existência de vários 

tipos de estruturas presentes nessa área dos coleópteros, tais como antenas, projeções cefálicas, 

olhos e mandíbulas. Segundo Borror & Delong (1969) os besouros possuem diversas estruturas 

cefálicas (Figura 2A), sendo utilizadas para os mais diversos fins: sensibilidade, alimentação, 

reconhecimento de outros organismos e/ou recursos, bem como embates. Com a visualização 

dessas estruturas, os discentes terão um aporte concreto do que vem a ser esses caracteres 

morfológicos e associar com suas funções. 

 

Figura 9 - Besouro da família Scarabaeidae. A. Região cefálica dorsal (cabeça e pronoto); B. Região 

ventral; C. Região dorsal. 

     
Fonte: Os autores. 

 

No segundo momento os discentes observarão as características pro-torácicas dos diferentes 

tipos de besouros. Seguindo as orientações descritas no roteiro, o discente poderá perceber que 

esses animais podem apresentar, quando visto dorsalmente, colorações diferentes entre o pronoto 

(região entre a cabeça e o élitro na vista dorsal) ou a presença de estruturas como tubérculos, estrias, 

cornos e carenas. Poderá, também, observar que besouros como as joaninhas (Coccinellidae) não 

apresentam essa estrutura. Ainda nesta etapa, o aluno, ao analisar ventralmente (Figura 2B) alguns 

dos exemplares coletados, perceberá as inserções e os diferentes tipos de apêndices que estão 

ligados ao tórax. 

Ao ser analisada a região ventral (Figura 2B), os alunos notarão que há diferentes tipos de 

padrões de estrias abdominais, também irão perceber que não existem apêndices ligados aos 

esternos abdominais (BORROR; DELONG, 1969). 

Dessa forma, ao observar todas essas características torácicas e cefálicas presentes nos 

besouros, os educandos perceberão as principais estruturas que inserem os coleópteros na classe 

A                B       C 
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Insecta, além disso, são nessas etapas, que alguns conceitos abstratos referentes a áreas e estruturas, 

tais como: tubérculo, carenas e pronoto serão visualizadas. Ocorrendo, portanto, uma aproximação 

dos assuntos apresentados teoricamente com as estruturas de fato presente nos organismos.  

Ao chegarmos à terceira etapa, os discentes observarão as características abdominais dos 

organismos em questão. Quando visto dorsalmente (Figura 2C), os educandos irão perceber a 

estrutura mais característica da ordem Coleoptera, os élitros, que são o par de asas anteriores 

esclerotizadas. Irão observar também que essa estrutura está presente em todos os representantes, 

no entanto há uma significativa variação de cores, texturas, tamanhos e nervação (TRIPLEHORN; 

JONNSON, 2011).  

Nesse último momento os discentes perceberão que mesmo com as características que 

tornam os besouros muito diversos, todos eles compartilham estruturas que os singularizam 

enquanto grupo taxonômico bem definido. Além disso, com essa apresentação, os alunos irão se 

aproximar, manipular e entender mais sobre esses organismos diminuindo, dessa forma, a repulsa 

culturalmente arraigada nesses sujeitos em relação aos coleópteros. 

Além do mais, durante a realização da observação e manipulação dos animais 

inventariados, é possível associar as estruturas analisadas com as funções ambientais exercidas 

pelos besouros, por exemplo, quando se observa estruturas como mandíbulas, antenas filiformes 

características e a robustez dos besouros “serra-pau” (Cerambycidae) é possível correlacioná-lo 

com o hábito xilófago, predominante nessa família, ou seja, o consumo de madeira tanto morta, 

quanto a derrubada de árvores ainda vivas. Essa atividade desempenhada por essa família acaba 

contribuindo para ciclagem de nutrientes (BORRO & DELONG 1969). 

Outro exemplo são as estruturas cefálicas e robustas adequadas para manipulação do solo e 

do recurso alocado, presentes, em alguns representantes dos besouros “rola-bosta” (Scarabaeidae), 

além das pernas anteriores de grande importância para essa atividade. Graças a essas estruturas 

esses animais revolvem o solo acabando por auxiliar na aeração edáficas e, ao enterrar as fezes, 

diminui a disseminação de pragas (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011).      

 Além das funções ambientais acima descritas, existe também a ação predadora das 

joaninhas (Coccinellidae) que evita pragas em grandes lavouras, bem como a função polinizadora 

efetuada por vários representantes da Ordem Coleoptera (BORROR & DELONG, 1969). No 

entanto salientamos aqui que existem representantes dessa família que possuem hábitos fitofagos.  
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A construção de uma caixa entomológica para utilização como ferramenta pedagógica, vem 

sendo utilizado em outros trabalhos como o de GUIMARÃES-BRASIL et al. (2017). No entanto 

em grande parte desses trabalhos a ênfase dada é, majoritariamente, a uma perspectiva taxonômica, 

buscando analisar qual a riqueza de espécies e/ou família presente em uma determinada área 

(GULLAN & CRANSTON, 2008), sendo em poucos textos abordados os aspectos morfo – 

comparativo, bem como as estruturas adaptativas e a historia natural dos organismos coletados a 

exemplo de Macêdo (2009) e Macedo et al. (2015). 

Ao compararmos esse trabalho com a literatura associada, observaremos que, o presente 

estudo partiu do pressuposto que o inventário é uma ferramenta que pode ser utilizada para além 

de seu escopo “taxonômico – demonstrativo”. Evidenciando, dessa forma, que através dele é 

possível analisar aspectos como diversidade de forma e assimilar conceitos que outrora foram 

abordados apenas de forma teórica. 

Além disso, Macedo et al. (2015) considera que a partir da análise detalhada, desde a 

construção da caixa entomológica até sua utilização em sala de aula, é possível demonstrar ao aluno 

a importância das relações ecológicas e as adaptações que os organismos coletados possuem. No 

presente trabalho partiu dessa premissa na utilização da caixa entomológica, uma vez que entende-

se que é a partir da associação teórico (aulas, livros e textos de zoologia) e prática (visualização e 

manipulação dos besouros coletados) que o conhecimento é então assimilado, visto que, nesse 

contexto o educando poderá dispor de outros meios, não apenas as aulas conceituais e livros, para 

compreender as definições e estruturas anatômicas presentes nos organismos (FREIRE, 1996; 

ALMEIDA, 2012). 

Segundo Santos e Souza (2011) a utilização de caixas entomológicas nas aulas de Zoologia 

ou áreas afins, auxilia não só na assimilação dos conteúdos bem como atua na desconstrução de 

mitos sobre esses organismos e aproximam os discentes à fauna existente, através da manipulação 

dos espécimens coletados ou pela simples observação dos mesmos. Ao utilizar propostas de ensino 

como estas, buscam-se atenuar na população em geral paradigmas infundados, preconceitos 

históricos e místicos em relação aos insetos, sobretudo, nesse caso, em relação aos besouros. A 

aproximação dos alunos a esses seres sensibiliza a comunidade para conservar não só os 

organismos em questão, como, também, o meio onde vivem.  

Dessa forma, a ferramenta pedagógica aqui construída pretende somar às atividades 

docentes no que concerne a abordagem de assuntos relacionados ao ensino de Zoologia, 
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principalmente de artrópodes. Haja vista a quantidade de insetos que o Brasil possui (RAFAEL et 

al., 2012), podendo também ser utilizada naquilo que Capra (1996) chamou de alfabetização 

ecológica, pois se entende que é a partir da compreensão do meio, assim como dos organismos que 

nos rodeiam que os estudantes perceberão as importantes relações de interdependência entre as 

espécies da comunidade biológica. Ressalta-se ainda, que além da interdependência, destaca-se a 

diversidade e a complexidade das relações estabelecidas entre as espécies e o ambiente. 

 

4. CONCLUSÃO  

Frente ao apresentado, é possível inferir que é possível encontrar no Campus do Instituto 

Federal em Santa Inês besouros de diferentes famílias, com as quais é possível contruir uma caixa 

entomológica para fins didático-pedagógico.  

    A proposta dessa ferramenta didático-pedagógica pode proporcionar uma aproximação 

dos educandos a conceitos de zoologia outrora abstratos e descontextualizados da realidade dos 

mesmos. Neste sentido, a utilização da caixa entomológica, bem como o roteiro possibilita uma 

maneira alternativa de demonstrar as diferenças e similaridades morfológicas presentes nos 

organismos, mais especificamente os besouros.  

Além disso, a utilização da caixa entomológica permite a comparação, manipulação e 

observação dos organismos pelos discentes, possibilitando que os mesmos desconstruam mitos e 

paradigmas que foram culturalmente assimilados. 
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RESUMO 

  

Partindo da concepção de que a ciência é um processo de construção constante e é composta por 

modelos e teorias que partem da observação da natureza, é necessário que haja preocupação sobre 

discussões de como os modelos científicos são construídos e qual a sua importância para 

compreensão do conhecimento. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo elaborar um jogo 

didático com o intuito de facilitar o entendimento do conteúdo de modelos atômicos nas aulas de 

química e inserir um material didático inovador com a finalidade de estimular o interesse dos 

alunos. O jogo foi aplicado para 54 alunos de duas turmas da 1ª série do ensino médio da E.E.E.M 

Magalhães Barata na cidade de Belém-Pa, através do Projeto Residência Pedagógica. Após a 

aplicação do jogo, foi utilizado um questionário composto por três questões objetivas e uma 

subjetiva para a coleta de dados. Foi possível analisar que a maioria dos alunos conseguiu 

compreender o assunto abordado através do jogo, puderam associar o conteúdo exposto com o 

cotidiano a partir do material didático utilizado, assim como confirmaram o interesse em ter aulas 

com jogos didáticos com frequência. Sendo assim, é notório a necessidade da elaboração de novas 

metodologias de ensino para a educação básica, bem como a inserção das mesmas em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Atomística. Ensino de Química. Jogo didático.  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A investigação da natureza possibilita que cientistas elaborem modelos e teorias que devem 

passar por testes, através de experimentos ou simulações, para que haja compreensão da utilidade 

da teoria proposta. Assim, a ciência não é neutra e finalizada, mas é desenvolvida no meio social e 

está em evolução constante. Tendo em vista que certos modelos teóricos são identificados com 

explicações limitadas ao serem observados macroscopicamente, há carência de modelos novos e 

elaborações de leis que expliquem além das limitações. (MELO; NETO, 2013) 

 No ensino de química, especificamente, não há inquietação sobre a discussão das maneiras 

como os modelos científicos são elaborados e sua relevância no entendimento da concepção do 

conhecimento. É perceptível que há um tratamento equivocado na apresentação de modelos 

atômicos. Entretanto, essa discussão é de suma importância, devido a base da química ser composta 

por modelos, não só atômicos, mas também os moleculares, matemáticos e afins, e tal ideia é pouco 

contemplada pelos docentes, livros didáticos e, consequentemente, pelos discentes. (MELO; 

NETO, 2013) 

 Partindo do processo construtivista de ensino, o qual tem como princípio a valorização do 

conhecimento adquirido pelo sujeito, a utilização de jogos didáticos em sala de aula está 

relacionada a essa abordagem de ensino. O uso de jogos nesse nível de ensino possibilita a 

participação e avaliação do próprio jogo pelos alunos, durante o desenvolvimento da atividade, 

bem como propicia a auto avaliação do seu desempenho. (CUNHA, 2012) 

 Algumas características importantes sobre o uso de jogos didáticos são o baixo custo para 

a sua produção e aplicação, a possibilidade de utilizá-los em sala de aula e a isenção de materiais 

auxiliares. Porém, esse instrumento não deve ser visto apenas como um divertimento, tampouco 

uma estratégia única de ensino, mas uma forma interativa entre os alunos, que se tornam ativos no 

desenvolvimento do próprio saber. Geralmente, os alunos não compreendem facilmente a 

linguagem científica usada pelo professor durante aulas expositivas, e com as discussões 

promovidas pelos jogos há o estabelecimento de significados comuns e interações entre ambos. 

(FOCETOLA et al., 2012) 

 Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo produzir um jogo didático para o 

ensino de modelos atômicos, com o intuito de responder ao problema da pesquisa sobre inserção 

de novas metodologias no nível básico de ensino, além de contribuir para dinamizar as aulas e 
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buscar formas melhores de aprendizado visando suprir a concentração de informações apenas nos 

livros didáticos. 

 

2. METODOLOGIA 

 O recurso didático “Carta Mestre dos modelos atômicos” foi desenvolvido por discentes do 

curso de Licenciatura em Ciências Naturais – Química, mediante a participação no programa 

Residência Pedagógica, como forma de contribuir na produção e aplicação de novas metodologias 

no ensino de Química para a educação básica. Participaram da atividade 54 alunos da 1ª série do 

ensino médio da E.E.E.M. Magalhães Barata, localizada na cidade de Belém-PA. 

 A partir disso, o desenvolvimento metodológico ocorreu em três etapas: i) elaboração do 

jogo didático; ii) socialização da atividade; iii) análise de dados. O jogo foi produzido no software 

PowerPoint, e é composto por quatro cartas, sendo uma carta para ser utilizada como base na 

dinâmica, a qual contém o nome do modelo atômico proposto e uma imagem representativa do 

mesmo; e as outras três cartas contém informações correspondentes de cada modelo atômico, sendo 

duas corretas e uma errada. A dinâmica das cartas pode ser observada de acordo com a figura 1. 

 

Figura 1 – Jogo “Carta Mestre” dos modelos atômicos.

 

Fonte: Os autores. 

Para a realização da atividade, foram divididos quatro grupos de 5-7 alunos e cada grupo 

recebeu um modelo atômico diferente. Foi dado 10 minutos de tempo para que os grupos entrassem 
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em acordo comum sobre as cartas correspondentes corretamente. Após a finalização do debate, um 

aluno de cada grupo foi convidado a socializar a o modelo atômico, as cartas e respostas 

selecionadas pela equipe para toda a turma. Momentos demonstrados na figura 2 

. 

Figura 2 – Socialização e Aplicação do jogo didático. 

 

Fonte: Os autores. 
 

Após a socialização, foi feita uma breve explicação de cada modelo atômico abordado para 

fixação e correção dos conceitos expostos pelos alunos no decorrer do jogo, e para finalizar a 

atividade foi feito a aplicação de um Instrumento de Coleta de Dados (ICD). Por meio deste, 

realizou-se uma abordagem metodológica de cunho qualitativo-quantitativo, caracterizada pela 

coleta de dados através de três questões objetivas e uma subjetiva, voltadas para a avaliação do 

recurso didático utilizado, tendo em vista o levantamento e análise de dados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao serem questionados se conseguiram associar o conteúdo de química com o cotidiano a 

partir da apresentação do material, 94,4% disse que sim. De acordo com Silva et. al (2016), a 

mediação do conhecimento através do uso de jogos pedagógicos torna o trabalho de conceitos e 

princípios mais inteligível para o professor, além incentivar o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos, permitindo a assimilação de informações e, principalmente, agregando valores e atitudes 

ao seu cotidiano. 

Quando foi perguntado se os alunos gostariam de ter aulas de química com jogos didáticos 

frequentemente, 94,4% confirmaram. Segundo Cunha (2012), os jogos didáticos tornam-se 
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convenientes como materiais motivadores para o aprendizado de conceitos químicos na proporção 

que estimula o interesse do aluno. Partindo do ensino construtivista, o interesse do estudante passa 

a ser a base do processo de ensino-aprendizagem, enquanto o professor é o precursor de situações 

que estimulam e conduzem a aprendizagem. 

Foi questionado se a aula com o jogo didático facilitou o entendimento sobre o conteúdo de 

modelos atômicos, 96,3% dos alunos disseram que sim. Segundo Melo e Neto (2013), é importante 

que os discentes do ensino médio percebam que os modelos são construções temporárias e 

suscetíveis a avanços ao longo da história. O ensino dos modelos atômicos é útil para explicar a 

realidade e esclarecer para o aluno em que momento pode-se trabalhar com um determinado 

modelo e quais as necessidades levaram à construção de um modelo mais elaborado e evoluído.   

Por fim, na questão subjetiva, houve a indagação de quais materiais didáticos eram 

conhecidos pelos discentes. Os dados estão demonstrados no gráfico da figura 3. 

 

Figura 3 – Materiais Didáticos conhecidos pelos alunos 

 

Fonte: Os autores. 

 

 90,6% dos alunos mencionaram os materiais tradicionais como livros, cadernos, apostilas 

e quadro branco, 18,5% apontaram os jogos educativos e 0,6% não souberam responder. Apesar 

da apresentação de um jogo didático e da explanação sobre diversos tipos de materiais didáticos 

que podem ser utilizados durante as aulas, a maioria dos alunos ainda identifica os materiais 
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tradicionais com maior frequência. De acordo com Silva et. al (2016), as aulas de química ainda 

são refletidas por antigas tradições verbais e não verbais de conhecimento, através do uso da lousa 

e da fala, as quais tornam-se pouco atrativas aos alunos. Para tornar as aulas mais atrativas e 

resgatar o interesse dos alunos, é necessário propor o uso de recursos didáticos educativos para 

auxiliar a apresentação e demonstração de informações e conceitos importantes dos conteúdos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o desenvolvimento do jogo foi possível analisar a importância de novas metodologias 

de ensino e a produção de recursos didáticos. Durante a aplicação do jogo didático foi possível 

notar a influência da interpretação de texto e o estímulo de atenção que os alunos precisaram ter 

para o desenvolvimento da atividade proposta.  

 Nesse sentido, o jogo permitiu que os discentes compreendessem o conteúdo de forma mais 

dinâmica e contribuiu para a participação ativa e socialização de toda a turma, uma vez que a 

atividade proporcionou o debate em grupo como forma de resolução do problema proposto. Além 

do debate, a socialização contribuiu para a oratória dos alunos quando foram convidados a expor 

os resultados da equipe para o restante da turma. 

 Por fim, mesmo com a exposição de um jogo como recurso didático, os alunos ainda 

apontaram materiais tradicionais como os mais conhecidos por eles. Portanto, é necessário que haja 

uma maior produção e uso de materiais didáticos inovadores que busquem uma boa aceitação e 

interesse dos alunos, bem como uma melhor comunicação entre professores e alunos. 
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RESUMO 

 

A educação tem evidenciado múltiplos desafios, dentre os quais se verifica a importância de uma 

abordagem significativa para promoção dos conteúdos científicos, aos estudantes. Em funções das 

transformações históricas e culturais no meio ambiente, a educação ambiental se torna fomentadora 

e transformadora no processo de ensino/aprendizagem, por promover a formação crítica e 

consciente dos sujeitos sobre a questão ambiental. Nesse sentindo, buscou-se aplicar como 

metodologia de ensino a realização de aulas práticas experimentais, visando contextualizar a 

temática “água e solo”, e estimular a compreensão e construção da consciência ambiental crítica 

no ensino de ciências. Neste trabalho foi utilizada uma estratégia educacional baseada em 

metodologia ativa, tendo como foco a pesquisa-ação. As aulas práticas tiveram como público-alvo 

alunos de uma turma de 6º ano, do ensino fundamental II, de uma escola localizada na cidade de 

Belém/PA. As análises dos dados foram realizadas a partir da participação e proatividade dos 

alunos nas atividades propostas. Desta forma, ao final desta pesquisa foi possível observar que as 

aulas práticas experimentais interligadas aos conteúdos teóricos, foram relevantes no ensino de 

Ciências e Educação Ambiental, já que os alunos demostraram interesse e proatividade em relação 

ao conteúdo abordado em forma de atividades experimentais, permitindo aos alunos serem os 

protagonistas do processo de aprendizagem. Além disso, essa proposta favoreceu a sensibilização 

ambiental efetiva dos alunos, fortalecendo a formação de sujeitos ecológicos, para intervirem de 

forma positiva frente aos problemas ambientais do cotidiano.  
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1. INTRODUÇÃO 

Em um contexto marcado pela degradação do meio ambiente e do seu ecossistema, há 

necessidade de se fazer uma reflexão sobre os problemas ambientais que assolam o planeta Terra. 

Superando assim, a opressão e os efeitos do capitalismo e da desagregação entre homem e natureza. 

Nesse sentido, é indispensável a articulação com a produção de conhecimento sobre a Educação 

Ambiental – EA (JACOBI, 2003). 

A educação ambiental, de acordo com Reigota (2010) busca a compreensão do conceito 

relacionado com a sustentabilidade, preservação e conservação dos recursos naturais. Deste modo, 

ela propõe formar cidadãos, consciente, fortalecendo a prática cidadã. Aliado a isso, trabalha com 

a inter-relação entre o ser humano e o meio ambiente, assegurando, que o futuro do planeta esteja 

equilibrado no que se refere a natureza. 

Tendo em vista a magnitude e complexidade da educação ambiental (EA), os autores Leff 

(2014) e Loureiro (2004) ressaltam que a EA, pode ser entendida como um campo complexo que 

envolve múltiplas dimensões de práxis sociais, subjetivas e efetivas, que almeja a compreensão 

intrínseca entre a natureza e sociedade. 

Desta forma a atual conjuntura exige um novo paradigma, que ao permitir a formação de 

novos conceitos e respostas, possam explicar essa complexidade, fornecendo instrumentos para 

atuar sobre ela, de modo a não predominar o raciocínio fragmentador, priorizando a educação 

transformadora de conhecimento para incorporar o saber ambiental (LEFF, 2014). 

De acordo com Morin (1994), ocorre uma fragmentação descontextualiza do conhecimento 

em relação a educação ambiental, excluindo a compressão complexa da realidade em relação aos 

problemas ambientais, resultando em desinformação mútua entre o homem-ambiente-sociedade. 

Desta forma, Loureiro (2004) assegura que o desenvolvimento de prática pedagógica 

baseada em métodos efetivos, permitem a construção de uma visão mais complexa, possibilitando 

moldar novas atitudes e comportamentos diante do consumo da sociedade, e estimula mudanças de 

valores individuais e coletivos. Intensificando uma EA efetiva, crítico-reflexiva preenchida pela 

plenitude enquanto práxis sociais. 

De acordo com as concepções dialógicas de Freire (2009), estas uniões dialéticas entre 

teoria e prática sua atividade se dá dentro do meio social fornecem importantes contribuições para 

a educação ambiental. Já que, intensificam uma educação libertadora, emancipatória, 

problematizadora e transformadora por meio do diálogo de pares. Onde, educador-educando 
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possam agregar saberes e promover ações que possibilitem a transformação da realidade, 

fortalecendo a formação de sujeitos ecológicos. 

Com base no construtivismo de Piaget (2007), a educação ambiental pode constituir-se, em 

uma prática educacional efetiva ajustada na construção e restruturação do conhecimento, que 

percorrer várias etapas do desenvolvimento do indivíduo. Contribuindo para um novo modelo de 

ensino que permite ao sujeito aquisição cognitiva, pautada no processo de assimilação e 

acomodação para posterior solucionar uma problematização. 

Levando em consideração a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2019), e a linha de 

pensamento de Piaget (2007), onde é enfatizado que não basta apenas o conhecimento científico e 

registro de percepções, é necessário oferecer oportunidades para que os alunos, de fato, se 

envolvam nos processos de aprendizagem e que possam vivenciar momentos de investigação. 

Desse modo, eles serão estimulados a exercitar e ampliar sua capacidade de observação e 

incorporar o conhecimento do seu cotidiano. 

Destaca-se que a inclusão de aulas práticas experimentais no ensino de Ciências, ajustada 

em EA, promove e transforma a prática educativa, além de melhorar a qualidade do ensino. De 

acordo os autores, Freire (2009) e Demo (2015), para compreender o que diz na teoria é necessário 

experimentá-la, sendo o experimento indispensável dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, seguindo os vieses Freiriano e Piagetiano e unindo as atribuições dos métodos 

pedagógicos, baseados em aulas práticas, assim como, as concepções mencionadas pelos autores 

Jacobi (2003), Loureiro (2004) e Reigota (2010) sobre a Educação Ambiental alcança-se a proposta 

desta pesquisa como prática pedagógica, ensino de ciências: experimentação com enfoque 

ambiental. 

A aula prática como instrumento pedagógico baseada e metodologia ativa, vem ganhando 

espaço na área educacional, com destaque para o ensino de Ciências. Sendo assim, a aula prática 

constitui-se como estratégia metodológica que visa a promoção da aprendizagem ativa, a partir da 

construção e acumulação do conhecimento sobre determinado assunto em questão (DEMO, 2015). 

Nesse sentido, a aprendizagem ativa, acontece em função da ação do sujeito em interação 

com o meio. Sendo assim, a metodologia ativa surge como uma proposta para focar o processo de 

ensinar e aprender/fazer. Oportunizando os alunos atuarem como protagonistas do processo de 

aprendizagem, buscando a participação de todos os envolvidos e centrados na realidade em que 

estão inseridos (BACICH; MORAN, 2018). 
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Nesse seguimento e a partir desses referenciais, transcenderá a seguir uma reflexão sobre 

as práticas e estratégias pedagógicas fundamentais para o desenvolvimento de uma prática de 

educação ambiental que priorize uma prática reflexiva renovadora e transformadora da realidade 

dentro e fora da escola. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os procedimentos metodológicos aqui apresentados para o desenvolvimento dessa 

estratégia metodológica no ensino, tem como base as concepções de problematização de Freire 

(2009), de educação ambiental de Loureiro (2004) e estratégia metodologia de Demo (2015) 

apresentados na construção do referencial teórico deste artigo. 

A pesquisa foi fundamentada na metodologia ativa, com enfoque na pesquisa-ação. 

Interligado as aulas práticas experimentais para estimular o ensino de ciências e promover a 

educação ambiental. 

Esta prática pedagógica teve como público-alvo alunos de uma turma de 6º ano do ensino 

fundamental II, de uma escola da rede privada, localizada na cidade de Belém/PA. Tendo em vista 

os conteúdos “Água e Solo” abordado no livro didático de Ciências. 

O delineamento desta pesquisa está estruturado em duas etapas a seguir: 

Etapa 1 – Incide em aulas expositivas com recursos audiovisuais acerca dos conteúdos para 

agregar conhecimentos, e impulsionar a participação dos alunos na atividade. Seguindo a etapa 1, 

os educandos se reuniram para discutir sobre os referidos temas “Água e Solo”, posteriormente 

foram divididos em dois grupos, onde cada grupo optou por produzir uma atividade prática 

experimental, sobre os tipos solos (grupo A) e erosão hídrica (grupo B). 

Etapa 2 – Consiste na contextualização dos conteúdos abordados e construção da atividade 

prática experimental. Nessa atividade os alunos também foram incentivados a reciclagem de 

material. Desta forma, para elaboração dos experimentos os grupos A e B utilizaram materiais 

recicláveis (garrafas pets), além de outros elementos. 

O grupo A, utilizou materiais como algodão, areia, humus, argila e brita, para montagem 

do experimento. Onde cada tipo de solo foi colocado em uma garrafa pet de 2 litros, em formato 

de filtro elaborado pelos alunos, totalizando em quatro (4) amostras. E água para simular a 

infiltração no solo. 
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Já o grupo B, utilizou barbante, areia, terra com resíduos vegetais mortos (galhos, cascas, 

folhas e raízes mortas) e gramas para simular a cobertura vegetal. Cada tipo de solo foi colocado 

em uma garrafa pet de 05 litros, com furo retangular na parte superior da garrafa, totalizando em 

três (3) amostras. E água para simular a erosão da chuva solo. Para simular a chuva os alunos 

fizeram um regador de garrafa pet. 

Na etapa inicial do projeto-ação, os alunos fizeram apresentação dos resultados do trabalho 

em sala entre os grupos (A e B). Após a fase teste, a atividade culminou com a apresentação dos 

trabalhos experimentais para comunidade escolar e externa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a realização das aulas teóricas, o tema abordado foi inédito para os alunos, visto 

que poucos demonstraram um conhecimento prévio sobre o assunto abordado em sala de aula. 

Mediante as aulas teóricas, foi notório o interesse dos alunos pelos conteúdos sugeridos “Água e 

Solo, uma vez que este tema os motivou a levantar hipóteses para a interpretação e contextualização 

na atividade experimental e situação problema. 

Diante desse argumento, em consonância com os conceitos de ensinar e aprender fazer de 

Bacich e Moran (2018), observou-se que o conhecimento não é resultado do simples registro de 

percepções e informações, o conhecimento resulta das ações e interações do sujeito no ambiente 

em que vive. 

Durante a realização das atividades experimentais os alunos demonstraram ser proativos, 

tornando o aprendizado mais significativo e prazeroso. Nesse sentido, em diálogo com as 

concepções construtivista de Piaget (2007), pôde-se afirmar que as aulas práticas experimentais, 

ajustada na contextualização dos conteúdos e construção e reestruturação do conhecimento, 

permitiu aos alunos uma aprendizagem efetiva. 

As questões enfatizadas no experimento do grupo A (Figura 1) foram a infiltração da água 

nos diferentes tipos de solos. Onde os alunos puderem compreender que a infiltração depende das 

características que os solos apresentam como, textura, estrutura e porosidade. E que há necessidade 

de conservar esse recurso natural essencial para manutenção de vida do planeta Terra, além de ser 

um componente fundamental dos ecossistemas e ciclos naturais. 

 

Figura 1 – Experimento sobre tipos de solos. 
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Fonte: Os autores. 

 

O grupo B, pontuaram os problemas ambientais que ocorrem no solo desprovido de 

cobertura vegetal, gerado pela erosão hídrica (Figura 2). Nessa atividade, os alunos 

compreenderam que a cobertura vegetal auxilia e interfere nos processos erosivos. Ressaltando 

assim, que manter a cobertura vegetal no solo é essencial para evitar a erosão. 

Desta forma, a atividade descrita corrobora também com a concepção de Loureiro (2004), 

onde é enfatizado que o diálogo entre o conhecimento empírico e o saber científico é primordial 

para fortalecer a racionalidade complexa preenchida pela plenitude de práxis social.   

Nesse sentido, essa atividade permitiu também aos alunos a construção de uma visão mais 

complexa e global do qual está inserido. Transformando dessa forma, o aluno em sujeito crítico e 

questionador, reconstrutor da realidade. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Experimento sobre erosão hídrica do solo. 
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Fonte: Os autores. 

 

Logo a contextualização da proposta educacional delineada nesse artigo, fortaleceu a 

sensibilização dos alunos sobre o meio ambiente, seus problemas e suas necessidade de 

conservação. Tornado sujeito ecológico diante dos problemas ambientais que venha assurgir em 

seu cotidiano, como mencionado por Freire (2009) nesse trabalho. 

Visto que, explicar assuntos relacionados a “Água e Solo” por meio de exposição teórica 

em sala de aula, não permiti demonstrar de fato certos aspectos, como os referidos acima. No 

entanto, ao contextualizar na prática os alunos puderam compreender e assimilar os conteúdos 

fazendo ponte para educação ambiental. 

A motivação e proatividade dos alunos confirma, que as aulas práticas por meio da 

experimentação constituem um recurso metodológico facilitador, importante no processo de ensino 

e aprendizagem de Ciências e promoção da Educação Ambiental. Tornando desta forma, os alunos 

os protagonistas deste processo, sobre mediação do professor. 
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4. CONCLUSÃO 

Após a realização da atividade experimental, os resultados das atividades educativas 

revelaram que as aulas teóricas desempenham papel muito importante, mas quando é articulada 

com as aulas práticas, os conteúdos tornam-se mais significativos e prazerosos. Deste modo, as 

aulas práticas, compreendem uma estratégia metodologia ativa facilitadora para que os alunos 

possam indagar e assimilar de forma dinâmica, crítico-reflexivo os conteúdos abordados em sala 

de aula. Contudo para que essas atividades sejam viáveis no ensino/aprendizagem, é necessário 

que o professor busque métodos e estratégias adaptativas e motivadoras. Por conseguinte, essas 

atividades, além de facilitar a assimilação dos conteúdos científicos, possibilita o diálogo ente os 

alunos e o mundo que o cerca, além de promover ações de educação ambiental, direcionando 

valores construídos durante a formação escolar para sociedade. 
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RESUMO 

 

Durante a educação básica é comum deparar-se com alunos que tenham aversão à disciplina de 

Química, isto deve-se, na maioria das vezes pela predominância de métodos tradicionais de ensino 

presentes nas salas de aula de todo o Brasil. Quando trata-se de Química orgânica, as reclamações 

são ainda mais enfáticas, devido ao conteúdo ser demarcado por um grande número de 

classificações e ocupar uma das posições mais importantes no Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM). Com isso, o objetivo desse trabalho é contextualizar os conceitos de nomenclatura dos 

compostos orgânicos, por meio da elaboração de um jogo didático, com o intuito de demonstrar a 

aplicabilidade de metodologias ativas no ensino de química e colaborar no processo de ensino-

aprendizagem de alunos da rede pública. A partir disso, realizou-se uma atividade com 55 alunos 

da 3ª série do ensino médio, da Escola Magalhães Barata, na cidade de Belém-Pa. Para tanto, 

utilizou-se um questionário como Instrumento de Coleta de Dados (ICD), composto por três 

questões objetivas e uma subjetiva, voltadas para a avaliação do recurso didático utilizado. Dessa 

forma, constatou-se uma porcentagem de 100% positiva dos alunos no que tange a utilização do 

material didático produzido na pesquisa, demarcando a facilidade e aprimoramento da 

aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Jogo didático. Residência Pedagógica. Química Orgânica.  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

De acordo com Pimenta (2001) o estágio supervisionado exerce importantes funções na 

formação de professores à medida que o estagiário colabora com a construção da aprendizagem do 

aluno. Nesse sentido, as interfaces entre Universidade e Escola, que são os projetos de iniciação à 

docência, contribuem no planejamento e execução de atividades no Ensino Médio da rede estadual, 

e propõe a reflexão sobre o ensino de Química Orgânica e levanta preocupações em relação a 

qualidade no processo de ensino e aprendizagem. (BINSFIELD, 2013) 

Tendo em vista que na prática, o ensino de Química Orgânica no Ensino Médio, em sala de 

aula, consiste na transmissão-recepção de conhecimentos que, muitas vezes, não são 

compreendidos. Para estimular e resgatar o interesse dos discentes pelas aulas de química é 

fundamental que o professor busque o desenvolvimento de estratégias modernas e simples, 

utilizando experimentos, jogos e outros recursos didáticos, para dinamizar o processo de 

aprendizagem em Química. (SOARES et al., 2003) 

Os alunos apresentam limitações quanto a relação do conteúdo ensinado na escola com o 

seu cotidiano, e com isso ignoram as contribuições dessa ciência para a sociedade. Contudo, não 

pode haver a espera de que os alunos estejam preparados para aprender química no início do 

processo, tampouco devemos aceitar o interesse instantâneo pelo lúdico. Com isso, o professor de 

química deve objetivar o desenvolvimento da autonomia do discente no fim do processo. 

(BINSFIELD, 2013, NETO; MORADILLO, 2016) 

Ao falar sobre jogos e atividades lúdicas, há alusão imediata para a infância, onde a criança 

feliz é a que brinca, solta a imaginação e é criativa. O lúdico remete uma concepção, na vida 

cotidiana e na educação infantil, que quando mais livre a brincadeira, melhor será para o sujeito. 

Na sala de aula, o lúdico se encaixa como um auxílio para o progresso das atividades de estudo no 

adolescente e no adulto. (NETO; MORADILLO, 2016)  

O jogo didático precisa contribuir para a absorção do conhecimento científico, pelo aluno, 

porque só assim ele auxiliará o amadurecimento psíquico (atenção, memória, pensamento e 

imaginação) e o jogo precisa ser elaborado em função do resgate desses processos. Para que a 

ludicidade cumpra o papel de resgatar as funções psíquicas, é preciso que ela esteja atrelada ao 

conteúdo, portanto, o professor deve assumir a responsabilidade de garantir o conhecimento 

científico contido no jogo trabalhado em sala de aula. (NETO; MORADILLO, 2016) 
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Nesse sentido, objetivou-se contextualizar os conceitos de nomenclatura dos compostos 

orgânicos, através da elaboração de um jogo didático, com o intuito de demonstrar a aplicabilidade 

de metodologias ativas no ensino de química e colaborar no processo de ensino-aprendizagem de 

alunos da rede pública, na cidade de Belém do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

O Jogo da memória foi aplicado para um total de 55 alunos de duas turmas da 3ª série do 

ensino médio da E.E.E.M Magalhães Barata em Belém-Pa. Estes foram selecionados por já terem 

um conhecimento prévio acerca do conteúdo de química orgânica devido a aulas anteriores à 

aplicação. A atividade foi desenvolvida durante o projeto Residência Pedagógica, que visa 

aproximar graduandos de licenciatura das vivências escolares e introduzir novas metodologias de 

ensino na educação básica.  

Para a produção do jogo, foi utilizado o software PowerPoint, por ser uma ferramenta fácil 

manuseio e acesso. O jogo compõe-se de oito pares de cartas, um dos pares contém a estrutura da 

cadeia carbônica e no outro par está contido a nomenclatura - em alguns casos, foi possível 

adicionar os nomes usuais e imagens para a contextualização com o cotidiano. Como demonstra a 

figura 1. 

 

Figura 1 – Jogo da Memória “Química Orgânica”. 

 

Fonte: Os autores. 
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Para a dinâmica compreender toda a turma, foram divididos quatro grupos de 2-7 alunos e 

cada grupo recebeu um conjunto de cartas. Inicialmente, foi proposto que cada aluno da equipe 

fizesse uma jogada por vez até a finalização da associação de todos os pares. Durante todo o 

processo, os professores residentes estiveram auxiliando nas dúvidas pertinentes dos alunos. 

Momentos demonstrados na figura 2. 

 

Figura 2 – Socialização e Aplicação do jogo didático. 

 

Fonte: Os autores. 

Depois, foi aplicado um questionário como Instrumento de Coleta de Dados (ICD), 

composto por três questões objetivas e uma subjetiva, voltadas para a avaliação do recurso didático 

utilizado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O primeiro questionamento foi se os alunos conseguiram associar o conteúdo de química 

com o cotidiano a partir da apresentação do jogo, 89,09% assinalou que sim. De acordo com 

Constantino et. al. (2003); Eleutério e Gonzaga (2009), a aplicação de atividades lúdicas no ensino 

médio pode ser vista como uma alternativa capaz de desenvolver a criticidade científica e social, 

assim como, possibilitar a transição do ensino que deixará de ser centrado em decorações de 

conceitos e fórmulas e passará a desenvolver a imaginação, raciocínio e construirá o conhecimento 

para a resolução de problemas e tomadas de iniciativas. 

Ainda sobre o questionamento acima, Cunha (2012) disserta sobre como os jogos são 

indicados como um tipo de recurso didático educativo o qual pode ser utilizado em momentos 

distintos, como na apresentação de um conteúdo, ilustração de aspectos relevantes ao conteúdo, 
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como revisão ou síntese de conceitos importantes, avaliação de conteúdos ministrado na escola 

básica ou para auxiliar no aprendizado do aluno. Além disso, Jann (2010) afirma que a utilização 

de jogos entra no contexto atual devido à praticidade nas salas de aula, possui baixo custo, 

possibilita a aprendizagem de uma maneira prazerosa, contribui no processo de socialização, 

estimula a curiosidade e criatividade e, por fim, provoca no aluno a vontade de adquirir mais 

conhecimento. 

A segunda questão foi se os alunos gostariam de ter aulas de química com materiais 

didáticos frequentemente, 100% afirmou. Segundo Zanon (2018), com referência ao ensino de 

química orgânica no ensino médio é notório a prática comum do método tradicional na transmissão 

de conhecimentos, o que por muitas vezes, deixa lacunas no processo, sendo assim, é importante 

que haja estudos de formas mais motivacionais e divertidas para a contribuição no processo de 

ensino e aprendizagem de nomenclatura dos composto orgânicos. 

A terceira pergunta foi se a aula com material didático facilitou o entendimento sobre o 

conteúdo. 100% dos alunos disse que sim. De acordo com Batista (2016), o uso de jogos possibilita 

o exercício do raciocínio, facilita os estudos e enriquece o intelecto, devido a utilização do lúdico 

como recurso educacional para a fixação de conceitos no ambiente escolar ter a capacidade de 

instigar o interesse do aluno e motivar a compreensão dos conteúdos. 

A última indagação pedia para os alunos mencionarem quais tipos de materiais didáticos 

eles conheciam, entre os mais citados estavam livros, apostilas, jogos didáticos, experimentos e 

vídeos. Segundo Miranda (2010), a utilização de recursos didáticos é importante para interatividade 

construída pelo aluno através da criação, significação e ressignificação do conhecimento, portanto, 

o professor detém a função de instruir o aluno sobre o entendimento desses recursos objetivando, 

também, a abrangência da alfabetização científica. 

Segundo Cavalcanti e Soares (2009) o uso de jogos didáticos para abordar conceitos 

químicos surge como alternativa para minimizar dificuldades como a desmotivação pelo 

aprendizado, pois o jogo pode atribuir sentido a partir de uma atividade que envolve diversão e 

simulação do real. Ademais, Adams e Nunes (2018) afirmam que inserir a ludicidade no Ensino de 

Química pode despertar o interesse e a participação dos alunos nas aulas e, como consequência, 

aumentar a motivação do educando para o aprendizado e promover ainda a construção de 

conhecimentos importantes para a formação cidadã dos educandos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no estudo apresentado, compreendeu-se como a utilização de metodologias 

ativas, tais como o jogo didático produzido na pesquisa, são alternativas eficazes para combater as 

aulas monótonas de Química ainda muito presentes no nosso país. Além disso, denota-se a 

importância em valorizar atividades em grupo, pois, elas são responsáveis por despertar a 

capacidade de um aluno ensinar ao outro o pouco que aprendeu e ambos se ajudarem a obter êxito 

ao fim da dinâmica. Por fim, pontua-se a importância de programas de ensino como o Residência 

Pedagógica, pois, são capazes de proporcionar uma vivencia necessária ao graduando ao mesmo 

passo que colabora com o processo de ensino-aprendizagem na educação básica. 
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RESUMO 

 

No contexto atual, existe uma grande necessidade de se desenvolver métodos que busquem romper 

com o cenário tradicionalista do ensino de Química. Dessa forma, faz-se importante o 

desenvolvimento de estudos relacionados às Tendências Educacionais no Ensino de Química, uma 

vez que, um maior acervo de fontes sobre o tema poderá gerar aos docentes a oportunidade de 

adquirir e/ou aperfeiçoar métodos inovadores em sala de aula. Assim, o presente trabalho teve 

como objetivo construir uma argumentação sobre a importância da ludicidade para o ensino de 

Química. Para tanto, desenvolveu-se um levantamento bibliográfico de artigos que abordem a 

ludicidade no ensino de Química. A partir dos dados obtidos, observou-se que a ludicidade no 

ensino de Química é um ramo ainda em construção, porém, que apresenta diversas contribuições, 

como: a construção de um ambiente favorável ao aprendizado, o desenvolvimento da autonomia 

dos discentes e as possibilidades de interações sociais em sala de aula. Portanto, a ludicidade, em 

sua dupla função de divertir e educar, oferece diversas contribuições para o ensino de Química. 
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1. INTRODUÇÃO  

De acordo com o inciso III do art. 3º da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros fundamentos, no 

princípio de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (BRASIL, 1996). Ademais, a alínea 

b do inciso II do art. 20º da Resolução CNE/CEB nº 3/2018 (atualização das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio) estabelece que os sistemas de ensino devem promover 

mecanismos que possibilitem a existência de variadas alternativas pedagógicas, visando 

desenvolver atividades educacionais e socioculturais que estimulem a iniciativa, a autonomia e o 

protagonismo social dos estudantes (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018). 

Contudo, diversas pesquisas apontam que o ensino de Química continua sendo construído 

mediante atividades que valorizam, principalmente, os artifícios de memorização das informações 

repassadas, inibindo o aprendizado dos alunos e contribuindo para uma desmotivação em estudar 

química (CALLEGARIO et al., 2015; MININEL et al., 2017). Além disso, geralmente não são 

observadas as limitações dos alunos no processo de compreensão da química, limitações estas 

relacionadas à dificuldade de abstração de conceitos, à elaboração e compreensão de modelos 

científicos e ao surgimento de concepções alternativas (SANTOS et al., 2013). 

Visando superar os tradicionais métodos fundamentados na mera transmissão de 

conhecimento científico, é necessário desenvolver novas abordagens no ensino de Química, 

construindo um ensino que estimule o aluno a desenvolver habilidades e competências para 

solucionar os problemas da vida real (BORGES; JUNIOR, 2019). Cabe ao docente, portanto, a 

ressignificação do conhecimento científico mediante os conhecimentos prévios do educando, 

dispondo de métodos que objetivem incentivar a participação ativa dos alunos no processo de 

construção do conhecimento (MINIEL et al., 2017). 

Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos relacionados às Tendências 

Educacionais no Ensino de Química, uma vez que, um maior acervo de fontes sobre o tema poderá 

gerar aos docentes a oportunidade de adquirir e/ou aperfeiçoar métodos inovadores em sala de aula. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo construir uma argumentação sobre a 

importância da ludicidade para o ensino de Química. 

 

2. METODOLOGIA 
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A pesquisa desenvolvida apresentou um caráter bibliográfico, definida por Gil (2002) como 

uma pesquisa baseada em material já redigido. O autor aponta que uma das principais vantagens 

desse tipo de pesquisa é a possibilidade de se reunir um número maior de informações do que o 

que poderia se verificar em um estudo experimental. 

No primeiro momento do estudo, pesquisou-se fontes que abordassem a ludicidade no 

ensino de Química, utilizando-se as ferramentas de busca Google Acadêmico e Scielo. Para fins de 

organização, selecionou-se apenas os artigos publicados em periódicos e que apresentassem uma 

razoável fundamentação teórica, eliminando, assim, os textos com baixo índice de argumentação. 

Além disso, foram mantidos apenas os artigos publicados nos últimos 10 anos. 

No segundo momento, realizou-se as seguintes etapas:  

i) Leitura completa dos artigos selecionados;  

ii) Observação dos significados propostos sobre a ludicidade no ensino de Química;  

iii) Interpretação e correlação entre os significados apresentados; 

iv) construção da argumentação teórica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O lúdico abrange uma categoria geral, na qual se inserem todas as atividades com 

propriedades de jogos, brinquedos e brincadeiras. Analisando-se etimologicamente, o termo 

“lúdico” originou-se da palavra latina “ludus”, que significa jogo (CASTRO; COSTA, 2011).  

Lima e Altarugio (2016) apontam que o lúdico é uma ciência nova, e que necessita de 

estudos e de prática. Quanto à ludicidade no ensino de Química, o corpo de pesquisas apresenta 

poucas contribuições para a reflexão docente, com a maioria dos trabalhos desenvolvendo meras 

ideias sobre a utilização de jogos em sala de aula, sem apresentar resultados que apontem para uma 

prática lúdica consistente (NETO; MORADILLO, 2017). 

Estudos recentes de Lima (apud LIMA; ALTARUGIO, 2016) apontam a fundamentação 

do lúdico a partir de oito elementos denominados “Dimensões Lúdicas”, são elas: Social, Cultural, 

Educacional, Imaginária, Reguladora, Livre e Espontânea, Temporal e Espacial, Diversão e Prazer. 

Com isso, a autora propõe uma discussão acerca do conceito de lúdico, objetivando, segundo Lima 

e Altarugio (2016, p. 33), “a construção de um instrumento para analisar atividades lúdicas, com a 

intenção de ser aplicável e servir de diretriz para os professores selecionarem, construírem e/ou 

avaliarem este tipo de atividade, explorando suas potencialidades”  
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Carvalho et al. (2019) e Castro e Costa (2011) atestam que os recursos lúdicos exercem 

uma natural influência sobre o ser humano desde os seus primeiros anos de vida. Dessa forma, as 

atividades lúdicas constituem-se como potenciais instrumentos motivadores da aprendizagem, uma 

vez que possibilitam a construção de novas formas de abordagens e concebem um ambiente de 

descontração, favorável a aprendizagem. Esse fenômeno ocorre devido o envolvimento das esferas 

motoras, cognitivas e afetivas dos indivíduos diante de atividades lúdicas, como Castro e Costa 

(2011, p. 27) argumentam que “o ser que brinca e joga é também um ser que age, sente, pensa, 

aprende e se desenvolve intelectualmente e socialmente”.  

Ao abordar a ludicidade pautada na psicologia histórico-cultural, Neto e Moradillo (2017) 

apontam que utilização de jogos didáticos (um dos exemplos de atividade lúdica) envolve os alunos 

em uma situação de mudança contínua de foco, porém, a cada mudança, a atividade proporciona o 

contato com o conteúdo envolvido. Nesse cenário, a mudança de foco pode aumentar a 

concentração dos estudantes e, consequentemente, auxiliar na formação de sua atenção voluntária. 

Ademais, Carvalho et al. (2019) e Castro e Costa (2011) inferem que a ludicidade configura-se 

como uma interpretação do contexto histórico-social refletido na cultura, podendo, assim, atuar na 

mediação da aprendizagem. 

Carvalho et al. (2019) destacam que a junção de prazer e esforço é uma característica 

marcante do lúdico, uma vez que o indivíduo é conectado à atividade de forma intensa, criando-se 

uma atmosfera de entusiasmo. Contudo, muitos professores são resistentes à essa ideia de prazer, 

por confundirem interação com diversão e acabarem temendo perder o controle sobre a sala de aula 

(CASTRO; COSTA, 2011). 

Assim, as atividades lúdicas devem apresentar-se com a dupla função de divertir e educar, 

não podendo haver uma cisão entre as duas, pois é necessária a utilização de um conteúdo adequado 

para promover a construção do conhecimento científico (CARVALHO et al., 2019; NETO; 

MORADILLO, 2017). Ademais, as atividades lúdicas não podem ser vistas como uma parte isolada 

do processo de ensino-aprendizagem, voltada exclusivamente para os resultados dentro de uma 

disciplina, mas sim como parte integrante do processo, responsável por construir cenários de 

interação social, sendo de extrema importância a mediação do professor (SILVA, 2012). 

Portanto, o lúdico pode inserir o aluno em diversas situações que exijam a sua participação 

ativa na tarefa, além de sua relação com o grupo, desenvolvendo aspectos como cooperação, 

criatividade e autonomia, e, consequentemente, tornando o educando um agente ativo em seu 
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processo de aprendizagem (CASTRO; COSTA, 2011; SILVA; 2012). Dentro desse contexto, o 

estudante tende a tornar-se mais consciente sobre os seus conhecimentos e suas capacidades 

(NETO; MORADILLO, 2017). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio deste trabalho, podemos evidenciar que a ludicidade no ensino de Química é uma 

área em construção e que merece a devida atenção. As atividades lúdicas exercem influência sobre 

o ser humano desde a infância, construindo um cenário de descontração, favorável ao processo de 

aprendizagem. Além disso, a ludicidade também pode ser vista como uma interpretação do 

contexto histórico-social refletido na cultura. 

As atividades lúdicas apresentam como característica inerente a conexão entre prazer e 

esforço, coexistindo as funções de divertir e educar. Contudo, é necessário que se estabeleça um 

forte vínculo entre esses dois efeitos, visto que o conteúdo a ser ensinado não deve ficar em segundo 

plano, mas sim concomitante à atividade desenvolvida. Ademais, é necessário que o professor atue 

ativamente com a função de mediador da aprendizagem. 

Por fim, a ludicidade não deve ser vista apenas com o intuito de se alcançar os resultados 

relativos à aprendizagem, uma vez que ela pode fornecer diversas situações de interação social que 

orientem o educando ao desenvolvimento de aspectos como cooperação, socialização e autonomia. 
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RESUMO 

 

O advento da pandemia do COVID-19 trouxe impacto no processo de formação educacional em 

todos os níveis. Para minimizar as perdas no processo de formação dos alunos de Engenharia 

Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia, o grupo de alunos do Programa de Educação 

Tutorial de Engenharia Florestal ofertaram atividades na modalidade de ensino remoto em como 

forma de adaptação diante de um novo cenário e das dificuldades com o novo modelo de ensino. 

Diante disso, este trabalho teve o objetivo de medir a eficiência dos cursos de formação 

complementar ofertados e a percepção dos alunos diante do modelo de ensino remoto. Ao longo 

do período da pandemia foram ofertados os cursos de Excel básico e Excel intermediário voltado 

para alunos dos semestres iniciais do curso de. Para avaliar o aproveitamento nos cursos foram 

aplicados questionários virtuais, com 10 questões para avaliação do curso. Se inscreveram nos 

cursos 144 alunos, dos quais 32 concluíram tanto o curso de Excel básico quanto o intermediário, 

e entre os que não concluíram os cursos registrou-se a dificuldade ao acesso a tecnologias ou por 

testarem positivo para o COVID-19. Quanto a modalidade remota de ensino 47 discentes avaliaram 

que não houve perda de qualidade de ensino, enquanto 7 alunos sentiram que houve perda na 

qualidade devido o sistema adotado. 

 

Palavras-chave: Ensino Remoto. COVID-19. Software Excel. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino da ciência 
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1. INTRODUÇÃO 

O cenário do ensino remoto no ano de 2020 foi alavancado de uma forma extremamente 

significativa em virtude da descoberta do SARS-COV 2, popularmente conhecido como COVID 

19 ou novo coronavírus, com isso, termos como assíncronas e síncronas entraram no vocabulário 

cotidiano do universitário de acordo com os dados do TIC Domicílios (2020), 71% dos domicílios 

possuem algum tipo de acesso à internet no Brasil e 3 a cada 4 brasileiros usam internet o que dar 

um equivalente de 134 milhões de usuários brasileiro. 

Em virtude desta questão, cursos ofertados utilizando recursos digitais são um meio de 

grande importância para o aprimoramento dos discentes durante o ano de 2020. Os recursos digitais 

de acordo com Heck (2017) quando inseridos num contexto educacional, podem auxiliar na 

construção de novos saberes, desenvolvimento intelectual, análise crítica, criatividade e 

reavaliação de conceitos, assim como utilizada no ensino a distância no ano de 2020 de forma 

emergencial para continuidade do aprendizado. 

Desta forma, como também colocado por Heck (2017) essa tecnologia não reduz a 

importância do professor, mas sim o coloca como orientador, para usufruir da melhor forma 

possível os conhecimentos que podem ser obtidos através dela. Nickerson (2006) relatou que o uso 

da tecnologia pode elevar o alcance dos professores assim como a quantidade de discentes que 

podem ser alcançados. Cenário notório nas universidades atualmente, onde foi possível alcançar as 

mais remotas áreas, não se restringindo somente às salas de aula, uma perspectiva que embora 

forçada fez com que o ensino remoto avançasse de forma significativa no ano de 2020. 

Com isso, foi possível a elaboração e execução de diversos cursos de forma remota, como 

um meio de continuidade do ensino e aprendizado, além de ser uma forma para quebrar o ócio de 

muitos discentes universitários durante o isolamento social. Deste modo, o objetivo do trabalho foi 

medir a eficiência de cursos de formação complementar (Excel básico e intermediário) voltados 

para discentes universitários oferecidos de forma remota além de verificar a percepção dos alunos 

diante do modelo. 

 

2. METODOLOGIA 

Foi aplicado por meio da plataforma Google Formulário uma pesquisa qualitativa descritiva 

com os inscritos que participaram dos cursos Excel básico e intermediário promovido pelo 
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Programa de Educação Tutorial em Engenharia Florestal (PET Florestal) da Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA), campi Belém. O questionário foi encaminhado aos participantes do 

curso por meio do email após o término do curso intermediário sendo que, o questionário seguiu o 

modelo pré planejado com perguntas fechadas a qual as coletas de dados foram realizadas de forma 

totalmente anônima e exclusivamente por meio da plataforma google forms em conjunto a planilha 

eletrônica da plataforma. 

A partir da coleta dos dados ser foi feita a sua averiguação por intermédio do Microsoft 

Excel para verificar e medir a eficiência do cursos de formação complementar de Excel básico e 

intermediário aos discentes participantes do curso oferecidos de forma remota além de verificar a 

percepção dos alunos diante do modelo oferecido por meio de notas de 1 a 5 onde: 1 seria ruim e 

5 ótimo. Ao todo participaram da pesquisa 53 discentes do total de 144 participantes dos cursos, 

oriundos de 16 instituições tanto do setor privado quanto público. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os 53 alunos que responderam o questionário, representam 29,1% do total de participantes 

nos cursos, destes 46 (86,8%) são da Universidade Federal Rural da Amazônia (Figura 1). O 

resultado reflete a participação da instituição nos cursos, visto que do total de participantes 84,6% 

eram alunos da instituição. 

 

Figura 1– Instituição dos alunos do curso de Excel básico e intermediário. 

 
Fonte: Os autores. 
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Os participantes dos cursos que responderam ao questionário, eram alunos de 10 cursos de 

graduação (Figura 2), destes 38 (71,7%) eram alunos de Engenharia Florestal, no entanto, a 

necessidade de utilização do Software Excel e a facilidade de acesso por meio do ensino remoto, 

atraiu interesses de múltiplas áreas de atuação. Fernández et al. (2009) relatou que a utilização 

desses softwares de estatística pode contribuir para o aprimoramento na qualidade da aprendizagem 

por meio do interesse dos alunos e maior desenvolvimento de habilidades. Deste modo podendo 

ser o motivo do interesse das mais diversificadas áreas. 

 

Figura 2– Curso dos discentes do curso de Excel básico e intermediário. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Por diversos motivos, nem todos os alunos inscritos nos cursos conseguiram acompanhar 

até o final. Do total de participantes que responderam ao questionário verificou-se que 32 alunos 

finalizaram os cursos de Excel básico e intermediário, 13 alunos finalizaram somente o básico, três 

alunos finalizaram somente o intermediário, três alunos não completaram o curso básico e dois 

alunos não completaram o curso intermediário (Figura 3). Observou-se que a maioria dos que se 

inscreveram no curso básico participou e concluiu o curso intermediário, isso pode ser explicado 

devido a versatilidade que o ensino remoto proporciona ao discente, em estudar em seu próprio 

horário e em um lugar que julgue mais confortável, uma das diferenças entre ensino remoto e o 

presencial (NETTO et al., 2017). 
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 Figura 3– Alunos que integralizaram o curso de Excel básico e intermediário. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Em razão do curso ter sido ofertado de forma remota, atividades para a fixação das funções 

dos Softwares Excel foram imprescindíveis, assim como a utilização de computador, internet entre 

outros elementos essenciais para o ensino remoto. Com isso, observou-se que entre os alunos que 

não concluíram o curso, cinco adoeceram com a COVID-19, cinco tiveram problemas com a 

conexão de internet, três não possuíam computador e três tiveram indisponibilidade de tempo para 

a realização das atividades (Figura 4). Posto isso, o acesso a tecnologias digitais no 

desenvolvimento da educação é um grande desafio na educação básica, fundamental e superior, 

que revela o atual contexto de uma pandemia mundial que vem gerando história na educação 

demandando diferentes formas de sobreviver ao COVID-19 que vem contaminando uma população 

que inclui estudantes, pais e professores (ALVES, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Motivos que levaram os alunos a não finalizarem o curso de Excel básico e intermediário. 
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Fonte: Os autores. 

 

 De acordo com os dados levantados 100% dos alunos que responderam o questionário 

avaliaram as atividades de forma condizente do que foi ensinado. Comprovando que o ensino 

remoto pode ser um viés de aprendizado eficaz, como colocado por Heck (2017) em sua pesquisa 

sobre o ensinamento remoto em física. 

Avaliou-se também que todos os discentes que responderam o questionário consideraram o 

curso necessário para suas respectivas áreas, mesmo com o viés do curso voltado para a Engenharia 

Florestal, tal questão decorre da importância do conhecimento sobre o software Excel. Soares et 

al. (2015) afirmou que o uso das ferramentas do Excel é necessário à inúmeras tarefas e contribuem 

ao crescimento acadêmico e profissional, principalmente na área da engenharia. 

Diante disso, os discentes foram questionados sobre a qualidade de aprendizado no modelo 

de ensino remoto, e destes, sete opinaram se sentir prejudicados pelo modelo adotado, enquanto 47 

opinaram que o modelo não interferiu no aprendizado sobre o Software. Segundo Cardoso e 

Takahashi (2011) o trabalho com laboratórios remotos tem a mesma eficácia na transferência de 

conhecimento que laboratórios físicos. Afirmaram que em alguns casos o rendimento da 

aprendizagem via meio remoto foi ainda maior, demonstrando a importância de metodologia nesse 

caso e não necessariamente do meio remoto ou presencial. Além disso, a parcela de participantes 

acredita que a qualidade de ensino foi prejudicada devido a modalidade remota, pode ser explicada 

pelo fato de o ensino remoto ser comparado ao ensino presencial e deixando de ser avaliado em si 

como uma ferramenta diferente de aprendizado e não em detrimento de outras modalidades 

(CASTRO & QUEIROZ, 2020). 
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Enquanto a didática do instrutor do curso, em uma escala de 1 até 5, 40 alunos deram nota 

5 para o modelo de didática do instrutor, 11 deram nota 4 e dois deram nota 3 (Figura 5). O alto 

índice de aprovação da didática do instrutor é explicado por Konrath et al. (2009) que traçou um 

perfil de tutor, instrutor, professor à distância, onde uma série de atributos como, domínio do 

assunto, capacidade de promover interação com e entre os alunos e formas diversificadas de fixar 

conteúdo, são essenciais a um ensino à distância proveito, haja vista que não se trata de copiar as 

práticas da modalidade presencial. 

 

Figura 5 – Qualificação dos alunos sobre a didática do instrutor do curso. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Deste modo, com aplicação e finalização do curso, foi questionado sobre a qualidade do 

curso por meio de uma nota de 1 a 5, sendo 1 ruim e 5 ótimo, assim 39 alunos aplicaram a nota 5 

para o curso, 13 aplicaram nota 4 e um aluno aplicou nota 3 (Figura 6). Dessa maneira, pode-se 

afirmar que houve êxito na aplicação do curso por meio do ensino remoto, no entanto, vale ressaltar 

que a coordenação da atividade remota é importante no processo de auxiliar desde o docente ao 

discente fazendo a verificação de materiais, facilitando problemas recorrentes (APPENZELLER, 

2020) além contar com o planejamento prévio com modelo e design adequados a qual contribuiu 

com um ensino online eficaz, como colocado por Hodges et al. (2020). 

 

Figura 6 – Quantificação da nota dada para a finalização do curso remoto. 
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Fonte: Os autores. 

 

4. CONCLUSÃO  

Os cursos de Excel básico e intermediário direcionados para Engenharia Florestal, atingiu 

um público bastante amplo abrangendo discentes de inúmeros cursos e instituições espalhadas pelo 

Brasil. No total participaram do curso 182 alunos e, destes 53 participaram da pesquisa, sendo que 

destes 32 alunos concluíram o curso de Excel básico e intermediário, 13 concluíram somente o 

básico e três concluíram somente o intermediário. Entre os motivos relatados para os que não 

conseguiram concluir, cita-se os entraves do ensino remoto com a dificuldade de acesso a 

computadores e internet, infecção pelo vírus COVID-19 que prejudicaram a participação e 

consequentemente a qualidade de aprendizado dos alunos. Em relação ao sistema remoto, 47 alunos 

opinaram que o ensino remoto não prejudicou a qualidade de ensino, enquanto sete se sentiram 

prejudicados com o ensino remoto. 
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RESUMO 

 

A malária é uma doença febril aguda que apresenta transmissão heterogênea com focos de 

transmissão e distribuição de casos atrelados a fatores multicausais, os quais atuam na flutuação 

dos casos. Essa doença é causada por protozoários do gênero Plasmodium, sendo registrada três 

espécies com circulação no Brasil: P. vivax. P. malarie e P. falciparum. O estado do Amapá 

pertence a Região Norte do Brasil e é uma área endêmica para malária e contribui de forma 

significativa para os altos índices da doença. O entendimento dos fatores de transmissão possibilita 

a construção de perfis epidemiológicos que se apresentam como ferramenta útil nas medidas de 

combate e controle. O presente trabalho tem por objetivo descrever os aspectos epidemiológicos 

da malária no estado do Amapá, para o período de janeiro a dezembro de 2018, tendo como base 

os registros no Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP-Malária). Consiste em um estudo 

descritivo, transversal e retrospectivo, de caráter epidemiológico que leva em consideração os 

dados clínicos-laboratoriais, epidemiológicos e socioeconômicos dos casos positivos. No período 

de janeiro a dezembro de 2018 foram notificados 17.511 casos de malária e, a doença ocorreu em 

todos os 16 municípios do estado. Observou-se a prevalência de casos para as faixas etárias de 10 

a 19 anos (24%); sexo masculino (62%) e nos declarados pardos (72,3%). Pode ser observado que 

há ainda um significativo número de casos para o estado, evidenciando a importância de 

intensificar medidas de combate e controle na região.   
 

Palavras-chave: Epidemiologia. Amazônia Legal. Anopheles. 

Área de Interesse do Simpósio: Epidemiologia e Controle de doenças.  
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1. INTRODUÇÃO  

A malária é uma doença febril aguda, o quadro clínico típico é caracterizado por febre 

precedida de calafrios, além de sudorese profusa, fraqueza e cefaleia, que ocorrem em padrões 

cíclicos, dependendo da espécie de plasmódio infectante. Em alguns pacientes, aparecem sintomas 

prodrômicos, vários dias antes dos paroxismos da doença, a exemplo de náuseas, vômitos, astenia, 

fadiga e anorexia (BRASIL, 2010).  

A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, sendo registrada a ocorrência 

de três espécies com circulação ativa no Brasil (P. vivax, P. malarie, P. falciparum), com 

predominância para P. vivax (BRASIL, 2006; MOURÃO, 2014). A doença tem como vetores 

insetos da família Culicidae, gênero Anopheles, com aproximadamente 60 espécimes, das quais 30 

tem importância epidemiológica, no Brasil as espécies relacionadas a transmissão são: Anopheles 

(Nyssorhynchus) darlingi, Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis, Anopheles (Nynssorhynchus) 

deaneorum, Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis, Anopheles (Kertezia) cruziie, Anopheles 

(Kertezia) bellator (CONSOLI; OLIVEIRA 1998; BRASIL, 2010). 

O estado do Amapá pertence a região norte do Brasil fazendo parte da Amazônia brasileira, 

é uma área endêmica para malária e contribui de forma significativa para os altos índices da doença 

nessa região (GALARDO et al., 2007; MOURÃO, 2014; LAPUBLE et al., 2015). No estado a 

doença apresenta transmissão heterogênea com focos de transmissão e distribuição de casos 

atrelados a fatores multicausais (humanos e ambientais), que atuam na flutuação de casos. O 

Período sazonal, uso de terra, migração, gestão integrada e dinâmica biológica dos vetores podem 

ser apontados como importante fatores de impacto nesta flutuação (KATSURAGAWA, 2008; 

LOPES et al., 2013; MOURÃO, 2014).  

Neste aspecto, entender tais fatores e como as suas variações refletem a situação da doença 

para região é ponto importante na compreensão da malária e no processo auxiliar da tomada de 

decisões pelos órgãos governamentais. Para tal a construção de perfis epidemiológicos representam 

ferramentas úteis, visto que apresentam de forma clara as variáveis envolvidas no processo saúde-

doença, apresentando de forma organizada e esquemática, sendo assim fundamental no auxílio à 

tomada de decisões nos programas de combate e controle da malária na Amazônia (ANDRADE, 

2012; SILVA, 2017). 
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O presente trabalho tem por objetivo descrever os aspectos epidemiológicos da malária no 

estado do Amapá, para o período de janeiro a dezembro de 2018, tendo como base os registros no 

Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP-Malária). 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. TIPO DE PESQUISA 

O presente trabalho consiste em um estudo descritivo, transversal e retrospectivo, de caráter 

epidemiológico que leva em consideração os dados clínicos-laboratoriais, epidemiológicos e 

socioeconômicos dos casos positivos para malária no estado do Amapá, no período de janeiro a 

dezembro de 2018. O estudo se baseia nos relatórios do Sistema de Vigilância Epidemiológica 

(SIVEP-Malária) disponibilizados pelo Ministério da Saúde via lei de acesso à informação. 

 

2.2. ÁREA E POPULAÇÃO 

O estado do Amapá está situado na região norte do Brasil, pertence a Amazônia Legal, está 

subdividido em 16 municípios, com área territorial de 142.470,762 km², possui população estimada 

de 861.773 habitantes (IBGE,2020). A população do estudo engloba todos os casos positivos para 

Plasmodium spp., notificados no estado do Amapá registrados no banco de dados do SIVEP para 

o ano de 2018, sendo excluídos os indivíduos que apresentaram dados de interesse não preenchidos. 

 

2.3. ANÁLISE DE DADOS 

Os dados referentes ao período de estudo foram organizados em planilhas no Microsoft 

Office Excel versão 2019, tendo como determinantes as variáveis de interesse para a pesquisa, 

sendo filtrados por: (1) condição clínica: casos positivos, espécie infectante; socioeconômico: 

idade, sexo, raça, ocupação; (2) geográfica: município de notificação. Após a seleção de dados 

foram organizados em gráficos e tabelas propiciando melhor visualização dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No período de janeiro a dezembro de 2018 foram notificados, no estado do Amapá, 17.511 

casos de malária causadas pelas espécies infectantes P. vivax e P. falciparum e uma ocorrência de 

P. malarie em uma infecção mista, a doença ocorreu em todos os 16 municípios do estado, 

ressaltando a condição endêmica da doença. As infecções por P. vivax somaram 16.475 
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notificações (94,08%); P. falciparum foram 892 notificações (5,9%); as infecções mistas 

(P.vivax+P. falciparum) somaram 68 notificações (0,39%); as lâminas diagnosticadas como Não 

Falciparum somaram 75 notificação (0,43%), houve uma infecção por malária mista  P. vivax+P. 

malarie (0,01%), (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Número total de casos de malária por espécies infectante, segundo relatório SIVEP no estado 
do Amapá, para o ano de 2018. 

MUNICÍPIO DE 

NOTIFICAÇÃO 

ESPÉCIE INFECTANTE  

 Falciparum Mista (F+V) Mista (V+M) Ñ Falciparum Vivax 

AMAPÁ - - - 1 16 

CALÇOENE 19 3 - 3 619 

COTIAS 1 - - - 13 

FERREIRA GOMES 2 - - - 37 

ITAUBAL - - - - 2 

LARANJAL DO JARI 30 2 - - 722 

MACAPÁ 151 10 1 19 3.124 

MAZAGÃO 57 6 - 12 2.615 

OIAPOQUE 63 1 - 11 1.739 

PEDRA BRANCA DO 

AMAPARI 

303 22 - 8 3.508 

PRACUÚBA - - - - 7 

SANTANA 167 16 - 15 3.263 

SERRA DO NAVIO 33 3 - 6 516 

TARTARUGALZINHO 63 5 - - 263 

VITORIA DO JARI 3 - - - 31 

TOTAL  892 68 1 75 16.475 

Fonte: Adaptado de SIVEP (2018). 

 

Os dados apresentados indicam que o estado do Amapá reflete uma condição semelhante à 

Amazônia como um todo, onde as infeções por P. vivax tendem a ser predominantes na região com 

infecções por P. falciparum possuindo uma área mais restrita e dinâmica de propagação singular e 

raras ocorrências de P. malarie. A prevalência de P. vivax se justifica possivelmente a tendência 

relaciona a interação do agente infectante com o vetor, haja vista que A. darlingi é comumente 

encontrado nessa região e é fortemente correlacionado a infeções por P. vivax (MACIEL et al., 

2011; MEIRELES, 2020; BRAGA, 2004; PIMENTEL, 2014). Em estudos anteriores essa condição 

foi observada reforçando a tendência encontrada pelos autores (DOS SANTOS, 2013; MOURÃO, 

2014; MEIRELES, 2020). 
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Os registros ocorreram em diversas faixas etárias, com abrangência de 0 a 101 anos, os 

dados apresentados foram dispostos em intervalos agrupados de 9 em 9 anos de acordo com Brasil 

(2010). As faixas etárias mais acometidas estão representadas pelo intervalo de 10 a 19 anos com 

4.195 notificações (24%), seguido do intervalo de 20 a 29 anos com 3.854 notificações (20%) 

(Tabela 2). 

Estudos realizados por Silva (2017), para o estado do Maranhão apresentam a correlação 

da malária com a faixa etária da população economicamente ativa, que na Amazônia esta relação 

é intimamente ligada ao gênero e ocupação do solo, outros fatores de risco que podem ser 

associados a indivíduos mais jovens são grau de instrução e proximidade de criadouros das áreas 

de residência (SANTOS, 2009; DIAS et al., 2020). 

 

Tabela 2 – Distribuição e casos notificados por faixa etária (intervalos de 9-9 anos), para o estado do 

Amapá, para o ano de 2018. 

  Faixa Etária 

Município 

Notificante 
0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80> 

Total 

Geral 

Amapá - 4 6 - 5 2 12 - - 17 

Calçoene 80 132 172 126 70 51 
 

1 - 644 

Cotias 3 5 3 1 1 1 5 - - 14 

Ferreira Gomes 1 6 12 5 6 4 - - - 39 

Itaubal - 1 - 1 - - 36 - - 2 

Laranjal do Jari 69 139 203 129 101 68 121 8 1 754 

Macapá 316 636 773 687 440 258 64 56 18 3305 

Mazagão 518 836 504 347 253 140 33 23 5 2690 

Oiapoque 357 453 449 289 141 78 114 11 3 1814 

Pedra Branca do 

Amapari 
725 899 781 590 427 257 - 39 9 3841 

Pracuúba 2 2 1 1 - 1 - - - 7 

Santana 506 867 750 568 407 209 100 47 7 3461 

Serra do Navio 47 129 107 108 82 58 20 4 3 558 

Tartarugalzinho 36 80 83 49 42 23 17 1 - 331 

Vitoria do Jari 3 6 10 5 10 - - - - 34 

Total Geral 2663 4195 3854 2906 1985 1150 522 190 46 17511 

Fonte: Adaptado de SIVEP (2018). 
 

A relação de casos notificados por sexo (Figura 1), indicam uma maior ocorrência para o 

sexo masculino com 10.862 notificações (62%), em comparação ao sexo feminino com 6.649 

notificações (38%). 
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Figura 1 – Casos positivos de malária por sexo, no ano de 2018 para o estado do Amapá. 

 

Fonte: Adaptado de SIVEP (2018). 

 

O gênero pode ser visto como fator determinante para a infecção por malária, a população 

do sexo masculino é comumente mais acometida e possui dentre outros fatores associados a maior 

exposição ao vetor, por possuir condições de trabalho geralmente em ambiente aberto ou atividades 

que o expõe de forma mais intensa (BARATA,1995; MACIEL; SILVA; SOUTO, 2011). 

Em relação a raça (Figura 2), os casos se concentraram nos declarados pardos, com 12.669 

notificações (72,3%), seguido de indígena com 18.38 notificações (10,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Proporção de casos por raça declarada, no ano de 2018 para o estado do Amapá. 
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Fonte: Adaptado de SIVEP (2018). 

 

Autores como MARQUES (2018); COIMBRA, SANTOS e ESCOBAR (2005); salientam 

que na região amazônica a suscetibilidade a malária engloba diversos fatores socioeconômicos 

como renda, condições de moradia e escolaridade, tais fatores são fonte de desigualdade social, 

expondo sempre a população menos favorecida a contaminação, principalmente pardos e 

indígenas.  

No estado do Amapá segundo dados do IBGE (2010), 65% da população do estado é parda 

e 1% é declarado indígena, essas populações apresentam os maiores índices de transmissão para o 

período estudado e corroborando com os padrões já observados anteriormente em outros trabalhos 

para a região. 

Os dados obtidos neste estudo corroboram com estudos anteriores demonstrando a 

existência de um padrão de acometimento da doença, o que pode ser observado pelos órgãos 

competentes na tomada de decisão quanto a implementação de políticas públicas. Há ainda um 

significativo número de casos para o estado, evidenciando a importância de intensificar medidas 

de combate e controle da malária na região.   

O perfil de acometimento da doença composto principalmente por indivíduos do sexo 

masculino, na faixa etária de 10 a 39 anos e possivelmente pardos, reforçando a necessidade de 
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foco em políticas públicas voltadas a essa população como forma de reduzir os índices da doença 

no estado. 

 

4. CONCLUSÃO  

O estado do Amapá continua sendo um importante contribuinte para o número e casos na 

região Amazônica, os casos notificados estão distribuídos em todos os seus municípios, porém, de 

forma heterogênea. Os casos são predominantes para Plasmodium vivax, e afetam principalmente 

a população parda, do sexo masculino, observou-se ainda a prevalência em faixas etárias jovens 

(10 a 29 anos). A realização de levantamentos epidemiológicos, como a elaboração e perfis 

epidemiológicos, constituem ferramenta importante no auxílio da tomada de decisões e são 

indispensáveis no estabelecimento de políticas públicas que auxiliem na erradicação da doença. 
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RESUMO 

 

O processo de modernização das cidades e o avanço da industrialização resultaram em elevados 

índices de contaminantes químicos, nos rios do Brasil. A região Norte apresenta como principal 

problema, aquele relacionado com a contaminação pelo mercúrio gerada pelas atividades de 

garimpo. Este estudo teve como principal objetivo realizar o levantamento bibliográfico dos 

impactos à saúde humana causados pela exposição ao mercúrio nos rios da Amazônia. Trata-se de 

uma revisão bibliográfica, com recorte histórico entre os anos de 1991 a 2020 envolvendo os 

processos de contaminação pelo mercúrio nos rios da Amazônia. Os descritores – "Contaminação 

ambiental por mercúrio", "Saúde ambiental” e "Vigilância em saúde" – foram levantados em base 

de dados e bibliotecas da área da saúde. Utilizou-se a BIREME (Biblioteca Virtual da Saúde) 

estando nela compreendidas a LILACS (Literatura Latino–Americana e do Caribe em ciências da 

Saúde) e SCIELO (Scientific Eletronic Library online–Brasil).nas bases de dados MedLine 

(literatura Internacional em Ciências da saúde), Lilacs (literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) e Scielo (Scientific Eletronic Library Online). A pesquisa mostra que a 

contaminação do organismo por mercúrio pode existir em diferentes momentos da vida, ou seja, 

durante a infância, juventude ou velhice, seja para o homem ou mulher, desde que estes estejam 

em exposição ao elemento. Concluiu-se que a maior incidência de doenças registradas é pela 

contaminação das águas dos rios ao metal mercúrio. O maior motivo é a ingestão de peixes 

contaminados pelo elemento, este pode causar doenças graves, provocando diversas lesões em 

diferentes órgãos como os rins, fígado, além destes os sistemas, digestivo e nervoso central. As 

manifestações estão relacionadas aos tipos de exposição, em situações de exposição aguda, o 

organismo a princípio desenvolve sinais e sintomas como fraqueza, fadiga, anorexia, perda 

ponderal e alterações gastrointestinais, o que compromete a saúde da população da região.  

 

Palavras-chave:  Amazônia. Contaminação por Mercúrio. Saúde ambiental. Vigilância em saúde 

Área de Interesse do Simpósio: Epidemiologia e controle de doenças. 
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1. INTRODUÇÃO 

A concentração de metais pesados no meio ambiente, com sua disseminação no solo, água 

e atmosfera tem sido grande preocupação para o mundo. Destinando à ciência e à tecnologia um 

importante papel na criação de soluções que envolvam o comportamento desses metais no meio 

ambiente. (LACERDA; SALOMONS, 1992). 

A região Amazônica vem sendo evidenciada pelo aumento crescente da população em 

busca da melhoria do padrão de vida através do crescimento da produção de ouro nos garimpos na 

referida área. A garimpagem cresce e contribui para o desenvolvimento desigual e exploratório das 

regiões às proximidades; ocasionando falta de controle sobre o avanço econômico do ouro na 

região Amazônica. (FARRIPAS, 2010). 

A utilização por tempo significante do mercúrio (Hg°) no desenvolvimento de trabalhos 

nos garimpos de ouro, associado às queimadas vem aumentando consideravelmente o problema 

social da devastação da floresta Amazônica; contribuindo para a poluição do ar, atmosfera, solo, 

rios e água. O que gera a manifestação de doenças por parte dessa população em consequência da 

ingestão de peixes contaminados pelo mercúrio. (LACERDA; SALOMONS, 1992). 

No atual contexto de pandemia pela COVID-19; o preço do ouro supervalorizou e disparou 

nos mercados internacionais, aumentando neste primeiro trimestre em 15% a remessa de ouro para 

fora do país, chegando a ser comparada como a nova corrida do ouro na Amazônia. Fazendo com 

que a região apresente maior incidência de doenças registradas pela contaminação das águas dos 

rios ao metal mercúrio. (RAMOS; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2020). 

Este estudo tem como objetivo realizar o levantamento bibliográfico com recorte histórico 

entre os anos de 1991 a 2020 sobre os impactos à saúde humana causados pela exposição ao 

mercúrio nos rios da Amazônia, a fim de fortalecer o conhecimento da produção científica sobre a 

temática em questão; e trazer informações sobre as principais patologias causadas por esse 

fenômeno. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Trata–se de um estudo de revisão bibliográfica retrospectiva em âmbito nacional e 

internacional envolvendo os processos de contaminação pelo mercúrio nos rios da Amazônia. O 

período de referência foi de 1991 à 2020. Os descritores – "Contaminação ambiental por mercúrio", 

"Saúde ambiental” e "Vigilância em saúde" – foram levantados em base de dados e bibliotecas da 
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área da saúde. Utilizamos a BIREME (Biblioteca Virtual da Saúde) estando nela compreendidas a 

LILACS (Literatura Latino–Americana e do Caribe em ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific 

Eletronic Library online–Brasil). Foram identificadas 88 citações na base de dados LILACS com 

os unitermos "Contaminação ambiental por mercúrio" e "Saúde ambiental, 47 citações usando 

"Vigilância em saúde" e "Contaminação ambiental por mercúrio". Na base de dados SCIELO–Br, 

encontramos 16 referências com o descritor "Contaminação ambiental por mercúrio" e "Vigilância 

em saúde" e 10 citações com o descritor "Contaminação ambiental por mercúrio" e "Saúde 

ambiental". 

O material levantado e selecionado foram 14 artigos de periódicos nacionais e 

internacionais, 03 dissertações e 02 livros, de maneira que pudesse permitir identificar os impactos 

à saúde humana causados pelo mercúrio nos rios da Amazônia. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 MERCÚRIO E SUAS COMPOSIÇÕES  

De acordo com Morel et al. (1998) o mercúrio (Hg) é considerado um elemento da tabela 

periódica, o qual encontra-se especificamente na classe dos metais pesados, apresentando peso 

atômico de 200,59 u, número atômico 80 e densidade aproximadamente de 13 g/cm³ e 

caracterizando-se em estado de líquido branco – prateado. Suas características físico-químicas 

exibem alta toxicidade, podendo assim, ser encontrado em diferentes formas, como a elementar ou 

metálica (Hg0), orgânicas, metilmercúrio (MeHg) e etilmercúrio (EtHg) e a inorgânica (Hgl).  

O mercúrio (MeHg) exibe alto grau de toxicidade, sendo que esta justifica-se pela 

capacidade de sofrer biomagnificação em diferentes cadeias alimentares, ou seja, sua concentração 

acresce conforme o nível trófico da espécie.  No ciclo da teia alimentar o mercúrio é absorvido por 

pequenos peixes, que automaticamente são contaminados, os quais sofrem bioacumulação, estes 

que foram contaminados, gradualmente servirão de alimento para outras espécies maiores, 

favorecendo assim a biomagnificação (GILMAR: HENRY, 1991). 

 

3.2 EXPOSIÇÃO DO HOMEM AO MERCÚRIO 

O potencial de contaminação do mercúrio no homem desenvolve-se segundo a interação 

direta ou indireta deste com o elemento, a ação do contato com o elemento torna o homem 

vulnerável ao acumulo de mercúrio no organismo causando patologias a curto e longo prazo, 
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principalmente durante o desenvolvimento humano. As principais regiões de contaminação estão 

localizadas ao longo dos rios e florestas da região amazônica, sendo estas áreas de atividades ilegais 

de garimpo (BASTA et al., 2006) 

 Infere-se que o mercúrio e sua diversidade de apresentação físico-química desenvolvem 

grande potencial de contaminação através da inalação, afetando diretamente o sistema respiratório 

(pulmões e seus processos fisiológicos), sob formas de vapor, fumaça e poeiras; absorção, 

prejudicando o sistema tegumentar, digestório e seus anexos, onde a contaminação ocorre através 

da própria pele, ou por meio da ingestão de alimentos e/ou água contaminados e ainda pela 

transferências de substancias ou resíduos das mãos para boca (REBELO, 2016).  

Segundo Rebelo (2016) a principal via de contaminação do mercúrio é inalatória, uma vez 

que as atividades de mineração se encontram no auge da economia de grandes centros urbanos, 

assim como na região rural. Existe uma alta demanda de trabalhadores no exercício laboral da 

mineração, o que os torna vulneráveis a contaminação do Hg metálico principalmente por meio 

inalação do vapor, a via mais evidente, todavia uma aparente contaminação pode ocorrer através 

da absorção da pele, é relativamente fraca, mas não são descartadas as possibilidades.  

De acordo com Câmara (1998) o público relativamente mais exposto às contaminações por 

mercúrio são os garimpeiros durante a extração de ouro nos garimpos, sejam legais ou clandestinos. 

Em relação aos limites de exposição ao mercúrio, estima-se que esta não pode ultrapassar a variável 

de 25 μg/m³ em quadros de longos períodos e cerca de 500 μg/m³ para períodos curtos (UNIDO, 

2003). Em contrapartida Mendes, Lima e Astenreter (2019), descrevem em estudo que ainda que 

o processo de mineração seja realizado de forma legalizada e dentro das diretrizes e gere suporte 

financeiro para inúmeras famílias, existem diferentes impactos ambientais, sociais e de saúde. 

Quando se se trata de garimpos ilegais, os impactos são mais evidentes, uma vez que existe 

uma contaminação mais acentuada de vários elementos químicos, inclusive o mercúrio, na 

natureza, e de modo especial para os seres humanos, não apenas os trabalhadores/garimpeiros, mas 

para aqueles que moram na região ou ao redor do garimpo (MENDES; LIMA; ASTENRETER, 

2019). 

Segundo Mendes, Lima e Astenreter (2019) a etnia indígena Yanomami residente no 

território da Amazônia, estado de Roraima em divisa com a Venezuela, possui riquezas ambientais, 

como um território e leitos de rios onustos de ouro e que por conta disto a região tornou-se palco 

de desbravadores em busca de ouro, sendo estes invasores da região desde a década de 80 até os 
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dias atuais, onde realizaram atividade ilegais de garimpo gerando inúmeras contaminações por 

mercúrio não só nos trabalhadores, mas em grande parte da população residente, ainda devido ao 

processo de exploração, outras doenças ainda foram disseminadas pelos desbravadores.  

A ação do uso do mercúrio nas atividades garimpeiras é necessária para uma das etapas do 

método de trabalho, pois este elemento é utilizado para abstrair o ouro das solidificações. Durante 

o processo de separação do ouro, o mercúrio é derramado em rios, fontes e igarapés, sendo os mais 

próximos da área do garimpo, a outra parte do mercúrio é lançada normalmente nos espaços térreos, 

sendo estes disseminados posteriormente para os diferentes tipos de áreas de vegetação e 

exploração (FIO CRUZ, 2013). 

Frequentemente a contaminação por mercúrio nos povos indígenas ocorre devido à ingestão 

de alimentos infectados, de modo especial, os peixes e outros elementos aquáticos, sendo estes os 

mais relevantes para a cadeia alimentar entre os indivíduos. Conforme a pesquisa de Muniz e 

Oliveira (2006), os animais que são contaminados por mercúrio levam em média uma hora de 

tempo para manifestar alterações orgânicas no cérebro, rins, coração e pulmões, quando expostos 

a concentração de mercúrio 29 mg por m³de ar. 

Khoury (2012) considera que as comunidades ribeirinhas do Tapajós também são afetadas 

pelas contaminações por mercúrio, uma vez que apresentam dieta prolongada aos alimentos nativos 

da região, tornando-as suscetíveis distúrbios somatossensoriais. 

 

3.3 ASPECTOS CLÍNICOS DA INTOXICAÇÃO HUMANA POR MERCURIO (MeHg)  

As manifestações clinicas evidenciadas pela contaminação de mercúrio são caracterizadas 

primeiramente após o elemento ser absorvido pelo organismo, onde pode ser depositado em 

diferentes tecidos, provocando diversas lesões em diferentes órgãos como os rins, fígado, além 

destes os sistemas, digestivo e nervoso central. As manifestações estão relacionadas aos tipos de 

exposição, em situações de exposição aguda, o organismo a princípio desenvolve sinais e sintomas 

como fraqueza, fadiga, anorexia, perda ponderal e alterações gastrointestinais (as evidencias 

clinicas de modificações do sistema gastrointestinal são evidenciadas por úlceras e necrose tubular 

aguda quando a contaminação ocorre por cloreto de mercúrio) (TINOCO et al., 2010).  

Os diferentes contatos (inalação, absorção, etc.) com o mercúrio favorecem inúmeros danos 

ao organismo, em relação ao sistema nervoso central, a contaminação pode provocar déficits 

motores, táteis, alteração da acuidade individual e ainda efeitos teratogênicos (CAMARGO, 2005). 
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Segundo Schneider et al., 2010, a contaminação do organismo por mercúrio pode existir 

em diferentes momentos da vida, ou seja, durante a infância, juventude ou velhice, seja para o 

homem ou mulher, desde que estes estejam em exposição ao elemento. Quando se trata da mulher 

em fase reprodutiva, esta pode se tornar infértil; quando apresenta um quadro gestacional, o feto 

ou embrião ao entrar em contato com o produto químico via transplacentaria torna-se suscetível a 

má-formação, morte fetal ou ainda o desenvolvimento de algumas patologias.  

 Segundo a portaria do Ministério da Saúde de nº 2.309, de agosto de 2020 algumas 

patologias (Quadro 1) relacionadas a exposição do mercúrio e seus compostos no ambiente de 

trabalho ou habitação são: 

 

Quadro 1 – Patologias relacionadas à exposição do mercúrio. 

Demência em outras doenças não especificadas  

Delirium não superposto a uma demência  

Episódios depressivos e transtorno depressivo recorrente 

Síndrome pós-encefálica  

Encefalopatia tóxica aguda e crônica  

Neurastenia  

Transtornos relacionados a lesões e disfunções cerebrais, de comportamento e personalidade 

Ataxia Cerebelar de início precoce 

Formas especificadas de tremor 

Transtornos dos pares de nervos cranianos  

Polineuropatia 

Encefalopatia tóxica    

Fonte: Ministério da Saúde (2020). 

 

Para avaliação da contaminação por mercúrio podem ser utilizados dois materiais, o sangue 

ou até mesmo fios de cabelo, os exames mais específicos como ressonância magnética, 

eletroencefalograma, exames particulares (transaminase glutâmica oxalacética; transaminase 

glutâmica pirúvica, fosfatase alcalina, ureia, creatinina, etc.) para cada órgão auxiliam na avaliação 

das consequências dos tecidos afetados (ZAVARIZ; GLINA, 1992). 
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4. CONCLUSÃO 

Sob essa perspectiva, os dados procedentes deste trabalho evidenciaram graves problemas 

de saúde pública e ambiental, uma vez que caracterizaram a saúde dos trabalhadores e da população 

residente nas áreas de garimpo (indígenas, ribeirinhos, etc) com grande potencial de 

comprometimento frente aos impactos das atividades de mineração ilegais e até mesmo legais. Os 

impactos da utilização do mercúrio pelos trabalhadores dos garimpos causam déficits a curto e 

longo prazo, seja em homens ou mulheres, adultos ou crianças.  

Diante desta conjuntura viciosa é indiscutível a necessidade de repensar em novas e maiores 

políticas públicas que assegurem o meio ambiente, bem como os indígenas e até mesmo os 

trabalhadores. Destarte, maximiza a importância de conscientizar os trabalhadores de garimpos 

ilegais sobre os diferentes déficits no organismo durante a exposição ao mercúrio, e também os 

indígenas sobre os riscos que estes correm ao consumir alimentar pescados e caçados ao redor das 

áreas comuns de garimpo.  
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RESUMO  

 

O presente artigo tem como área de estudo o município de Lábrea/AM, que utiliza muito ainda, o 

processo de queima como ferramenta de limpeza de áreas agrícolas. Dentro desta abordagem 

objetivou-se, analisar a densidade de focos de queimadas deste município no decorrer do ano de 

2019, e correlacionar com dados subsidiários bem como o desflorestamento ao datar do mesmo 

período supracitado. Para isso, utilizou-se de ferramentas geoecológicas para analisar padrões 

espaciais e relação, com mapa gerado a partir da metodologia de Kernel, tendo em vista a 

necessidade, de conhecer a atual situação do município sobre essa problemática abordada. Este 

processo foi realizado através de um SIG utilizando ferramentas do sensoriamento remoto e 

aplicando o método de Kernel, verificando os pontos mais críticos desses focos.  Assim, verificou 

num período de um ano, um número de 15.110 focos registrados sendo os meses com maiores 

ocorrências de julho a outubro com ênfase no mês de agosto que registou 61,54 % do total de todos 

os focos do ano de 2019. Alcançando gravidades alta e muito alta de incidências desses focos na 

região leste em assentamentos rurais e ao sul em estabelecimentos agrícolas no extremo sul que faz 

divisa com os estados do Acre e Rondônia, inferindo-se, com estes resultados através do produto 

cartográfico criado para esta pesquisa, que os desflorestamento possuem correlação efetiva com as 

áreas queimadas, haja visto, que ambos os processos estão em posicionamentos geográficos iguais 

ou similares. Esse fato tem ocorrido, justamente pela pressão sofrida dessas terras, sobretudo para 

expansão das atividades pecuaristas da região. Por fim conclui-se que a relação entre as variáveis 

analisadas, mostrando que os focos de calor são resultantes da remoção da cobertura vegetal, que 

foi desmatada, dessa maneira influenciando no maior registro e detecção desses focos.  

 

Palavras-chave: Queimadas. Método de Kernel. Análise Espacial. 

Área de Interesse do Simpósio: Estatística Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

O fogo agi na vegetação da Amazônia, como um fator determinante na forma e modos de 

manejo dos agroecossistemas empregados, estando vinculada erroneamente às práticas culturais 

exercidas desde atividades realizadas por pequenos produtores familiares no seu ambiente de 

produção á grandes tarefas realizadas dentro escopo do agronegócio, como nas lavouras e da 

pecuária (SALES et al., 2019).  

Desse modo, as queimadas são praticadas por distintas categorias de produtores agrícolas e 

pecuaristas: por produtores rurais, é adotada como técnica de limpeza do terreno seguidas do 

desflorestamento e queima de pragas presentes em plantações; por criadores de gado, o uso é 

empregado para o manejo e manutenção das pastagens. Além disso, é utilizada em sistemas de 

produção intensos, como é o caso do plantio de cana-de-açúcar (MIRANDA, MORAES E 

OSHIRO, 2006).  

No entanto o uso inapropriado e intensivo dessa prática pode trazer inúmeras causas 

danosas ao meio ambiente, incluindo maiores áreas degradas no ambiente, solos descobertos e 

contribuindo ainda para a perda de diferentes espécies vegetais e animais.  

Segundo Silva Junior et al. (2015), a prática de desflorestamento e de queimadas 

comprometem a paisagem, traçando mudanças significativas na cobertura da terra, como também 

ao seu manejo, e ao datar de alguns períodos acarreta gravíssimos danos à saúde da terra, pois 

podem promover intensivamente no seu processo de desertificação.  

Corroborando com autor acima, Bernardy et al. (2011), afirma que queima traz como 

maleficio uma série de questões danosas, incluindo a degradação dos solos e alterando as 

propriedades e auxiliando ainda na erradicação dos organismo ali viventes e contidos neste atributo, 

promovendo mudanças adversas nas propriedades da física da química e também da biologia de 

todo o ecossistema. 

Ainda podendo ser uma grande ameaça a toda a fauna e flora agindo com o potencial 

destrutivo por onde as chamas do fogo circulam eliminando diferentes espécies vegetais e animais 

contribuindo radicalmente para a perda parcial e total da biodiversidade dos ecossistemas.  

Diante do exposto, das inúmeras atividades danosas ao ambiente natural é relevante estudos 

que busquem entender o fogo e o seu dinamismo no espaço e buscar compreender a origem desses 

incêndios correlacionados com diferentes variáveis ambientais a exemplo do próprio 

desmatamento que outrora tem contribuído para essa crescente expansão de incêndios florestais.  
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Para o alcance disso, as geotecnologias tem sido indispensável na identificação e detecção 

desses focos de queimas da vegetação. Em que técnicas de sensoriamento remoto aliado com 

ferramentas de geoprocessamento inserido em ambientes de sistema de informações geográficas 

(SIGs), tem ganhado cada vez mais espaço em estudos geoamabientais. 

Partimos do pressuposto de Pereira et al. (2012), que afirma que o emprego de análises 

provenientes de sistemas de informações geográficas (SIG) e sensoriamento remoto (SR) são 

capazes de promover e ampliar uma visão detalhada sobre a distribuição temporal, espacial, e 

padrões comportamentais das queimadas em diferentes escalas, oportunizando observar as 

interações entre o fogo e as relações sociais e ambientais de especificas regiões.  Que permite um 

detalhamento sobre a distribuição desses focos 

Diante dessa temática, o objetivo deste estudo foi quantificar a ocorrência de queimadas no 

município de Lábrea, Amazonas no período de 01/01/2019 a 31/12/2019 - 1 ano, com o intuito de 

averiguar os pontos mais críticos e afetados pelo fogo, tendo em vista a necessidade de conhecer a 

atual situação do município, sobre tal problemática e  adicionalmente correlacionar esses focos de 

queimadas, com o desflorestamento no município ao datar do mesmo período estudado e verificar 

se ambos os processos estão posicionados geograficamente nos mesmos locais. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O estudo empreendido foi realizado município de Lábrea, localizado no sul do Estado do 

Amazonas, a uma distância de 610 km da capital Manaus, inserido nas coordenadas geográficas 

07°15’32” de latitude Sul e 64°47’52” de longitude a Oeste (Figura 1). Apresentando como área 

territorial de 68.262,696 km², com uma população de aproximadamente de 44.071 habitantes 

(IBGE, 2020). 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização do município de Lábrea, Amazonas 
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Fonte: Os autores. 

 

O município de Lábrea possui como municípios limítrofes: Boca do Acre, Pauini, 

Canutama e Tapauá e os Estados de Rondônia e Acre. O acesso por via terrestre a sede do município 

ocorre pela rodovia BR-230 (Transamazônica). Existe acesso ao extremo sul do município, onde 

se localiza a grande parte do desmatamento, por estradas secundárias e clandestinas que partem da 

rodovia BR-364, que liga as capitais de Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). A vegetação 

constituinte em Lábrea tem sua formação de Floresta ombrófila densa, Floresta ombrófila aberta, 

Áreas de formações pioneiras, Área de tensão ecológica e Savana. (IBGE, 2010). 

 

2.1. OBTENÇÃO, PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Para realizar o mapeamento dos focos de calor com a sobreposição dos dados de 

desmatamentos, foi utilizado o banco de dados do Programa Queimadas do Centro de Previsão de 

Tempo e estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com 

ênfase no monitoramentos do satélite NOAA – 20, com o intuito de identificar mensalmente os 

focos de calor durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019. As informações colhidas sobre o 

desmatamento foram coletadas na base de dados do Programa de Monitoramento da Amazônia 
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(PRODES). E os arquivos referentes a área de estudo foram extraídos na base cartográfica do 

IBGE.  

Desse modo, estes dados foram analisados considerando os registros somente do 

processamento diário das imagens termais do sensor AVHRR (Advanced Very-High-Resolution 

Radiometer), a bordo do satélite NOAA-20. 

 Destaca-se que esses satélites em órbita polar (NOAAs a 800 km de distância) sugerem 

que uma frente de fogo com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura, ou maior, será detectada. 

Desse modo, devido à resolução espacial do satélite ser 1 km x 1 km ou mais, uma queimada de 

algumas dezenas de m2 será detectada como tendo ao menos 1 km2 (INPE, 2020).  

Nesse sentido, esse satélite tem sido considerado um dos mais eficientes atualmente, para 

estudos espaciais e temporais no tempo, a escolha desse sensor também se deu pelo número de 

registro mais significativo disponível na base de dados do INPE.  

Em seguida, utilizou-se ferramentas de geoprocessamento, para tal foi construído um banco 

de dados em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG) no software QGIS 3.10, 

através de uma consulta espacial de intersecção no SIG, foram determinados os focos de queimada, 

no município para o período estudado. 

Adiante, com os focos de calor especializados no SIG, foi aplicado o algoritmo estimador 

de densidade Kernel. Este interpolador é bastante utilizado na geração de uma superfície continua 

com base de dados amostrais, onde esta função realiza uma contagem de todos os pontos dentro de 

uma determinada área espacial de influência (SOUZA, 2016). Desta maneira, indicando os 

principais locais mais atingidos pelo processo de queima através de sua densidade criada com este 

método.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número registrado de focos de queimadas (FCQ) no município de Lábrea, pertencente ao 

estado do Amazonas, no período de 01/01/2019 até 31/12/2019 é apresentada na Tabela 1. Estes 

dados de focos de calor mostram que no período de 2019 ano avaliado neste estudo, o mês de 

agosto obteve o maior valor de focos de calor agregado concentrando um quantitativo de 9.300 

focos e os meses de fevereiro, seguidos de abril e dezembro obteve o menor registro desses focos 

registrando apenas 2 focos nesses meses respectivamente. 
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Tabela 1 – Focos de queimadas no Município de Altamira, para o período estudado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CPTEC/INPE 
 

 

Foram registrados um total de 15.110 focos de queimadas no município de Lábrea, com 

uma média de 1.259 focos de queimadas no período supracitado. Em que os maiores quantitativos 

desses focos foram registrados no mês de agosto com 9.300 focos, concentrando 61,54% do total 

dos focos ocorridos em 2019.  

Assim, através da metodologia empregada, utilizando o método de kernel com a 

sobreposição de desflorestamento ocorridos no município estudado, observa-se na (Figura 2) que 

os pontos mais críticos e afetados pelo desmatamento e pelos os focos de queimadas, estão 

concentrados exclusivamente nas regiões sul e leste do município. 

Onde essas áreas possuem desde intensidades baixa a intensidade muito alta, predominando 

principalmente a gravidade alta e muito alta na região oeste em assentamentos rurais e ao sul em 

propriedades particulares no extremo sul, que faz divisa com os estados do Acre e Rondônia, 

inferindo-se, com estes resultados através da interpretação visual do produto cartográfico gerado 

para este estudo, que os desflorestamento possuem correlação positiva com as áreas queimadas, 

haja visto, que ambos os processos estão em posicionamentos geográficos iguais ou similares.  

Além disso, verifica-se uma forte concentração de desmatamento e queimadas em 

territórios indígenas, principalmente nas terras indígenas do Kaxarari, inserida na porção sul e 

Apurinã e Boca do Acre, situadas na região sudoeste do município de Lábrea, ambas têm sofrido 

pressões antrópicas constantes para a expansão da pecuária no território.  

MÊS/ANO Nº DE FOCOS % 

JANEIRO/2019 3 0,41 

FEVEREIRO/2019 2 0,01 

MARÇO/2019 9 0,05 

ABRIL/2019 2 0,01 

MAIO/2019 4 0,02 

JUNHO/2019/ 10 0,06 

JULHO/2019 483 3,19 

AGOSTO/2019 9300 61,54 

SETEMBRO/2019 5018 33,20 

OUTUBRO/2019 210 1,38 

NOVEMBRO/2019 62 0,41 

DEZEMBRO/2019 2 0,01 

TOTAL  15.110 100 
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De acordo com Iberê et al. (2020), os latifúndios tem se expandido juntamente com as suas 

produções em detrimento dos povos indígenas, que tem sofrido com o avanço dessa prática, onde 

suas terras têm sido invadidas rotineiramente, devida as pressões agrícolas sofridas, para o aumento 

das expansões de fronteiras agrícolas sobretudo da pecuária a serviço do capital fundiário.  

 

Figura 2 – Mapa de Kernel dos Focos de queimadas no município de Lábrea, Amazonas. 

 

Fonte: CPTEC/INPE (2020). 

 

Segundo Franco et al. (2010), isso ocorre, devido as próprias caraterísticas econômicas que 

o município de Lábrea se encontra, em que o mesmo possui histórico elevado da apropriação dos 

seus recursos naturais, sobretudo desencadeado pela prática de desmatamentos para expansão da 

agropecuária e da lavoura da soja, que tem contribuído substancialmente para perdas acentuadas 

de grandes proporções de perdas na vegetação dos território deste distrito. 

Além disso, os desmatamentos que tem sido praticado em Lábrea, são de origem criminosa 

ocorrendo quase sempre de maneira extrajurídica, principalmente na região sul do município e é 



  

 

  

 

 

373 

 

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

feito de forma organizada, devido a grande maioria das áreas na região consistirem em fazendas de 

pecuária (REIS, et al., 2020). 

Segundo Pontes et al. (2016), medidas municipais de proteção foram tomadas como forma 

de conter o avanço do uso indiscriminado dos recursos naturais do município, bem como a criação 

de Unidades de Conservação (UC) Parque Nacional Mapinguary, Floresta Nacional Iquiri, Reserva 

Extrativista Médio Purus e Reserva Extrativista Ituxi, todas regulamentadas através da Lei nº. 

9.985/2000, a qual institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Estas 

UCs foram criadas no ano de 2008, com o objetivo de conservar e prevenir o bioma da localidade, 

tendo como principal estratégia, justamente, com o objetivo de frear o avanço do desflorestamento. 

Para tanto, não tem sentido tanto efeito positivo para a conservação desses espaços, logo, 

infere-se que não basta somente criar unidades de conservações ambientais, é preciso de políticas 

públicas ambientais, mais eficazes que fiscalize e denuncie tais práticas irregulares acerca do uso 

e apropriação indiscriminada dos recursos naturais amazônidas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram registrados no município de Lábrea/AM um total de 15.110 focos de queimadas no 

ano de 2019, os maiores valores foram no mês de agosto compondo 61,54% do total de focos 

ocorridos. O local mais afetado pela incidência de focos são propriedades rurais ligadas a produção 

de gado, em seguida das terras indígenas do Kaxarari, Apurinã e Boca do Acre, isso se dá devido 

as pressões agrícolas sofridas nestas áreas, para expansão das fronteiras agrícolas e implementação 

de pastos para animais, com isso, as florestas da Amazônia tem sofrido constantemente processos 

de desmatamentos e queima de sua vegetação.    
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RESUMO 

 

As disseminações e as práticas relacionadas ao uso popular de plantas utilizadas para fins 

medicinais são o que muitas comunidades tradicionais, têm como alternativa viável para o 

tratamento e prevenção de dezenas de patologias, devido, em sua maioria, ao baixo custo, o fácil 

acesso e à dificuldade de acesso aos medicamentos industrializados. Diante do exposto, esse estudo 

tem como escopo buscar entender a relação entre o conhecimento popular e o uso de plantas 

medicinais em comunidade rurais vizinhas chamadas Laranjal e Araçateua no município de 

Bragança, no Estado do Pará. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas e 

os informantes foram ouvidos de forma aleatória nas comunidades. Medicamentos à base de plantas 

provaram ser o principal remédio no sistema tradicional de medicamentos, devido principalmente 

ao cultivo e fácil acesso. Os relacionamentos sociais entre as duas comunidades beneficia o 

enriquecimento do saber popular a respeito dos usos e aplicações dos recursos naturais; que além 

de ser conservado é repassado para as novas gerações.  

 

Palavras-chave: Etnobotânica. Conhecimento popular. Bragança. 
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1. INTRODUÇÃO 

A história das populações tradicionais está intrinsecamente ligada aos ambientes naturais 

pela forma como ocuparam e ocupam as florestas tropicais, e convivem em harmonia com uma 

grande biodiversidade que beneficia a exploração e a permanência destes povos à terra (PINTO, 

2006). Essa ligação entre os povos tradicionais e o ambiente natural permitiu que os indivíduos e 

as comunidades acumulassem um acervo de informações que possibilitaram prover suas 

necessidades de sobrevivência. Grande parte deste conhecimento foi repassado ao longo das 

gerações, que, utilizando-se de práticas rituais, mitos e lendas foram construindo partes dos saberes 

importantes de culturas locais (KORCZOVEI; ROMAGNOLO, 2013). 

O uso das plantas afirmou-se como um dos recursos mais antigos pelo homem, utilizadas 

tanto na alimentação, no tratamento de enfermidades, construção de moradias, entre outros 

(KORCZOVEI; ROMAGNOLO, 2013). 

As disseminações e as práticas relacionadas ao uso popular de plantas utilizadas para fins 

medicinais são o que muitas comunidades tradicionais, têm como alternativa viável para o 

tratamento e prevenção de dezenas de patologias, devido, em sua maioria, ao baixo custo, o fácil 

acesso e à dificuldade de acesso aos medicamentos industrializados (Veiga; Pinto; Maciel, 2005; 

Souza; Felfili, 2006). 

Assim, plantas medicinais são aquelas que possuem princípios bioativos com propriedades 

químicas profiláticas e/ ou terapêuticas. A utilização de plantas medicinais é regulamentada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão federal do Ministério da Saúde, que 

publica resoluções que regulam e administram quais, quando e como essas ervas devem ser 

utilizadas. Mais corretamente, regulamenta o uso de partes das plantas medicinais: folhas, cascas, 

raízes ou flores, como opção terapêutica ou profilática, no Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2006). 

O Brasil, que possui uma grande biodiversidade é uma fonte de espécies nativas e exóticas 

com importantes propriedades terapêuticas e medicinais, ressaltando a importância de estudos a 

fim de se catalogar o maior número possível de espécies e suas aplicabilidades na área da saúde 

(SOBRINHO; GUEDES-BRUNI; CHRISTO, 2017). Diante do exposto, esse estudo tem como 

objetivo geral buscar entender o conhecimento popular acerca das plantas medicinais em 

comunidade rurais na cidade de Bragança, no Estado do Pará. 
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1.1 PLANTAS MEDICINAIS 

1.1.1. Referencial Teórico 

As plantas são utilizadas como remédios há milhares de anos em diferentes países e são 

uma fonte de muitos medicamentos potentes e poderosos para o campo da saúde; um total de mais 

de 35.000 espécies de plantas são usadas para fins medicinais. O valor das plantas medicinais para 

os meios de subsistência humanos é essencialmente infinito. A Organização Mundial de Saúde 

estimou que 80% da população de países em desenvolvimento depende de medicamentos 

tradicionais, principalmente medicamentos vegetais, para suas necessidades básicas de saúde. 

Desde tempos imemoriais, o homem usa várias partes de plantas no tratamento e prevenção de 

muitas doenças (CHAH et al., 2006). 

Desde os dias pré-históricos, as plantas são usadas para abrigo, alimentos e remédios. O uso 

de plantas para fins medicinais é tão antigo quanto a nossa civilização. O primeiro registro escrito 

conhecido de plantas curativas foi de ervas sumérias de 2200 a.C. No século V a.C, o médico grego 

Hipócrates listou cerca de 400 ervas de uso comum (LAKSMI V et al., 2006). Dioscorides, no 

século I d.C, descreveu uma planta a qual geraria 600 tipos de benefícios, que se tornaram a base 

para muitos trabalhos posteriores (CHAH et al., 2006). 

Historicamente, todas as preparações medicinais eram derivadas de plantas, seja na forma 

simples de partes de plantas ou na forma mais complexa de extratos brutos, misturas, etc. 

Atualmente, um número substancial de medicamentos é desenvolvido a partir de plantas 

(FABRICANT; FARNSWORTH, 2001) que são ativos contra várias doenças. 

A maioria deles envolve o isolamento dos ingredientes ativos encontrados em uma planta 

medicinal em particular e sua subsequente modificação. Nos países desenvolvidos, 25% dos 

medicamentos são baseados em plantas e seus derivados, e o uso de plantas medicinais é bem 

conhecido entre os povos indígenas nas áreas rurais de muitos países em desenvolvimento 

(GURIB-FAKIM, 2006). 

Um estudo dos 25 medicamentos farmacêuticos mais vendidos em 1997 descobriu que 11 

deles (42%) eram biológicos, produtos naturais ou entidades derivadas de produtos naturais, com 

um valor total de US $ 17,5 bilhões. O valor total de vendas de medicamentos (como Taxol) 

derivados de apenas uma espécie de planta (Taxus baccata) foi de US $ 2,3 bilhões em 2000. O 

mercado mundial de remédios fitoterápicos em 1999 foi calculado em US $ 19,4 bilhões, com a 

Europa na Europa. a liderança (US $ 6,7 bilhões), seguida pela Ásia (US $ 5,1 bilhões), América 
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do Norte (US $ 4,0 bilhões), Japão (US $ 2,2 bilhões) e depois pelo resto do mundo (US $ 1,4 

bilhão) (HAMILTON, 2004). 

De acordo com uma pesquisa realizada pela NCI (National Cancer Institute), EUA, 61% 

das 877 pequenas moléculas como novas entidades químicas introduzidas como drogas em todo o 

mundo entre 1981 e 2002 foram inspiradas em produtos naturais (NEWMAN et al., 2000). As 

espécies vegetais ainda servem como uma fonte rica de muitos novos compostos biologicamente 

ativos; poucas espécies de plantas foram exaustivamente investigadas por suas propriedades 

medicinais (HEINRICH; GIBBONS, 2001). Assim, há um interesse renovado em fitomedicina 

durante a última década e agora um dia muitas espécies de plantas medicinais estão sendo 

rastreadas quanto a atividades farmacológicas. 

O uso de plantas como ferramentas terapêuticas, especialmente aquelas usadas para aliviar 

as patologias subagudas, teve um papel notável na medicina popular de diferentes países. Muitas 

drogas indígenas têm sido usadas por profissionais para o tratamento de Diabetes Mellitus em todo 

o mundo (BAILEY; DAY, 1989). No entanto, apenas alguns receberam escrutínio científico ou 

médico e a Organização Mundial da Saúde recomendou, portanto, que os tratamentos tradicionais 

de plantas para diabetes justifiquem uma avaliação mais aprofundada (WHO, 1980). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado nas comunidades vizinhas chamadas Laranjal e Araçateua, 

localizadas município de Bragança, do estado do Pará. Localiza-se na latitude 01° 03' 13" sul e 

longitude 46° 45' 56" oeste, estando à altitude de 19 metros. Sua população estimada em 201 9 era 

de 145.184 habitantes (IBGE, 2020). 

 

2.2. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2019. Os informantes foram selecionados 

aleatoriamente nas duas comunidades e responderam a entrevista semiestruturada a partir da 

assinatura do termo TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Os dados etnobotânicos 

foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas (ver apêndices A), pois permite maior 

flexibilidade e é uma ferramenta eficaz para a coleta de dados descritivos (ALBUQUERQUE et 

al., 2008). 
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Assim, as entrevistas tiveram como objetivo traçar o perfil socioeconômico dos moradores 

e saber como era a relação de cada um com o uso de plantas medicinais e para quais tipos de 

doenças. As entrevistas foram presenciais para evitar que as respostas fossem influenciadas e 

alteradas. 

 

2. 3. ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados e registrados foram organizados e sistematizados em tabelas contendo 

as informações sobre as utilidades das plantas, modo de preparo, doenças mais comuns na região, 

entre outros questionamentos. 

A idade dos entrevistados variou entre 38 e 85 anos. A maior parte dos entrevistados (84%) 

era composta por pessoas que ainda continuam trabalhando no campo para complementar sua 

renda. Boa parte dos entrevistados (70%) recebe entre um até três salários mínimos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conhecimento popular dos recursos medicinais pode variar de acordo com as 

características de um indivíduo, como: sexo, idade, nível educacional, renda, status social e os 

papéis econômicos desempenhados na família. Por outro lado, a maioria dos estudos etnobiológicos 

associa a idade ao conhecimento tradicional (LALEYE et al., 2015). O gênero influencia 

claramente o conhecimento sobre os recursos vegetais, porque os papéis e ocupações de gênero são 

diferenciados e o conhecimento de homens e mulheres pode ser refletido em padrões distintos de 

propriedade e uso de plantas (ALMEIDA et al., 2010). 

Além disso, o conhecimento etnobotânico tradicional está contido no saber fazer do mundo 

natural e sobrenatural, esse conhecimento é transmitido oralmente de uma geração para outra 

(SILVA et al., 2006). Esse saber é obtido e repassado ao longo de toda a vida, nos momentos mais 

variados. A transmissão oral é a principal diferença entre esse saber e o conhecimento científico, 

assim o conhecimento tradicional é mais bem interpretado quando visto sob o contexto cultural das 

comunidades onde foi gerado. 

As comunidades estudadas na presente pesquisa deixaram claro que o conhecimento sobre 

o mundo natural, além de ser conservado através dos ensinamentos que passam entre as gerações, 

possui um fluxo contínuo entre as localidades. O contato constante entre os agricultores seja no 

campo, em visitas aos amigos e parentes, ou durante o comércio de suas mercadorias, leva ao 
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compartilhamento do saber e, por conseguinte, à assimilação de novas técnicas de uso e utilidades 

das espécies. 

Assim, o aprendizado e a transmissão de conhecimentos podem acontecer através da 

socialização entre membros da família, amigos e vizinhos. Esses relacionamentos sociais permitem 

o enriquecimento do conhecimento pessoal a respeito dos usos e aplicações dos recursos naturais 

(CUNHA; BORTOLOTTO, 2011). Quando perguntados sobre a origem dos seus conhecimentos 

sobre usos e aplicações das espécies medicinais, boa parte dos informantes disse ter recebido essas 

informações dentro de suas próprias famílias. 

De acordo com a entrevista realizada nesse estudo, uma parte significativa dos moradores 

relatou a ocorrência da diarreia como uma das doenças mais frequentes nas comunidades (Figura 

1). Geralmente, as condições sanitárias dessas regiões são insatisfatórias, a par de hábitos 

inadequados de higiene, sendo uma situação propícia à propagação de enteropatógenos bacterianos, 

viróticos e/ou parasitários, os quais configuram um panorama que prevalece a ocorrência dessa 

enfermidade. Em seguida, a gripe, virose, infecção intestinal e dor de cabeça, aparecem como 

outras doenças presentes nessas localidades. 

 

Figura 1 - Doenças mais relatadas pelos entrevistados 

 
Fonte: A autora. 
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Em contrapartida para o combate dessas enfermidades (Figura 2), os moradores das 

comunidades utilizam remédios caseiros e/ou plantas medicinais com mais afinco, os quais são 

preparados, em sua maioria, através das folhas, raízes, flores ou sementes das plantas, para a 

preparação de chás, pomadas, óleos e géis. Ademais, a população local faz uso de medicação de 

farmácias e de postos de saúde. Medicamentos à base de plantas provaram ser o principal remédio 

no sistema tradicional de medicamentos. Eles têm sido amplamente utilizados nas práticas médicas 

desde os tempos antigos. Isso leva ao desenvolvimento das práticas de plantas medicinais. As 

razões são os benefícios biomédicos e as crenças culturais de muitas partes do mundo no 

desenvolvimento de agentes terapêuticos potentes. 

 

Figura 2 - Medicação utilizada para o combate de doenças nas comunidades. 

 

Fonte: A autora. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As plantas medicinais forneceram e ainda fornecem à humanidade uma grande variedade 

de medicamentos potentes para aliviar ou erradicar infecções e que sofrem de doenças, apesar do 

avanço nas drogas sintéticas, algumas das drogas derivadas de plantas ainda mantêm sua 

importância e relevância. O uso de medicamentos à base de plantas em todo o mundo está 

aumentando. Há registros de avanços na medicina moderna (sintética). Ainda existe um grande 

número de doenças ou infecções (doenças) para as quais ainda existem medicamentos adequados. 
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Logo, isso trouxe uma necessidade urgente de desenvolver medicamentos mais seguros 

(tanto para o homem quanto para o ambiente) para o tratamento de distúrbios inflamatórios, 

diabetes, doenças hepáticas e distúrbios gastrointestinais, por exemplo. Através de pesquisas 

recentes sobre plantas ou medicamentos fitoterápicos, houve grandes desenvolvimentos na 

avaliação farmacológica de várias plantas utilizadas nos sistemas tradicionais de medicina. 

Consequentemente, as plantas podem ser descritas como uma importante fonte de medicamentos, 

não apenas como princípios ativos isolados a serem dispensados na forma de dosagem padronizada, 

mas também como medicamentos brutos para a população. 
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APENDICE A – QUESTIONÁRIO 
  

QUESTIONÁRIO  

  

SOCIOECONÔMICO:  

SEXO:             (   ) HOMEM                  (     ) MULHER                  (         ) _____________  

IDADE:_________                                 (     ) NÃO SABE   

NATURALIDADE: CIDADE _Bragança________        ESTADO:____PA__________  

QUANTO TEMPO RESIDE NO LOCAL: _______             (         ) NÃO LEMBRA  

ESCOLARIDADE:__ ____                               (         ) NÃO ESTUDOU    

OCUPAÇÃO:______ __________                                   (         ) NÃO TRABALHA  

RENDA:________________                               (         ) SEM RENDA  

RELIGIÃO:____________________________                               (         ) SEM RELIGIÃO  

FILHOS:______________________________                               (         ) SEM FILHOS  

Nº DE MORADORES NA CASA:___________  

ESTADO CIVIL: (    ) CASADA(O)     (       ) SOLTEIRA(O)     (     ) VIÚVA(O)    (     )DIVORCIADA(O)  

  

PLANTAS MEDICINAIS:  

1 - Qual tipo de medicamento que você utiliza para tratar possíveis doenças?  

(    ) remédio caseiro  (    ) medicação de farmácias    (    ) medicação do posto de 

saúde   (     )______  

2 - No caso das plantas medicinais, como você obtém elas?  

(   ) cultivo           (    ) compra       (      ) doação de terceiros        (    

)_________ 3 - Quais as doenças mais comuns da região?  

4 - Para sanar/ curar suas possíveis doenças, que tipos de medicamentos você recorre primeiramente?   

(    ) remédio caseiro  (    ) medicação de farmácias    (    ) medicação do posto de 

saúde   (     )______  

5 - Qual o critério da escolha do medicamento na pergunta acima?  

(    ) baixo custo   (     ) fácil acesso  (     ) eficácia (faz mais efeito)     (      

)___________ 6 - Em casos de doenças mais graves, qual o tipo de tratamento que 

você recorre?  

(     ) remédio caseiro  (     ) medicina tradicional     (     )____________  

7 - No tratamento de uma possível doença, você utiliza quantos tipos de medicamentos?  

(     ) apenas remédio caseiro    (     ) apenas medicina tradicional   (    ) remédio caseiro e medicina tradicional 

e outros       (     )____________  

8 - Ao preparar um remédio caseiro, quais as partes das plantas que são mais utilizadas?  

(     ) raízes     (    ) folhas     (       ) flores       (      ) sementes  
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RESUMO  

 

A pesquisa teve como objeto de estudo as dinâmicas fluviais que ocorrem no Encontro das águas, 

na Costa do Rebojão e na Costa da Terra Nova, que estão localizadas próximo de Manaus, capital 

do Amazonas. Os processos de erosão e sedimentação influenciam o modo de vida dos moradores 

e navegantes da região. Partindo dessa problemática a pesquisa objetivou-se compreender como o 

fenômeno das Terras caídas atua como modelador da paisagem ribeirinha do Rio Amazonas e 

entender como as deposições fluviais da Costa da Terra Nova influenciam no modo de vida dos 

moradores locais, através de levantamentos bibliográficos sobre as dinâmicas fluviais e a pesquisa 

de campo, na disciplina de Geomorfologia Fluvial do curso de Geografia, da Universidade Federal 

do Amazonas - UFAM. Desse modo, foram entendidos como se originam as Terras Caídas que 

mais se vêem na região amazônica, como na costa do Rebojão, onde o constante fluxo turbulento, 

passando por constantes atividades erosivas, que fazem com que o rio seja mais violento, solapando 

com mais força na costa, que são transportadas e sedimentadas em outros lugares, como na 

comunidade da Terra Nova, que ganha acréscimo de terra na frente das casas, denominada de 

várzea, onde se cultiva hortaliça etc. Considera-se que o estudo visa entender a respeito da ação 

geomorfológica no Rios Solimões/Amazonas, e como podem afetar a vida dos povos ribeirinhos 

refletindo a abordagem da relação do homem e ambiente, que envolve discussões pertinentes à 

Geografia. 

 

Palavras-chave: Sedimentação. Dinâmica Fluvial. Terras caídas. 

Área de Interesse do Simpósio: Geografia Física.  
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1. INTRODUÇÃO  

A Amazônia contempla uma vasta região que ultrapassa as fronteiras do território brasileiro, 

abrangendo outros países da América do Sul, abrigando uma rica biodiversidade e o maior rio do 

mundo, que nasce no Peru e deságua nas águas do Atlântico, o Rio Amazonas, alvo de diversos 

estudos, devido os seus processos fluviais dinâmicos, resultado da sedimentação e erosão, os quais 

podem ser vistos ao longo das margens do rio Solimões/Amazonas. 

A Geomorfologia Fluvial representa uma das especificidades da ciência geomorfológica 

que concentra-se em estudar os rios nas suas dimensões longitudinais, laterais, verticais e 

temporais, e interessa-se pelos estudos dos processos de erosão e o transporte de sedimentos pelo 

canal e a sua morfologia (STEVAUX, LATRUBESSE, 2017).  

O termo Terras Caídas advém de uma terminologia regional usada para explicar a erosão 

lateral, amplamente utilizado pelas populações locais, e pelo autor Carvalho (2006) que a conceitua 

como: 

Erosão fluvial acelerada que envolve desde os processos mais simples e altamente 
complexos, englobando indiferentemente escorregamento, deslizamentos, 

desmoronamento e desabamento que acontece às vezes em escala quase que 

imperceptível, pontual, recorrente e não raro, catastrófico, afetando em muitos 
casos distâncias quilométricas. (CARVALHO, 2006. p. 2). 

 

Esse fenômeno natural, segundo Carvalho e Cunha (2011) é o principal agente 

transformador e modelador da paisagem do Amazonas, e esses processos influenciam no modo de 

vida do ribeirinho, ora erodindo-as, podendo causar perda de propriedade, e outras vezes 

sedimentando-as, fazendo com que ocorra o surgimento de novas terras, que são utilizadas para o 

cultivo de hortaliças etc. 

Como o estudo de Mello et. al (2012) na costa do Arapapá - Rio Solimões - Amazonas, 

devido os processos de Terras Caídas nesta costa, os moradores corriam o risco de perder suas 

moradias, assim criaram uma técnica para transportar as suas casas sem precisar desmontá-las que 

contavam com apoio de toda a comunidade para recuar a casa em um lugar mais seguro. Outro 

estudo bastante promissor trata do movimento migratório da várzea para terra firme dos 

agricultores familiares da Comunidade Costa do Catalão em Iranduba - Amazonas (TOMAZ 

NETO et. al, 2018).  
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O autor Carvalho (2006, p. 128 - 132) cita as principais consequências sociais das terras 

caídas: perda de propriedade, mudança de residência, risco de morte, dificuldade de embarque e 

desembarque, construção de escadas, perda de canoas e risco à navegação.  

Dito isso, o estudo torna-se relevante no sentido que buscou correlacionar na prática os 

conceitos estudados na disciplina de Geomorfologia Fluvial no curso de Geografia, como por 

exemplo as Terras Caídas e que possa subsidiar outras pesquisas que englobam outros elementos 

ambientais para compreender essa relação.  

Desse modo, a presente pesquisa objetivou-se compreender como o fenômeno das Terras 

caídas atua como modelador da paisagem ribeirinha do Rio Amazonas e entender como as 

deposições fluviais da Costa da Terra Nova influenciam no modo de vida dos moradores locais.  

 

2. METODOLOGIA  

A área de estudo refere-se a Costa do Rebojão e a Costa da Terra Nova localizada no entorno 

do encontro das águas dos Rios Solimões/Amazonas e Negro passando pelo Furo do Paracuúba 

próxima a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, situado na região norte do Brasil 

(Figura 1). 

 
Figura 1 - Localização das áreas de estudo.  

 
Fonte: IBGE (2016). 
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Utilizou-se a pesquisa bibliográfica e campo como método científico do estudo, pois se 

enquadra com os procedimentos do trabalho para coleta de dados. Para realização do trabalho 

apoiou-se nos conteúdos teóricos e conceituais através de levantamentos bibliográficos específicos 

da Geomorfologia Fluvial, que possibilitou o embasamento teórico com relação à temática da 

pesquisa.   

Posteriormente, realizou-se a atividade de campo no dia 18 de novembro de 2018, por volta 

de 07h30min até as 17h00min, com vistas de registros fotográficos, observação e análise dos pontos 

em estudo. Esse artigo é resultado de uma atividade acadêmica realizada com os estudantes da 

Licenciatura e Bacharelado em Geografia da Universidade Federal do Amazonas, a fim de olhar 

na prática a atuação dos processos fluviais de erosão e deposição na Costa do Rebojão e Costa da 

Terra Nova.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O encontro das águas ocorre por diversos fatores físicos e químicos que impossibilitam que 

os rios Negro e Solimões se misturem, formando assim umas das mais bonitas paisagens da 

amazônia, com um dos maiores patrimônios naturais da região, Figura 2. 

 

Figura 2 – Encontro das águas 

 

Fonte: Os autores. 
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Segundo Sioli (1985. p. 31) “Os tipos de rios amazônicos até agora bem conhecidos são: 

rios de água branca (água barrenta), rios de água clara e rios de água preta”. A resposta para a 

diferenciação acentuada na coloração dos rios está nas suas nascentes, o qual explica Sioli (1985) 

que os rios de água barrenta, amarela, têm sua origem em grande parte na Cordilheira dos Andes, 

onde o material depositado no período glacial é recente e é erodido, transportado pelos rios, assim 

mudando sua coloração com grande material sedimentar em suspensão, a exemplo do rio 

Solimões/Amazonas. 

Como afirma (SIOLI, 1985) os rios de água clara são oriundos de cabeceiras com grande 

cobertura vegetal, que impede a erosão de margem, e assim o grande acúmulo de material em 

suspensão, mais acentuadas ainda são as nascentes dos rios de água preta, cuja maioria está 

localizada nos grandes maciços antigos, como o Planalto das Guianas e do Brasil Central, estes 

escudos são tão antigos e consolidados que pequenos são os desgastes e processos erosivos, 

decorrentes da ação dos rios, e em suas cabeceiras há pouca presença de vegetação, que influencia 

na coloração das águas, por concentrar grande quantidade de matéria orgânica. 

A confluência dos rios Solimões/Amazonas e Negros continua em processo de migração no 

sentido jusante, devido à hidrodinâmica desses rios. Próximo ao encontro das águas está a Costa 

do Rebojão que apresenta um processo fluvial de erosão ativa, que se denomina de terras caídas e 

também ocorre a deposição de sedimentos em outros lugares da costa.  

A Costa do Rebojão está localizada na parte superior da Ilha do Careiro da Várzea - 

Amazonas, onde o processo de terras caídas é muito intenso, consequentemente ocorrem impactos 

sociais e econômicos, pois este processo de erosão gera uma reorganização do espaço, alterando 

constantemente o cotidiano dos ribeirinhos naquela localidade.  

Ribeirinho é a denominação usada para caracterizar os pequenos produtores que 

têm nas terras de várzea o seu espaço social organizado. Diferencia-se do pequeno 
produtor da terra firme, não só por ocupar um espaço físico diferente, mas também 

por sua relação com a terra (CHAVES, 1990, p. 25).  
 

Este trecho apresenta intenso processo de erosão fluvial acelerada, devido ao impacto 

hidráulico do Rio Solimões. Existe uma terminologia regional para designar a erosão lateral fluvial 

acelerada definido por Carvalho (2006) chamado de Terras Caídas, cuja erosão causa mudanças 

nas paisagens, principalmente nas margens do Rio Amazonas e seus afluentes de água branca.  
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Na Costa do Rebojão formam-se pequenas cavidades que solapam a base, por causa disso 

há uma perda da porção da margem, a maioria dessas margens passaram pelo processo de 

escorregamento e desmoronamento, caracterizado por ser um movimento mais lento, relativamente 

gradativo, do tipo rotacional, que ocasionam normalmente tombamentos de árvores, Figura 3. 

 

Figura 3 – Terras Caídas na Costa do Rebojão.  

 

Fonte: Os autores. 

 

A erosão lateral, influencia diretamente o modo de vida nas comunidades ribeirinhas, 

Sternberg (1998 apud Fraxe et al. 2007) relata que “esse fenômeno arrebata boas terras marginais, 

tragando, com a mesma indiferença, cemitérios, pomares e pastagens, ameaçando as moradas e 

engolindo-as, quando os proprietários não as recuam a tempo”. 

De acordo com o estudo de Pereira et. al (2012) a área caracteriza-se pela intensa pressão 

hidrodinâmica, cujo trecho seja marcado por processos de desgaste e erosão, mas há outras partes 

que o fluxo da água é mais lento, ocasionando o processo de deposição, o aterro natural. Enquanto 

a Ilha do Careiro referente a Costa do Rebojão observa-se a erosão lateral ao longo das margens, 
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no outro trecho predomina-se a deposição de sedimentos, surgindo a várzea amazônica, produzido 

pela erosão lateral dos rios. 

O último local estudado foi a Costa da Terra Nova, famoso por ser formado através de uma 

deposição recente de materiais, do ponto vista geológico, onde se firmaram muitas famílias, e 

desenvolveu-se uma comunidade, que sofre inundação nas cheias amazônicas, pelo Rio Amazonas. 

A região se destaca por ser bastante fértil e favorável ao cultivo de hortaliças, o que corresponde a 

boa parte da renda dos moradores locais. 

O processo de deposição fluvial, que ocorre na Costa da Terra Nova, pode ser entendido 

nas palavras de Sternberg: 

Decrescendo a turbulência, reduz-se, é claro a difusão dos sedimentos. A queda 
das partículas na massa líquida, por solicitação da gravidade, vai deixando de ser 

compensada pelos movimentos irregulares de componentes ascensionais. É assim, 

que formam as terras novas. Os aluviões deixados na várzea do Careiro, quando 

as águas baixam, atingem, às vezes, em uma enchente, vários palmos de espessura 
(STERNBERG, 1998, p. 57. Apud. SANTOS, 2018). 

 

As áreas de várzea em sua maioria, como é o caso da Costa da Terra Nova se caracteriza 

por grandes processos de deposição, que se acumulam com o passar dos anos, neste processo os 

sedimentos advém principalmente por meio dos transportes do Rio Amazonas, com sedimentos 

oriundos também da Costa do Rebojão, o que configura um fato interessante e bastante recorrente 

na paisagem amazônica, onde uma área perde e a outra ganha terra, sendo um exemplo 

característico da dinâmica fluvial amazonense: erosão, transporte e deposição. 

A natureza das moradias de várzea e o modo de viver se configura como:  

O modo de vida do homem varzeano não é algo simplório, ao contrário, dentro 

dos seus tempos cíclicos e acíclicos, o lugar perde a forma, a paisagem ganha novo 
tema e os homens se organizam para produzir suas subsistências, criando variadas 

estratégias, porque a vida não está ganha, e o horizonte a ser percorrido não é 

homogêneo (SANTOS, 2018, p. 70). 
 

Nessas novas terras que surgiram de acumulação de sedimentos, os moradores instalaram 

culturas de ciclo curto (Figura 4), como por exemplo, cheiro verde, alface, batata doce e algumas 

hortaliças que são vendidas em feiras de Manaus.  
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Figura 4 - Áreas de cultivo na Costa da Terra Nova 

 

Fonte: Os autores. 

 

Nesta comunidade, observou-se a estrutura das casas e o padrão religioso, em que a 

comunidade se concentra, com aspectos urbanos, impulsionados pela influência da metrópole 

presente do outro lado do rio, com redes elétricas e até a presença de veículos na comunidade. Há 

um predomínio da religiosidade do santo e do profano, permanecendo as relações culturais, em 

toda comunidade. A região tem uma área central, onde tem o comércio, escola, campo de futebol, 

igreja entre outros. 

É importante entender como a Geografia Física e Geografia Humana se inter relacionam 

nesta temática, contribuindo para o rompimento da tradicional dicotomia, as implicações físicas da 

dinâmica fluvial amazonense estão intimamente ligadas ao modo de vida do ribeirinho amazônico, 

ao passo que o povo amazonense necessita do rio para se locomover e para obter os recursos 

necessários como alimentos, remédios e etc.  

As mudanças constantes nos rios afetam diretamente essas comunidades subordinados a 

erosão e deposição, de um lado fazendo com que percam seus terrenos, dessa maneira obrigando-

os a mudar de residência para evitar desabamentos, logo perdas materiais e humanas, de outro lado 
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ganhando terras resultado da dinâmica fluvial que servem de áreas para cultivo de produtos, essa 

simbiose é o reflexo mais acentuado da vasta Amazônia. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Acerca das observações em campo, foi possível verificar algumas características marcantes 

na paisagem dos rios, em relação ao transporte de sedimentos, o Rio Amazonas se destaca por levar 

muita matéria orgânica em superfície, como troncos de árvores e grandes quantidades de faixas de 

terra, e o material em suspensão, em contrapartida o Rio Negro, característico por ter a coloração 

escura das águas, não carrega tanto material em suspensão, o que mostra a diferença entre os dois 

rios. 

Neste sentido, é importante salientar que a dinâmica fluvial, resultado do processo de erosão 

e deposição, associado às implicações sociais e econômicas de uma comunidade reflete na 

abordagem da relação entre o homem e ambiente, discussão pertinente à ciência geográfica, pois 

os moradores precisam adaptar o seu lugar a essas transformações, a forma de organização sócio-

espacial e o uso da terra apesar da dinâmica fluvial intensa. 

A dinâmica fluvial relacionada a eventos extremos de ações antrópicas têm exercido um 

importante papel na ocupação da várzea amazônica, modificando paisagens e acelerando 

processos. O modo de vida nas margens dos rios amazônicos é complexo, uma vez que há constante 

modificação da paisagem, fazendo com que seus moradores se habituem a essas modificações. 
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RESUMO 

  

Este estudo buscou adaptar os conceitos sobre forças produtivas que integram a organização 

institucional do espaço, propostos pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, para representar 

modelos de desenvolvimento regional, analisando formas de produção extensivas e intensivas na 

Amazônia Paraense. A pesquisa originou-se da necessidade de analisar articulações regionais e as 

complexas relações econômicas, políticas e ideológicas estabelecidas entre os diversos agentes de 

desenvolvimento a partir de pressupostos teóricos que tornem o entendimento de suas inter-

relações mais compreensível. Para isso, foram utilizados conceitos de Design Science Research, 

uma metodologia de pesquisa que busca compreender problemas reais a partir de representações 

inéditas. Utilizando procedimentos bibliográficos, dois modelos de desenvolvimento (extensivo e 

intensivo) foram identificados na Amazônia paraense, ao passo que a teoria de Castells foi 

sistematizada a partir de constructos relacionados à Produção, Trocas, Consumo, Gestão e Não-

trabalho. Isso permitiu que fossem construídos dois artefatos que representam as relações 

econômicas, políticas e ideológicas (EPI) estabelecidas em cada modelo de desenvolvimento, 

entendendo o papel de cada constructo na dinâmica regional. Os artefatos indicaram que o modelo 

intensivo é endógeno e hierarquizado, com relações econômicas e ideológicas bem definidas e 

fronteira política consolidada. No modelo intensivo, a não linearidade de relações econômicas e 

ideológicas, aliadas ao caráter exógeno das trocas, restringe a fronteira política ao controle parcial 

da dinâmica regional. Esta pesquisa avança na representação e compreensão de modelos de 

desenvolvimento regional ao propor analogias que identifiquem dinâmicas de difícil percepção em 

representações tradicionais, contribuindo no melhor entendimento de articulações regionais na 

Amazônia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento regional requer que a escala de análise espacial chamada “região” 

tenha limites oficiais definidos e que estes limites estejam de acordo com as “regionalidades” ou 

características regionais (SANTOS; GONÇALVES, 2014). Essa divisão visa agrupar extensões 

territoriais que possuem características sociais, culturais e econômicas homogêneas, o que permite 

que instrumentos políticos e institucionais da organização do espaço sejam estruturados, 

justificados e aplicados com coerência e efetividade. Sobre isso, considera-se que as dinâmicas 

regionais devam estar de acordo com a organização político-administrativa existente e com as 

relações institucionais estabelecidas na estrutura social vigente (CARVALHO; CARVALHO; 

OLIVEIRA, 2012). Essa forma de leitura da organização institucional do espaço pode se aproximar 

da discussão proposta pelo sociólogo espanhol Manuel Castells (2000) no livro “A questão 

urbana”, onde o autor discute a organização espacial como expressão da estrutura produtiva, 

marcada por elementos dos sistemas EPI (Econômico, Político e Ideológico), e pelas suas 

combinações e práticas resultantes. 

Todavia, esse esforço argumentativo estruturalista encontra barreiras em sistemas 

regionalizados com arranjos institucionais multilaterais, como é o caso da região da Amazônia 

paraense, no Norte do Brasil. Nessa macrorregião, a heterogeneidade de fatores sociais, culturais, 

econômicos e ambientais dificulta o estabelecimento de políticas de planejamento regional que 

acordem interesses difusos e, comumente, divergentes (CARVALHO; CARVALHO; OLIVEIRA, 

2012). Assim, este estudo objetivou utilizar os conceitos propostos pela teoria de Castells (2000) 

sobre a organização institucional do espaço para articular modelos de compreensão das dinâmicas 

EPI em diferentes regionalidades amazônicas, uma com produção extensiva, marcada pelo 

extrativismo, e outra intensiva, marcada por grandes produtores de grãos, minérios e bovinos. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

O método de pesquisa utilizado foi o Design Science Research (DSR), ou pesquisa 

construtiva, que se configura como um procedimento para a produção de artefatos inovadores com 

a intenção de resolver problemas práticos e também fazer uma contribuição teórica para a área em 

que é aplicada. Segundo os pressupostos adotados por Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015), o 

DSR engloba a compressão geral sobre o tópico (através de pesquisas bibliográficas) com a 
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posterior construção dos artefatos, que nesse estudo são os dois modelos de EPI das forças 

produtivas em escala regional, um para produções extensivas e outro para produções intensivas. 

Os artefatos foram estruturados a partir de constructos postulados por Castells (2000), adaptados 

nesse estudo para a escala regional. 

 

2.2 CONSTRUCTOS TEÓRICOS DE CASTELLS 

Na visão de Castells (2000), o espaço é moldado por forças produtivas e pelas relações de 

produção que delas se originam (Figura 1). Nesse contexto, a Produção (P) configura-se como o 

conjunto de atividades produtoras de bens, serviços e informações, enquanto o Consumo (C) 

relaciona-se à apropriação social individual ou coletiva dos produtos. Essas forças (P e C) 

interagem através das Trocas (T), que resultam da especialização das transferências entre elas (ex.: 

circulação, comércio, informações). 

 

Figura 1 – Constructos Teóricos de Castells. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Essas forças são reguladas através da Gestão (G), que representa o Estado. Nesse 

constructo, a Gestão possui ação dialética dentro do sistema político-administrativo, pois ao passo 

que ela regula, na medida do possível, as crises dos sistemas, a fim de preservá-los, ela também 

exerce dominação sobre uma classe, garantindo que as relações de interdependência sejam 
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mantidas. Já o Não Trabalho (N), que não possui expressão espacial, pode ser entendido como a 

maneira pela qual as relações de propriedade (apropriação de produtos) e apropriação real 

(processo técnico de trabalho) organizam-se espacialmente e adquirem valor agregado, refletindo-

se na forma de como cada constructo se materializa. 

 

2.3 RECORTE DE ESTUDO 

Este estudo foi direcionado às dinâmicas regionais extensivas e intensivas observadas no 

estado do Pará. Os modelos iniciais de desenvolvimento na Amazônia paraense obedeceram a uma 

lógica extrativista, com produção local e abastecimento de centros urbanos e cidades maiores a 

partir de uma hierarquia de relações econômica e ideologicamente consolidada (BECKER, 2004). 

A partir da segunda metade do século XX, grandes projetos de minas e energia, além de culturas 

intensivas e criações bovinas, instalaram-se no território paraense sob a influência política de 

planos de desenvolvimento regional fomentados pelo governo federal (SANTOS, 1978). A partir 

disso, dinâmicas regionais envolvendo a ocupação marginal de eixos viários e a produção intensiva 

direcionada a mercados externos passaram a se sobressair às dinâmicas extrativistas de 

abastecimento interno e ocupação ribeirinha, reformulando a predominância da forma de se 

articular as relações produtivas no sistema EPI. Assim, ambos os modelos puderam ser 

sistematizados, verificando as particularidades de cada um a partir das perspectivas EPI articuladas 

pelos constructos de Castells (2000). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo as percepções de Becker (2004) e Santos (1978), nota-se que os sistemas regionais 

extensivos na Amazônia possuem hierarquias verticais e Trocas (T) endógenas, de modo que 

Produção (P) e Consumo (C) obedeçam a delimitações econômicas e ideológicas bem definidas 

(Figura 2). Um exemplo que demonstra essas articulações foi descrito por Santos et al. (2015), ao 

analisar a produção de açaí na comunidade São João Batista que abastece cidades intermediárias 

(como Abaetetuba-PA), que, por sua vez, revendem a produção para centros de consumo como 

Belém-PA. Nesse sistema, as relações produtivas são hierarquicamente definidas sob perspectivas 

econômicas e ideológicas, suprindo as necessidades do agente final de consumo. A dependência 

econômica não permite (ou pelo menos dificulta) relações de troca diretamente entre produção 
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(comunidade São João Batista) e consumo final (Belém), que possuem posições de P e C 

estrategicamente definidas. 

 

Figura 2 – Modelo de organização EPI de sistemas regionais extensivos na Amazônia. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Em fluxos ascendentes de troca entre forças produtivas, o valor agregado de T é reavaliado 

de forma crescente por relações de propriedade que garantem a dependência econômica e o ganho 

inversamente proporcional à posição na relação de produção. Isso explica porque trocas realizadas 

no consumo final (entre vendedores de açaí em Belém e consumidores) possuem maiores lucros 

do que trocas realizadas na própria produção (entre agricultores e comerciantes locais). Nas 

relações de apropriação real, as trocas visam manter as relações de poder através de perspectivas 
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ideológicas que enfatizem a especificação do trabalho. Dessa forma, o valor agregado é definido 

no topo da hierarquia e mantido constante quando direcionado às esferas inferiores. Isso explica 

porque o fornecimento de insumos provenientes de Belém não deprecia sua margem de lucro ao 

serem comercializadas entre escalas locais de troca, como comerciantes de Abaetetuba e a 

comunidade São João Batista. Por se tratar de uma relação descendente, a margem de lucro não 

aumenta pois ela já se inicia de forma substancial no produto comercializado. Caso este produto 

tivesse seu lucro aumentado a partir do fluxo de Consumo Final até a Produção, sua troca se tornaria 

economicamente inviável para P, e caso tivesse sua margem reduzida, seriam os consumidores 

intermediários os prejudicados. 

Em uma extrapolação à teoria de Castells (2000), Belém comumente torna-se o lugar final 

de Consumo através de relações de apropriação de produtos em sistemas endógenos extensivos. 

Destaca-se que processos intermediários podem ocorrer nesse sistema, com Produção e Consumo 

ocupando lugares intermediários na hierarquia produtiva, apesar de se comumente observar que as 

relações de interdependência EPI são mantidas. Na fronteira do modelo, está o papel da Gestão (G) 

em regular as trocas em seus diferentes níveis produtivos e o incentivo à manutenção do sistema, 

algo que Castells (2000) induz como a bipolarização do sistema político-administrativo. Na prática, 

a regulação ocorre em todas as forças produtivas (produtores de açaí, comerciantes, 

transportadores, consumidores finais) enquanto que o incentivo predominantemente ocorre na base 

produtiva (através de estímulos financeiros e proteção fiscal aos produtores e comerciantes). 

Em modelos intensivos (Figura 3), a hierarquia EPI torna-se não linear, de modo que as 

relações produtivas adquirem tridimensionalidade. Nesse sistema, unidades de Produção Intensiva 

(aqui será exemplificado um sistema de produção de grãos) estão dissociadas de modelos 

ideológicos e econômicos de consumidores localizados dentro da influência da Gestão (aqui, no 

caso, o governo do estado). Essa Produção é direcionada a mercados externos (sobretudo, 

internacionais), cujo consumidor final encontra-se além do domínio de G. Essa movimentação além 

da fronteira institucional ocorre através de agentes intermediários de troca (Hub’s), materializados 

pelos centros regionais de distribuição (como os portos de Itaituba, Santarém e Vila do Conde), ou 

mesmo pelos eixos viários de escoamento (Estrada de Ferro Carajás, Rodovias Federais BR-153 e 

BR-230). 
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Figura 3 – Modelo de organização EPI de sistemas regionais intensivos na Amazônia. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Nesse sistema intensivo, as trocas extrapolam o controle absoluto de G, fazendo com que 

mecanismos de regulação almejem garantir ganhos perceptíveis de valor agregado em trocas 

internas. Contudo, o modelo intensivo é exógeno, e foi planejado para isso. Apesar de haver 

significantes ganhos em trocas internas (comumente superiores a sistemas extensivos), o valor 

agregado é substancialmente percebido a partir da extrapolação dos limites institucionais de G, 

tornando a vantagem interna proporcionalmente irrelevante em uma perspectiva sistêmica. Essa 

concepção revela que o sistema político nesse modelo intensivo demanda de maior esforço da 

Gestão em regular e incentivar o ciclo produtivo, uma vez que externalidades podem afetar 

diretamente o desempenho das forças produtivas internas.  

Na perspectiva ideológica, um sistema de retroalimentação entre unidades de Produção 

reflete a cultura de manutenção do sistema, objetivando atender às expectativas do consumidor 

final (exógeno à G). Assim, a Produção é tão dependente de G quanto de C, revelando conflitos 
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políticos e econômicos que periodicamente emergem nas trocas produtivas. Empiricamente, o 

estudo de Oliveira e Santana (2012) fomenta as dinâmicas estabelecidas um sistema intensivo 

(produção de grãos). Do trabalho, os autores puderam notar a forte influência de C e os conflitos 

que isso resultava a partir da ação de G. Também foi percebido que sistemas ideológicos podem 

definir hierarquias periódicas entre diferentes unidades P, resultando em ciclos de influência que, 

apesar de não serem lineares, unilaterais ou ainda compreendidas em sua complexidade, 

impulsionam a trocas estabelecidas e materializam o valor agregado buscado por C. 

 

4. CONCLUSÃO 

Este estudo buscou adaptar os conceitos sobre forças produtivas que integram a organização 

institucional do espaço, propostos por Manuel Castells (2000), para uma escala regional, 

analisando modelos de desenvolvimento extensivo e intensivo observados na Amazônia Paraense. 

Esses artefatos foram desenvolvidos a partir do Design Science Research, uma metodologia de 

pesquisa que busca compreender problemas concretos a partir representações inéditas. Em relação 

a isso, nota-se que este estudo cumpriu com o proposto na medida que apresentou estruturações 

funcionais de dinâmicas regionais na Amazônia a partir um embasamento adaptado à articulação 

regional.  

Decerto, inúmeras limitações e ponderações devam ser ressaltadas sobre a abordagem e as 

extrapolações executadas. Primeiramente, a restrição de articulações regionais na Amazônia 

paraense a somente dois modelos representativos de desenvolvimento deve ser analisada com 

cautela, no sentido de que algumas formas de desenvolvimento regional observadas na prática 

podem apresentar nuances que evidenciam características de ambos os artefatos, resultando em 

uma gama de variações possíveis de articulação intrarregional. Além disso, o desenvolvimento de 

artefatos sob o aspecto binomial extensivo-intensivo poderia induzir a pensar de esses modelos são 

diametralmente opostos, repulsivos e cronologicamente destacados. Sobre isso, é importante 

atentar que ambos os modelos coexistem na Amazônia paraense, de modo a complementar-se num 

conjunto de forças produtivas que responde pelo desempenho econômico e pelos níveis de 

integração regional do estado do Pará. Assim, esses modelos constituem-se como arranjos básicos 

de sistemas EPI que compõe modelos regionais mais complexos. É nessa perspectiva que este 

estudo não se atém a esgotar a construção e adaptação desses e de outros modelos, fomentando 

novas formas de visualizar diferentes articulações regionais existentes na Amazônia.  
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RESUMO 

 

A Bacia Hidrográfica do Tucunduba, localizada na Região Metropolitana de Belém (RMB), sofreu 

várias modificações ao longo da sua história, o que propiciou a ocorrência de enchentes que 

aconteceram por processos naturais e intervenções antrópicas. O objetivo do presente trabalho, é 

avaliar as áreas com alagamentos e inundações no bairro do Montese em Belém do Pará. A pesquisa 

foi realizada através de cunho exploratório com base em artigos científicos, revistas e teses. O 

trabalho apresentou as principais causas e consequências das áreas inundáveis, com impactos 

diretos e indiretos na saúde e bem-estar da população. O processo de ocupação desordenada, o 

manejo inadequado dos resíduos sólidos, contribuem consideravelmente para o agrave de 

enchentes no bairro do Montese. Se faz necessário, maior atuação do poder público com obras de 

infraestruturas e manutenção dos canais, o sistema de drenagem urbana, a coleta e tratamento dos 

resíduos sólidos, esgotamento sanitário, assim como o abastecimento de água, contribuem para a 

qualidade de vida e se tornam imprescindível para manter estável a saúde da população. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Bacia Hidrográfica do Tucunduba, localizada na Região Metropolitana de Belém (RMB), 

apresenta uma ocupação das terras de forma desordenada provocando a impermeabilização do solo 

devido a diminuição de áreas vegetadas, causando o aumento da vazão de pico, erosão das margens 

dos corpos hídricos, transporte de sedimentos e a contaminação dos corpos (RODRIGUES, 2019). 

A bacia sofreu inúmeras alterações ao longo de sua história, dentre elas a ocupação irregular 

e desordenada ao redor da bacia, principalmente no bairro do Montese. A maioria das pessoas que 

fizeram essa ocupação, eram famílias de baixo poder aquisitivo, o que acarretou em sérios 

problemas socioambientais como: desemprego, altos índices de criminalidade, moradias insalubres 

com precárias condições de higiene e saneamento básico, acumulo de resíduos sólidos despejados 

em locais inadequados, o que contribuiu para a ocorrência de alagamentos e inundações. 

 As condições inadequadas dos serviços de saneamento possuem tendência há gerar índices 

significativos de morbidade causada por doença infecciosa. Como exemplo, a destinação 

inadequada dos resíduos sólidos, além de atrair vetores transmissores de doenças, contribui 

consideravelmente para ocorrências de inundações e alagamentos provenientes da carência dos 

serviços de manutenção dos sistemas de drenagem urbana. 

 Essa concentração populacional de forma desordenada transformou os igarapés em canais 

de escoamento dos dejetos da cidade, alterando as cabeceiras e os leitos dos cursos d`água através 

do aumento da densidade das construções urbanas, das retificações, da redução da cobertura 

vegetal, da impermeabilização do solo, do lançamento de lixo e de esgotos (SILVA; ROCHA, 

2019). 

A região metropolitana de Belém onde está localizada a bacia do Tucunduba, recebe 

precipitações anuais que superam 3.000 mm, influenciadas pelas linhas de instabilidade que se 

formam ao longo da costa, forçadas pela circulação de brisa marítima. Essas maiores precipitações 

ocasionam as cheias dos rios e inundações das planícies fluviais, consequentemente, o fenômeno 

das chuvas passa a causar danos humanos relacionados às inundações. (MARTINS, 2015). 

Os primeiros registros de inundações e alagamentos considerados de grande magnitude em 

Belém, datam do início da década de 70, período no qual foi intensificada a expansão urbana na 

capital. Desde então, as populações das bacias da região metropolitana de Belém, vem sofrendo 

com periódicos eventos de inundação. A intensificação dos eventos está relaciona principalmente 

aos fenômenos de urbanização e ocupação desordenada e irregular das áreas de várzea, além disto, 
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Belém possui agravantes naturais, como o relevo predominante plano, dificultando o escoamento 

das águas, além dos altos índices pluviométricos registrados anualmente (MARTINS, 2015) 

Todas as interferências nos processos naturais da bacia acabaram por gerar consequências 

à população local, que vive em condições precárias, com péssima qualidade de vida em função de 

sua convivência diária com transbordamentos e permanência de água estagnada, condições 

agravadas pelas características naturais da região metropolitana de Belém no que se refere à grande 

quantidade e à intensidade de chuva, principalmente em determinadas épocas do ano (SILVA; 

ROCHA, 2019). 

Este artigo visa avaliar as áreas com alagamentos e inundações no bairro do Montese em 

Belém do Pará, suas principais causas e consequências para a população local com interferências 

diretas na qualidade de vida e saúde dos moradores. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo teve por metodologia a pesquisa bibliográfica, com material já desenvolvido a 

partir de artigos científicos, revistas e teses. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em Belém e região adjacente, as áreas precárias e alagáveis, de baixas cotas altimétricas e 

habitadas por populações pobres, são conhecidas como baixadas, um tipo de favela recorrente nas 

várzeas dos rios urbanos da região. As baixadas são um tipo de ocupação irregular e precária do 

solo urbano, em áreas alagáveis, é um termo utilizado localmente de forma genérica para designar 

locais com problemas de saneamento, ocupados por população de baixo poder aquisitivo. 

(RODRIGUES et al., 2014). 

A baixada é o tipo mais antigo, socialmente reconhecido e popular de assentamento 

precário. Diferentemente do contexto do habitat ribeirinho no meio rural, na cidade a baixada se 

caracteriza pela alta densidade construtiva e populacional, pela ocorrência de edificações em forma 

de palafita, conectadas por estivas (pontes de madeira que servem de acesso às residências 

substituindo ruas e calçadas), pela precariedade da infraestrutura urbana. Como resultado, surgem 

graves problemas de manutenção das condições naturais de cursos d’água, por serem utilizados 

como esgoto e pela obstrução por lixo na calha e nas áreas marginais. As baixadas representam, 

portanto, a expressão da cidade informal, autoconstruída a partir da ocupação de terras 
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desvalorizadas pelo mercado formal, ainda que próximas da porção mais central e infraestruturada 

da cidade (RODRIGUES et al., 2014). 

Com a realidade encontrada atualmente no bairro do Montese, observa-se pouca efetivação 

das políticas públicas, sobretudo quando nos deparamos com um número considerável de pessoas 

ocupando de maneira irregular áreas inadequadas para moradia, um sistema de saneamento básico 

extremamente precário e falho e a ausência de conscientização ambiental por parte da população 

(JUNIOR, 2018). 

 

3.1. FATORES QUE PROPRICIAM OS ALAGAMENTOS E INUNDAÇÕES 

O aumento do escoamento superficial na bacia do Tucunduba gerou graves problemas como 

alagamentos e enchentes, agravados pelo processo de retificação de canais que alterou o curso 

natural dos rios, alterando suas dinâmicas naturais, além do processo de aterramento que ocorreu 

no baixo curso da bacia do Tucunduba, no decorrer de seu processo de ocupação (SILVA; ROCHA, 

2019). 

Tal ocupação ocorreu devido à grande porcentagem da bacia que no século passado se 

encontrava desocupada, e pela falta de planejamento e fiscalização do poder público. Partindo do 

ponto de vista socioambiental, essas áreas devem ser analisadas com atenção em razão de que, as 

soluções de saneamento dependem do processo de regularização fundiária de cada uma, pois 

somente dessa forma, a prefeitura teria um levantamento preciso sobre a situação dos córregos e 

nascentes localizadas na área da bacia. Em razão deste crescimento desenfreado, a bacia sofre 

pressão hídrica pelo lançamento de esgoto clandestino, acúmulo de resíduos e consequentemente 

provocando alagamentos e inundações (RODRIGUES, 2019). 

A ocorrência de pontos de inundações, na área de estudo, também pode ser avaliada a partir 

do efeito conjugado entre a precipitação pluviométrica e as marés, rede drenagem e 

impermeabilização do solo. Logo, o quadro de ocupação urbana intensa e desordenada, junto com 

as condições de terrenos alagadiços da bacia, faz com que, em qualquer período, uma precipitação 

extrema provoque sérios problemas a população, desse modo as precipitações nos meses de 

dezembro a junho são mais propícias a que ocorra a suscetibilidade inundação (PONTES, 2017). 

As inundações ocorrem devido à dois fatores, o primeiro são os processos naturais através 

das precipitações (pluviosidade), nível da maré, forma da bacia hidrográfica, baixa topografia, 

estrangulamento da drenagem, forma do vale, vegetação na área da bacia hidrográfica e 
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permeabilidade do solo na área da bacia. A segundo fator advém de alterações antrópicas que estão 

relacionadas diretamente ao processo de crescimento da urbanização, fazendo com que ocorra 

impermeabilização de grandes porções do território, bem como modificações de cursos d’água, que 

impedem a absorção do volume da massa de água proveniente de chuvas, impactando o processo 

de escoamento, gerando sobrecarga na drenagem natural e na drenagem antrópica (MOURA et al., 

2019). 

Os eventos de inundações nas áreas urbanas acarretam transtornos e prejuízos para a 

população, e muitas vezes resultam em vítimas. Esses eventos se agravam através da ocupação das 

terras de forma desordenada pela população sem o devido planejamento por parte dos gestores 

públicos, provoca a impermeabilização do solo devido a diminuição de áreas vegetadas, causando 

o aumento da vazão de pico, erosão das margens dos corpos hídricos, transporte de sedimentos e a 

contaminação dos corpos d’água. Como consequência, ocorre redução da quantidade de água 

infiltrada no solo e aumento do escoamento superficial, favorecendo a ocorrência de alagamentos, 

inundações e enxurradas (MIRANDA, 2017) 

As inundações por urbanização desordenada tendem a ocorrer no sentido da jusante à 

montante, na macrodrenagem urbana de acordo com o relevo. Nesse sentido, quando residências 

são construídas, os municípios decretam somente o projeto de esgoto pluviais para drenar a água 

do loteamento, no entanto quando o poder público não consegue controlar a urbanização 

descontrolada ou não expande a capacidade de macrodrenagem, a suscetibilidade de ocorrência de 

enchentes e inundações cresce, gerando perdas sociais e econômicas (CARVALHO, 2017). 

Estudar a produção do espaço urbano é de extrema importância, pois ele está em constante 

transformação e é produto inacabado. O espaço urbano é resultado de conflitos de forças entre 

diferentes interesses sociais, que acabam condicionando como se estabelece o uso dos recursos que 

possuem extrema importância para a sobrevivência humana (SILVA; ROCHA, 2019). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ausência de políticas públicas relacionadas a falta de estruturas de saneamento, somado 

a questão dos resíduos sólidos, vem favorecendo a criação de condições de agrave para a ocorrência 

de alagamentos neste bairro, que juntamente com a ausência de obras de infraestrutura e 
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manutenção dos canais, agravam a problemática em questão, causando inúmeros danos a essa 

população. 

A cidade de Belém foi construída em cima de grandes rios sem planejamento prévio 

eficiente. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) apontou, em 2011, que o 

déficit de atendimento por serviço de esgotamento sanitário no município de Belém era de 91,9% 

e em relação ao abastecimento de água o déficit era cerca de 11,82%. Além da falta de esgotamento 

sanitário e abastecimento de água, a cidade também possui grandes problemas com o sistema de 

drenagem urbana e a gestão dos resíduos sólidos (RODRIGUES, 2019). 

Nas últimas décadas, a escassez de um gerenciamento adequado nos recursos hídricos, 

ocorre principalmente pela expansão urbana acelerada e desordenada, que alinhado com a e falta 

de políticas públicas, vem contribuindo para uma ocupação irregular do solo, das margens dos rios 

e igarapés, colaborando assim para a degradação natural de bacias hidrográficas (BH) localizadas 

em áreas urbanas e rurais (CAMPOS, 2015) 

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA do Estado do Pará (2012), embasada pela 

Lei estadual Nº 6.381 e Lei federal Nº 9.433, todos os recursos hídricos de uma bacia hidrográfica 

são considerados unidades de planejamento e gestão, onde devem ser definidos seus limites e 

perímetro, para ao diagnóstico dos principais problemas, potencialidade ou necessidades que 

possibilitem um melhor conhecimento da real situação dos recursos hídricos (RODRIGUES, 

2019). 
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RESUMO  

 

A costa brasileira do país possui uma área de 8.000 km de extensão, sendo o quinto país com a 

maior porção litorânea do mundo, banhado a leste pelo Oceano Atlântico. A zona costeira do 

Estado do Pará possui extensão de aproximadamente 600km. Sendo assim uma área com grande 

potencial turístico e econômico.  A praia do crispim localizada no município de Marapanim, 

inserido no nordeste paraense, no setor fisiográfico Costa Atlântica do Salgado Paraense, 

encontram-se influenciadas por uma dinâmica de macromarés semidiurnas, o que acarreta uma 

gama de problemas estruturais, com base nisso este trabalho objetivou avaliar o avanço de linha de 

costa através de uma analise multitemporal, elaborada a partir de imagens obtidas pela constelação 

RapidEye e Sentinel 2, no período de 2013, 2016 e 2019. Esse avanço é confirmado quando se faz 

a análise da variação, em que se observou em determinados pontos, definidos estrategicamente 

com base no arruamento, recuos de até 25,78 metros e 48,82 metros, na linha de costa de 2013 a 

2019. 

 

Palavras-chave: Morfodinâmica Costeira. Análise Multitemporal. Praia do Crispim.  

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

A zona costeira paraense está situada em uma área de 600 km de extensão, desde a foz do 

Rio Pará até a foz do Rio Gurupi (SOUZA FILHO, 1996 apud VIANA, 2017). Esta é recortada 

por várias reentrâncias formadas por baías flúvio-estuarinas, configurando um litoral denominado 

“Litoral de Rias”, que são vales fluviais afogados (ALVES, 2001).  

Devido à grande extensão e às múltiplas particularidades apresentadas em função de suas 

características fisiográficas, a costa do estado do Pará foi subdividida em três setores: (1) Setor 

Costa Atlântica do Salgado Paraense (Baía de Marajó/Rio Gurupi); (2) Setor Insular Estuarino (Ilha 

de Marajó/Rio Amazonas); e (3) Setor Continental Estuarino (Rio Pará/Baía de Marajó) (MMA, 

1996). A Costa Atlântica do Salgado Paraense (Baía do Marajó – rio Gurupi), é bastante recortada, 

constituída por um conjunto de reentrâncias (“falsas rias”), com uma população estimada de 

531.614 hab. (26.67 hab/km2). (ALVES, 2007).   

Mello, Simões e Alves (2016) observaram que as praias de Marudá e Crispim (município 

de Marapanim), determinadas como praias de macromarés, são caracterizadas por um sistema 

determinado por perigos e riscos naturais, principalmente inundações e erosões, associado a 

diferentes níveis de vulnerabilidade da população local, planos de gerenciamento costeiro 

municipal e ordenamento territorial, muitas vezes incompatíveis com a realidade da ZC local. 

Nesse sentido, há como consequências: perda de terra, graves danos materiais e alteração no 

equilíbrio ambiental. 

Dessa forma, observa-se que os problemas ambientais costeiros decorrem de causas 

naturais e influências antrópicas, entre esses processos estão a ocupação desordenada, poluição e 

degradação ambiental, a erosão costeira, eventos transgressivos, transporte de sedimentos, entre 

outros. Assim, esse tema ganhou grande enfoque nas últimas décadas, visto que os problemas 

ambientais, estruturais e sociais em zona costeira são cada vez mais frequentes. Por isso a 

necessidade em estudar a dinâmica desses ambientes ao longo do tempo. 

 

2. METODOLOGIA 

2. 1. ÁREA DE ESTUDO 

O município de Marapanim limita-se ao norte com o oceano atlântico; ao sul com Igarapé-

Açu e São Francisco do Pará; a oeste com Curuçá e Terra Alta; e a leste com os municípios de 
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Magalhães Barata e Maracanã (BASTOS et al., 2016).  O acesso ao ambiente de estudo é feito pela 

PA-318, por uma distância de aproximadamente 19 km, conforme apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa de localização. 

 

Fonte: Os autores. 

 

2.2. DADOS E MÉTODOS A SEREM APLICADOS 

Para analisar a linha de costa foram utilizados os satélites RapidEye e Sentinel-2, devido 

suas resoluções espaciais serem aproximadas. O sistema sensor RapidEye contém em sua 

constelação cinco microssatélites multiespectrais, os quais foram lançados na Alemanha em 29 de 

agosto de 2008 a uma órbita com altitude de 630 km e são calibrados igualmente entre si. O sistema 

possui um período de revisita de um dia e horário de passagem às 11 horas (KRISCHKE; 

NIEMEYER; SCHERER, 2000; RAPIDEYE, 2013). Contudo, seu maior diferencial está na sua 

resolução espacial cotada em 6,5 metros (nadir) e 5 metros para imagens ortorretificadas, sendo 

possível coletar dados de 4 milhões de km² por dia (PLANET, 2016).  
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Existem três níveis pelos quais os produtos de imagem do Satélite RapidEye são oferecidos: 

1B, 3A e 3B. O 1B diz respeito ao produto básico RapidEye com correções radiométricas e de 

sensor, enquanto o segundo inclui a correção geométrica e, por fim, no 3B o produto é 

ortorretificado em larga escala com base nas tomadas de imagens (PLANET, 2016). 

Para revolucionar, o programa Sentinel chegou com o intuito de suceder os satélites já 

considerados anciãos. O mesmo possui seis missões com finalidades diversas, este trabalho tem 

como enfoque a missão Sentinel-2, que por sua vez, tem como principal objetivo o monitoramento 

terrestre (DRUSCH et al., 2012; HAGOLLE et al., 2015; SEGL et al., 2015).  

Os produtos Sentinel-2 são cedidos nos níveis 1C e 2ª. O nível 1C representa as imagens 

baixadas com correção de reflectância no topo da atmosfera, com volume de dados de 

aproximadamente 600 MB (para cada 100 km por 100 km²) (GATTI; BERTOLINI, 2013). Já no 

2, as imagens possuem reflectância de superfície, ou seja na base da atmosfera, com volume de 

dados de aproximadamente 800 MB, para cada 100 km por 100 km² (ESA, 2019). 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) disponibiliza, em seu Geo Catálogo, de forma 

gratuita para todos os órgãos públicos, as imagens RapidEye para os anos de 2012 a 2016, nesse 

caso utilizou a imagem do ano de 2013 onde se inicia esse estudo.  Já para o ano de 2019, optou-

se por utilizar as imagens Sentinel-2 nível 1C, por conter uma resolução espacial próxima do 

RapidEye, essa foi baixada gratuitamente a partir do site da Copernicus, dito Programa de 

Monitoramento Terrestre da União Europeia (ESA, 2019). A Tabela  dispõe de características das 

imagens baixadas. 

 

Tabela 1 - Características das imagens coletadas. 

SENSOR SATÉLITE DATA PRODUTO 
RESOLUÇÃO 

ESPACIAL (M) 
BANDAS 

MS RapidEye 10/10/2013 3A 5 5,4,3 

MSI Sentinel2 
06/05/2016 

09/08/2019 
1C 10 5,4,3 

Fonte: MMA, (2016). 

 

De posse das imagens já georreferenciadas, foi possível realizar uma interpretação visual e 

digitalização vetorial, pelo software ArcGis 10.5. Para analisar a linha de costa, considerou-se a 

vegetação e as construções da orla, nos anos de 2013, 2016 e 2019. Ressalta-se que em cada um 
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dos anos foi criado um vetor em cima deste limite visual, para que demostre as mudanças 

morfológicas mais evidentes na área, conforme metodologia descrita por Moore (2000). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A linha de costa é considerada uma zona de transição, que funciona como o limite entre o 

mar e o continente. Com base na interação desses dois, essa linha está exposta a inúmeras 

mudanças, como processos erosivos, variação topográfica, aumento do nível do mar, urbanização 

desordenada, retirada de vegetação, entre outros. Tudo isso aumenta a vulnerabilidade do sistema, 

potencializando os riscos.  

A partir da análise multitemporal da variação da linha de costa do Crispim, foi possível 

quantificar, utilizando ferramentas de geoprocessamento, quantos metros, em média, a linha está 

avançando ou recuando, indicando a definição das áreas tanto de acresção, quanto de erosão. Nesse 

sentido, se analisou os vetores de linha de costa, com base na vegetação, arruamento e construções 

da praia do Crispim, nos anos de 2013, 2016 e 2019 (Figura 2).  Para melhorar o entendimento, é 

retratado na tabela 2 a variação entre os vetores, formando assim, um diagnóstico tanto visual 

quanto quantitativo da erosão na praia.  

Com base no cálculo, se tem em vista que os valores negativos expressam a perda de limite 

territorial, enquanto valores positivos, os quais não foram obtidos, estão relacionados ao acréscimo 

deste território. A variação entre vetores ocorrida entre os anos de 2013 e 2019, foi de uma perda 

de 25,7 metros de linha de costa em um ponto central, localizado na orla de Crispim, onde há 

grande perda estrutural, principalmente de arruamento e casas.  

O segundo ponto é mais ao norte, onde houve maior erosão, com diminuição de 43,82 

metros de território. Nesse ponto, se perdeu grandes dunas frontais, se observando avanço intenso, 

ocasionando na perda de todo o arruamento da primeira rua, afetando diretamente a população que 

ali reside, o que acarreta inúmeros prejuízos, sejam eles econômicos, sociais e ambientais.  

A praia de Crispim possui características dissipativas, além disso, é notável que no seu 

percurso existam pontos onde haverá uma mudança de energia que descarrega na costa. Analisando 

as linhas de costa como um todo, é notório que a parte central onde estão os pontos escolhidos, 

foram os locais mais atingidos, uma vez que na ponta da praia no noroeste do mapa, há uma 

tendência deposicional, onde há acumulo de sedimento. 
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Figura 2 – Mapa representando a análise multitemporal da linha de costa. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Tabela 2 – Variação entre vetores. 

PONTOS 2013/2016 2016/2019 TOTAL 

Perfil 1 -17,59 -8,19 -25,78 

Perfil 2 -33,5 -10,32 -43,82 

Média -25,545 -9,255 - 

Fonte: Os autores. 

 

Analisando os resultados, se deve considerar um fator que pode afetar na análise, isto é, 

satélites diferentes, onde o satélite RapidEye possui 5 m de resolução, enquanto o Sentinel-2 possui 

10 m. Tal situação, pode causar certa distorção visual no momento de vetorizar as linhas de costa, 

o que pode influenciar no resultado. No entanto, os processos de erosão na praia são analisados há 

anos, e os impactos são evidentes, se observando as perdas estruturais da área. 

 

 

4. CONCLUSÃO 
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A praia do Crispim, cujas características são de uma praia extensa e plana de 

aproximadamente 5,3km de extensão e 700m de largura, é regularmente inundada pela maré 

semidiurna, com ondas deslizantes, e possui um padrão de variação sazonal típico de praias 

dissipativas, onde há a alternância de formação de berma e barra arenosa com sistema de crista e 

calha.  

A metodologia utilizada atingiu de forma clara e coesa os seus objetivos, deixando como 

resultados números, os quais quantificam de forma objetiva, os processos que a praia sofreu ao 

longo do tempo de análise nesse trabalho. Os resultados mostraram, de forma nítida, o avanço da 

linha de costa ao norte da Praia do Crispim, se observando recuos de 25,78 e 48,82 metros, o que 

é muito significativo e certifica o processo que a zona costeira está sofrendo. 

Sob essa perspectiva, considerando a realidade atual daquela região, o estudo da 

morfodinâmica praial, através da análise multitemporal, possibilita a observação da tendência da 

dinâmica costeira, de modo que classifica o processo como erosivo ou progradacional. Além disso, 

reforça a importância do monitoramento da evolução da linha de costa, como ferramenta eficaz, 

quando realizado em longo prazo, sendo um importante instrumento para a gestão costeira. 
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