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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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INVESTIGAÇÃO DA ADESÃO DO MEIO CORPORATIVO AO SISTEMA DE 

LOGÍSTICA REVERSA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE 

 

Raylan Caminha de Vasconcelos1 

 
1Pós-graduação em Engenharia Ambiental. Universidade Candido Mendes (UCAM). E-mail: 

raylancaminha88@gmail.com 

 

RESUMO  

Considerando o crescimento do consumo, o volume de matéria-prima e a preocupação com 

o meio ambiente, as empresas necessitam reestruturar seus processos logísticos, planejando e 

implantando o sistema de logística reversa como complemento do processo logístico. Este trabalho 

objetivou verificar a adesão da logística reversa no meio corporativo na cidade de Fortaleza.A 

metodologia abordada consistiu-se na aplicação de um questionário virtual através da plataforma 

Google Forms (em virtude além da economia de papel, a pandemia promovida pelo Coronavírus 

que obriga o distanciamento social entre as pessoas) com 50 empresas da cidade de Fortaleza sobre 

a aplicação da ferramenta de logística reversa no estabelecimento. Com base no questionário 

aplicado, os principais resultados obtidos foram: 75,5% das empresas afirmaram estarem atuantes 

no mercado de 15 a 20 anos, 98% não tem ciência da existência da lei n° 12.305/2010 (PNRS), das 

empresas participantes 30% fabricam e distribuem produtos eletrônicos, 26% baterias, 22% pilhas 

e 22% pneus, ademais 98% relataram não ouvir falar em logística reversa, sendo assim somente 

2% praticam, de fato, a logística reversa e 84% apontaram que não realizam o sistema de logística 

reversa, devido à falta de conhecimento. Desse modo, pode-se constatar que o setor corporativo não 

está incorporado no sistema de logística reversa, em virtude dadesinformação à política nacional de 

resíduos sólidos, além disso há a precarização na fiscalização ambiental dos estabelecimentos, 

demonstrando assim a ausência da percepção de responsabilidade socioambiental, prejudicando 

tanto a imagem das empresas bem como a sustentabilidade ambiental e o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Logística Reversa. Política Nacional de Resíduos Sólidos.Meio Ambiente.  

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A partir da Revolução Industrial, as fábricas começaram a produzir objetos de consumo em 

larga escala, a grande maioria das indústrias consideravam o meio ambiente como um local 

somente para obtenção de matéria-prima e descarte dos resíduos. Os resultados do crescimento 

econômico mundial causam impactos ambientais decorrentes de uma degradação ambiental sem 

precedentes das atividades produtivas. 

Considerando o crescimento do consumo, o volume de matéria-prima e a preocupação com 

o meio ambiente, as empresas necessitam reestruturar seus processos logísticos, planejando e 

implantando o sistema de logísticareversa como complemento do processo logístico. 

O conceito de logística reversa é bastante amplo. Ela cuida do planejamento e 

gerenciamento do produto do momento em que ele sai do consumidor até a fábrica, ou seja, como 

o próprio nome diz, cuida do fluxo reverso da fabricação do produto.  

Para Rogers e Tibben-Lembke (1999) apud Hernández et al. (2012), pode-se definir a 

logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera, e controla os fluxos 

reversos de matérias-primas, estocagem e os produtos finais, como também, as informações deste 

produto, do ponto do consumidor até a fábrica, com a função de recapturar valor e gerar benefícios 

competitivos nas esferas econômica e socioambiental. 

Desse modo, este trabalho objetivou realizar uma investigação acerca da adesão do âmbito 

corporativo ao sistema de logística reversa na cidade de Fortaleza/CE. 

2. METODOLOGIA 

2.1 EXECUÇÃO DA PESQUISA 

Para a execução da pesquisa, foi utilizado um questionário individual, com questões de 

múltiplas escolhas, no período do dia 28/10/2020 a 05/11/2020 através da plataforma Google 

Forms, (devido à pandemia mundial causada pelo coronavírus – COVID-19 que estabelece o 

distanciamento social entre as pessoas), por isso, a pesquisa foi aplicada virtualmente, abrangendo 

50 empresas, a fim de identificar se as corporações tinham ciência sobre a logística reversa e 

verificar de aderiam ao procedimento. 

O questionário foi composto de 7 perguntas, divididas em 2 blocos. O primeiro foi referente 

ao nível de conhecimento dos participantes sobre a temática da logística reversae o segundo bloco 
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foi composto somente por uma única indagação acerca da autorização para o compartilhamento 

das informações para fins acadêmicos. Assim, tem-se em sequência, as perguntas que foram 

abordadas no questionário: A quanto tempo a empresa está no mercado? Você tem ciência sobre a 

existência da lei n° 12.305 do ano de 2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos)?  Vocês 

fabricam ou distribuem algum dos produtos a seguir (baterias, pilhas, produtos eletroeletrônicos ou 

pneus)? A sua empresa pratica logística reversa? Qual a dificuldade encontrada para a adesão do 

sistema de logística reversa? Vocês têm ciência sobre os benefícios a logística reversa pode 

proporcionar ao meio ambiente? Você autoriza o compartilhamento dessas informações para fins 

acadêmicos? 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A classificação da pesquisa pode ser determinada, quanto à natureza, esta por sua vez 

caracteriza-se como aplicada, isto é, objetiva gerar conhecimentos para aplicações práticas 

dirigidos à solução de problemas específicos, quanto aos objetivos: descritiva, ou seja, almeja 

caracterizar certo fenômeno, por meio principalmente de coleta de dados,  quanto aos 

procedimentos: pesquisa de levantamento, pois foi realizada uma coleta de dados. Segundo 

Gerhardt e Silveira (2009) afirmam que a pesquisa quantitativa é compreendida com base na análise 

de dados brutos, recolhidos com auxílio de instrumentos padronizados e neutros. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário virtual foi respondido por um total de 50 empresas residentes na cidade de 

Fortaleza, no estado do Ceará. Os principais resultados obtidos foram que 75,5% das empresas 

atuam no mercado entre 15 e 20 anos, conforme demonstra a figura 1. Vale ressaltar que a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos foi consolidada no ano de 2010, o que demonstra que os 

estabelecimentos já eram para terem implementados e se adaptado a esse procedimento. 
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Figura 1 – A quanto tempo a empresa está no mercado? 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

 

A figura 2, destaca que 98% dos estabelecimentos desconhecem a legislação que 

regulamenta os resíduos sólidos. A legislação ambiental caminha no sentido de tornar as empresas 

cada vez mais responsáveis por todo o ciclo de vida de seus produtos, o que significa que o 

fabricante é responsável pelo destino de seus produtos após a entrega aos clientes e pelo impacto 

ambiental provocado pelos resíduos gerados em todo o processo produtivo, e, também após seu 

consumo. Outro aspecto importante nesse sentido é o aumento da consciência ecológica dos 

consumidores capazes de gerar uma pressão para que as empresas reduzam os impactos negativos 

de sua atividade no meio ambiente (CAMARGO; SOUZA, 2005).Pois, a legislação faz com que 

as empresas contabilizem custos de caráter ecológico em seus produtos, com o intuito de cumprir 

as novas regulamentações. 

 

Figura 2 – Você tem ciência sobre a existência da lei n° 12.305 do ano de 2010 (Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos)? 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

 

2% 

98% 
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A figura 3, aponta quais produtos as corporações fabricam ou distribuem. Dos quais: 30% 

são produtos eletroeletrônicos, 26% são baterias, 22% são pneus e 22% são pilhas. Segundo o 

artigo 33 da Lei n° 12.305/2010 são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de: I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, II - pilhas e baterias; 

III - pneus; IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; V - lâmpadas fluorescentes, de 

vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 

Figura 3 – Vocês fabricam ou distribuem algum dos produtos listados? 
 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

Posteriormente, observou-se que 98% dos empreendimentos não ouviram falar sobre 

logística reversa e que 98% das empresas não praticam o sistema de logística reversa, o que torna 

agravante tendo em vista que a pesquisa foi realizada com empresas que necessitam realizar a 

efetivação do sistema de logística reversa promovendo desse modo, prejuízos tanto para a empresa 

quanto para o meio ambiente. 

De acordo com a figura 4, constatou-se que a dificuldade encontrada pelas empresas em 

não aderir a prática de logística reversa é: 84% a falta de conhecimento sobre o assunto e 16% a 

falta de interesse. Sendo assim, é imprescindível que a logística reversa seja difundida, a fim de 

tornar os estabelecimentos cientes de sua importância tanto para a operação eficiente da corporação 

como para o meio ambiente. 
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Figura 4 – Qual a dificuldade encontrada para a adesão do sistema de logística reversa? 
 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 
 

Em seguida, 98% relatam que desconhecem os benefícios que a logística reversa pode 

proporcionar ao meio ambiente, conforme explanado na figura 5. A logística reversa torna-se 

sustentável segundo Barbieri e Dias (2002) e pode ser vista comoum novo paradigma na cadeia 

produtiva de diversos setores econômicos, pelo fato de reduzir a exploração de recursos naturais 

na medida em que recupera materiais para serem retornados aos ciclos produtivos e também por 

reduzirem o volume de poluição constituída por materiais descartados no meio ambiente. O termo 

logística reversa tornou-se mais comum pelos esforços das empresas em reduzir o impacto 

ambiental da cadeia de suprimentos, pois atividades como a redução do uso de matérias-primas 

virgens e a substituição demateriais tóxicos tem um significativo impacto ecológico.  

Como Carter e Ellram (1998) quando definem a logística reversa como processo por meio 

do qual as empresas podem se tornar ecologicamente mais eficientes por meio de reciclagem, reuso 

e redução da quantidade de materiais usados. Ao se adotar uma postura economicamente correta, 

os ganhos financeiros e logísticos são apenas um dos benefícios que a logística reversa é capaz de 

proporcionar.Vale destacar que a implementação desse processo torna a imagem da empresa forte 

e competitiva e proporciona o controle operacional interno. E 100% dos entrevistados autorizam 

que seus dados fossem disseminados para fins acadêmicos. 
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Figura 5 – Vocês têm ciência sobre os benefícios a logística reversa pode proporcionar ao meio ambiente? 

 

 
Fonte: Autor, 2020. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

Diante do exposto, pode-se constatar que o setor corporativo não está incorporado ao sistema 

de logística reversa em virtude dadesinformação no que tange à política nacional de resíduos sólidos, 

além disso há a precarização na fiscalização ambiental dos estabelecimentos, demonstrando assim 

a ausência da percepção de responsabilidade socioambiental, prejudicando tanto a imagem das 

empresas bem como a sustentabilidade ambiental e o meio ambiente como um todo. 
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RESUMO  

O município paraense, São Félix do Xingu, localizado no sudeste do Pará, é um dos municípios na 

Amazônia Legal com uma das mais altas taxas de desmatamento. As geotecnologias são de suma 

importância para o acompanhamento das ocupações ocorrentes no município.  O seguinte estudo 

tem como objetivo analisar o desmatamento no município de São Félix do Xingu, nos anos 2015 e 

2018, a partir de imagens de satélite. Para tanto, foram utilizadosdados do Projeto de 

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES-INPE), que faz uso 

de imagens do satélite Landsat, sendo os dados de incremento anual do desmatamento de 2008 a 

2018, sendo processados no Arcgis 10.5, no qual foi extraído as informações do desmatamento no 

ano de 2015 e 2018. Apesar de nos anos anteriores ter havido uma diminuição no desflorestamento 

da região, em decorrência de programas de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, o 

ano de 2015 marca o retorno de uma crescente, tendo o ano de 2016 o com maior índice no 

município, no qual as informações de 2018 demonstram aumento vertiginosa de focos de 

desmatamento em Unidades de Uso Sustentável. Nesse contexto, entende-se que as atividades 

agropecuárias e atividades correlatas são responsáveis pelo crescimento mais uma vez do 

desmatamento na região a partir do ano de 2015, depois de uma série de medidas tomadas por 

programas que visavam diminuir as taxas de desmatamento, portanto, é necessário que haja atuação 

contínua dos órgãos ambientais responsáveis e políticas públicas contundentes para a esta região. 

 

Palavras-chave:Geotecnologias. Sensoriamento Remoto. Atividades Agropecuárias. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia Legal corresponde a uma área de 5, 217, 423 km², abrangendo cerca de 9 

estados brasileiros e ocupando 61% do território brasileiro (IBGE, 2019). É uma região a qual os 

governos brasileiros têm situado grandes projetos de exploração de recursos naturais e cada vez 

mais tem-se no território, a expansão da fronteira agropecuária de forma irregular gerando impactos 

para a toda a região. A atual situaçãoda Amazônia está atrelada ao seu processo de ocupação 

humana, principalmente a partir do governo Getúlio Vargas e aprofundado pelas gestões 

subsequentes de militares (SOUZA, 2010), os quais aprovaram projetos de desenvolvimento para 

o território (IMAZON, 2019). 

 Segundo dados do INPE (2019), atualmente São Félix do Xingu é o segundo município 

com maior taxa de desmatamento da Amazônia Legal e do Brasil. O município possui 84.212km² 

de extensão, sendo que 28.229km² foram desmatados no ano de 2018, ou seja, 33% de sua área 

total foi desmatada e mais da metade de extensão territorial pertencente a Unidades de Conservação 

e Terras Indígenas. Esse levado índice deve-se ao fato de que São Félix do Xingu é o maior produtor 

de carne bovina do país e da Amazônia Legal com com 1.443.535 cabeças de gado, levando o Pará 

a responder por 8% da produção nacional de gado bovino(IBGE, 2019). 

 Apesar do destaque de produção agropecuária no mundo, esta tem sido apontada como a 

principal responsável pelo desmatamento na Amazônia (SOUZA, 2010).  O município de São Felix 

do Xingu é integrado no panorama de desenvolvimento da Amazônia com a geração de intensos 

desmatamentos que formam pastagens, as quais se destacamno uso predatório e extensivo do solo, 

principalmente com as atividades da pecuária (SILVA, 2012). A cidade paraense está classificada 

na lista do Ministério do Meio Ambiente desde o ano de 2007 (AZEVEDO et al., 2016). 

 Assim, vemos a atual situação do município em relação ao alto índice de perda de 

biodiversidade e destacando a importância das geotecnologias, consistindo em instrumentos 

importantes para a análise dos processos de ocupação e modificação da floresta Amazônica, 

destacando os Sistemas de Monitoramento do Desmatamento e Queimadas, significativo para o 

monitoramento em escala nacional.  

 Neste sentido, o presente trabalho visa gerar imagens de satélite e analisar os impactos 

ambientais causados pelo desmatamento nos anos de 2015 e 2018, classificados como os anos de 

maior intensificação de desflorestamento. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O município de São Félix do Xingu (Figura 1) se localiza na região sudeste do estado do 

Pará possuindo área territorial de 84.212,932 km². Devido sua grande extensão territorial, este 

município faz fronteira ao leste com o município de Altamira; ao sul fazendo fronteira com o estado 

do Mato Grosso com os municípios de Peixoto Azevedo, Santa Cruz do Xingu e o município de 

Vila Rica; ao oeste com o município de Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã, 

Parauapebas e Marabá; e ao norte com os municípios de Novo Repartimento, Anapu, e Senador 

José Porfilho (IBGE, 2019). 

 

Figura 1 – Mapa de localização do município de São Félix do Xingu (PA). 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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2.2. EQUIPAMENTOS E PROGRAMÁTICA 

 As análises de desmatamento do município de São Félix do Xingu se deram a partir dos 

dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES-

INPE), onde foram os analisados a partir dos dados vetoriais de incremento anual de desmatamento 

dos anos de 2008 a 2018. O PRODES utiliza dados de satélite Landsat, onde busca sempre uma 

combinação de minimizar problemas sobre a cobertura de nuvens garantindo sua de confiabilidade 

(INPE, 2019). 

 

2.3. MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS VETORIAIS 

Os dados de incremento anual de desmatamento dos anos de 2008 a 2018 foram processados 

e tratados a partir do software Arcgis 10.5 no laboratório de análise espacial e geoprocessamento e 

monitoramento por satélite (LAGAM), na Universidade Federal Rural da Amazônia. O dado 

vetorial de incremento contém em sua tabela de atributos, informações do desmatamento anual e 

sua devida localização especializada. 

O processamento dos dados se deu a partir da extração das informações de desmatamento 

dos anos de 2015 e 2018, onde foram, em sua tabela de atributos selecionados pela categoria Ano 

todo o desmatamento acumulado para os respectivos anos, por fim com os arquivos selecionados 

faz a exportações destes, para a criação de dois novos arquivos vetoriais referentes aos anos de 

análise. 

Comdados processados, há a necessidade de fazer conversão de projeção Geográfica para 

UTM, utilizando a ferramenta do ArcBox,Projection and Transformations, se faz a reprojeção 

destes dados, sendo possível posteriormente fazer o cálculo de área para as áreas desmatadas do 

Município de São Félix do Xingu. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apesar da baixa do desmatamento nos anos anteriores,por conta de uma série de programas 

de desmatamento como o Pacto Xingu e a adesão ao programa Municípios Verdes, o 

desflorestamento volta a crescer no ano de 2015 no município de São Félix do Xingu e entra em 

disparada no ano de 2016, obtendo um saldo de 11,4% do desmatamento de todo o Estado do Pará 

(Figura 2). 
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Segundo o Instituto de Pesquisas na Amazônia, o desmatamento em 2016 foi o maior desde 

o ano de 2008. Destaca-se também, o crescimento de áreas devastadas na Área de Proteção 

Ambiental Triunfo do Xingu que em 2017 foi a área mais atingida com 20.9850 hectares, 5 vezes 

maior que no ano anterior. 

 

Figura 2 - Quantificação do desmatamento no Estado do Pará, no município de São Félix do Xingu e na 

Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu em períodos sazonais. 

 

Fonte: INPE, 2019. 

 

 Em 2008, o município já era protegido por 6 unidades de conservação e terras indígenas, 

áreas que são protegidas por lei.Por um determinado período, o desmatamento diminuiu na região, 

entretanto houve uma pressão a essas áreas no decorrer dos anos, sendo os anos de 2015 e 2018 

(Figura 3 e 4, respectivamente) os marcos temporais de retorno intenso do desmatamento, tendo a 

pecuária o principal vetor de desmatamento. Um cenário habitual em toda a Amazônia, em 

decorrência da precária governança ambiental no município(SILVA, 2012). 
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Figura 3 - Mapa de desflorestamento até 2015. 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Figura 4 - Mapa de desflorestamento até 2018. 
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Fonte: Autores, 2020. 

 Houve crescimento em número de focos de desmatamento em Unidades de Uso Sustentável 

em 2018 (Figura 4), apesar de a região ter recebido mais políticas ambientais e presença de órgãos 

e entidades com responsabilidade socioambientais no decorrer dos anos estudados(Programa 

Municípios Verdes, 2015). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          O desmatamento em São Félix do Xingu é fortemente apoiado pelo crescimento da 

agropecuária no município em sinergia com outras atividades que vão de contramão ao uso 

sustentável de recursos naturais. Essas atividades, por anos, cresceram sem controle na região pela 

ausência de governança ambiental na região. 

          No mais, mesmo com a implementação de políticas públicas que tinham como objetivo 

reduzir o desmatamento na região, houve o crescimento de focos de desmatamento após anos de 

sucesso para diminuição de práticas ambientalmente não sustentáveis, a partir de 2015, 

demonstrando a necessidade de contínua atuação de órgãos ambientais fiscalizadores e políticas 

públicas mais contundentes para uma região como a estudada, que tem um histórico extenso de 

conflitos agrários e ambientais. 
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RESUMO  

Oigarapé São Luizlocalizado em Conceição do Araguaia - PA, sendo formado por pequenas 

nascentes naturais. Ao longo de sua extensão, vem sofrendo imensa influência do homem, 

principalmente pela construção de residências não planejadas em sua proximidade, onde os 

moradores acabam despejando os resíduos produzidos em suas residências. O trabalho tem como 

objetivo avaliar e classificar a composição dos resíduos despejados no leito do Igarapé São Luiz e 

relacionar com a presença dos moradores no entorno. Foi realizada a identificação dos pontos, o 

levantamento sazonal da qualidade e quantidade dos 

resíduos,aplicaçãodeformulárioparaolevantamentodedados.Verificou-se a grande quantidade de 

resíduos que são despejados, chegando a um total de 38,12kg no período do inverno e verão, sendo 

todos de característica doméstica como PET, plástico, vidro, isopor, alumínio, borracha, tecido e 

outros, os critérios utilizados para a separação dos resíduos foram estabelecidos de acordo com o 

código de cores da CONAMA – 275/2001. O ponto que mais se destacou quanto a quantidade e 

variedade foi o localizado próximo as moradias muito, utilizado pela população para lazer, a coleta 

chegou a pesar 31kg e não teve variações na qualidade em relação a sazonalidade. Os resíduos 

sólidos urbanos cada vez mais têm provocado impactos no meio ambiente, provocando 

assoreamento, poluição visual e nos recursos hídricos, dentre outros impactos, isso provem da 

herança cultural do mau gerenciamento dos mesmos. Onde foi possível perceber a falta de políticas 

públicas que possam auxiliar os moradores no gerenciamento correto dos resíduos sólidos. 

 

Palavras-chave:Impactos. Recursos hídricos. Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

O gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos gera impacto, provoca danos à 

saúde, ao meio ambiente, a biodiversidade e contribui com o processo de desertificação, além da 

poluição do ar e dos mananciais de água doce, dentre outros, resultando em mudanças climáticas e 

culminando na incidência de desastres naturais.  

Nesse cenário, o homem figura como o principal modificador do meio ambiente, e o maior 

responsável pelo consumo e descarte de materiais, que vem ao longo dos anos. (LIMA, 2005, apud 

LIMA; SILVA, p.1, 2016). Sabe-se que a gerência inadequada e a disposição irregular dos resíduos 

sólidos, gera uma preocupação quanto aos recursos naturais existentes. Sendo que às áreas mais 

afetadas por essas implicações são aquelas que contam com assistência precária de saneamento 

básico. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da Norma Brasileira 

Registrada (NBR) nº. 10.004/2004 define resíduos sólidos como: “resíduos nos estados sólidos e 

semissólidos que resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1987, p. 2).   

Partindo do contexto, é notório que os resíduos sólidos provocam impactos negativos ao 

meio, especialmente ao meio ambiente. Seus efeitos decorrentes da prática de descarte irregular e 

inadequado provocam a contaminação de rios e igarapés, seu assoreamento e poluição visual 

(MUCELIM; BELLINI, 2007). 

Isso se explica pelos inúmeros fatores e elementos que influenciam os processos de 

produção, manipulação e de tratamento, além do crescimento populacional, da indústria, do 

processo de globalização, da economia, da heterogeneidade e da própria marginalidade, dentre 

outros aspectos. 

Segundo Oliveira (2003) foi “a partir dos anos sessenta, que houve a ocupação das margens 

de vários igarapés de cidades de modo mais intenso”. Atualmente os igarapés urbanos das cidades 

se encontram com suas margens habitadas por populações de baixa renda, as quais convivem com 

o resíduo que é disposto inadequadamente no seu curso, os quais se encontram poluídos em 

decorrência de tal prática. 

Desse modo, torna-se relevante abordar o levantamento qualitativo e quantitativo dos 

resíduos sólidos no Igarapé - São Luiz situado no município de Conceição do Araguaia - PA, tendo 
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como elemento norteador do levantamento, o descarte irregular de resíduos sólidos no leito do 

igarapé descrito, relacionando com a presença dos moradores próximos. O trabalho tem como 

objetivo avaliar e classificar a composição dos resíduos despejados no leito do Igarapé São Luiz e 

relacionar com a presença dos moradores no entorno 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. LOCALIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no Igarapé São Luiz, com cerca de 8 km de extensão, situado na 

cidade de Conceição do Araguaia\PA, Sudeste do Pará. A escolha dos pontos adotou-se o critério 

de maior quantidade de casa no entorno do igarapé e com residência fixada há no mínimo 5 (cinco) 

anos no local, sendo escolhidos 5 pontos de coleta. 

 

2.2. COLETA DE DADOS 

 O critério adotado para levantamento dos dados foi à aplicação de um formulário contendo 

32 perguntasobjetivaspara 25 moradores, próximo ao igarapé. As perguntas foram sobre os 

aspectos socioeconômicos, hábito de vida, questões ambientais e destinação dos resíduos 

produzidos,  

Para realização da pesquisa foram escolhidas duas estações do ano, sendo inverno e verão. 

As coletas foram realizadas no período de Maio e Setembro, onde foram coletados todos os 

resíduos encontrado, separados e pesado de acordo com os critérios da resolução CONAMA 

275/2001 (estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos), para identificação de 

coletores, conforme a coleta: Azul: papel / papelão; Vermelho: plástico; Verde: vidro; Amarelo: 

metal; Preto: madeira; Laranja: resíduos perigosos; Branco: resíduos ambulatoriais e de serviços 

de saúde; Roxo: resíduos radioativos; Marrom: resíduos orgânicos; Cinza: resíduos geral não 

reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As famílias que residem próximo ao igarapé possuem nível socioeconômico baixo, o que 

explica, em certa medida, os motivos pelos quais os mesmos optaram por residir na referida 

área.Verificou-se através dos formulários quais os produtos usados nas residências que geravam 
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embalagens vazias, permitindo relacionar com os resíduos que foram coletados, sendo todos 

deorigem doméstica, foram analisados segundo as normas da NBR 10.004/2004 da ABNT. 

Analisando as informaçoes na (Figura 1) abaixo, que demostra a quantidade e a qualidades 

dos residuos depositados no leito do igarapé - São Luiz, os pontos que mais se destacaram pelas 

variações distintas, quanto a qualidade dos resíduos foram o ponto 1 e 3, chamando bastante 

atenção pela quantidade de residuos depositados, principalmente no período do inverno. 

 

Figura 1 - Coleta de resíduos sólidos no Igarapé - São Luiz, situado em Conceição do Araguaia-PA/2019, 

(A- Garrafa Pet, B- Latas, C- Plástico, D- Isopor, E- Pneu, F- Vidro, G- Sandálias de Borracha, H- Papel). 

 
 

 

Observado o quanto as variações sazonais exercem forte influência na disposição 

inadequada de resíduos no igarapé. Segundo (Santos, 2004), a disposição dos resíduos sólidos 

urbanos apresenta problemas relacionados à instalação dos mesmos, ao espaço físico ocupado pelos 

rejeitos e o transtorno causado ao ambiente visualmente desagradável. No período de inverno, que 

é o período de maior concentração pluviométrica, onde os moradores costumam frequentar para 

lazer, lavar veículos (Carros, Motos e bicicletas), nesse período a quantidade de resíduos coletados 

no inverno foi superior ao período do verão. Essas quantidades de resíduos são resultado da 

Fonte: Souza; Mendrada; Lopes, 2019. 
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destinação incorreta no entorno que são refletidos em problemas ambientais, sociais e de saúde 

pública. 

A coleta foi realizada nos dois períodos, o inverno tendo um quantitativo maior, somando 

um total de (24,71kg) sendo que no período do verão chegaram a pesar apenas (13,41kg), as 

variações quanto à qualidade foram semelhantes, percebe-se que não ouvi mudança em ambos os 

períodos, pois foram coletados os mesmos tipos de resíduos, mesmo o Igarapé sendo mais 

frequentado pelas pessoas no período do inverno.  

Alguns resíduos coletados se enquadram com as respostas dos moradores quanto aos 

produtos usados em suas residências, bebidas enlatadas (latinhas), garrafa de refrigerante (PET), 

garrafa de bebida alcoólica (vidro), caixa de leite (Tretraplac), vasilha de margarina, óleo de 

cozinha (Plásticos), os plásticos chegaram a pesar (7.1kg). Segundo Forlin (2002), os plásticos são 

considerados substratos inertes, com índices de decomposição variáveis por elementos ambientais, 

como luz, umidade, calor e microrganismos. A não degradabilidade no ambiente de materiais 

plásticos pós-consumo tem sido um dos fatores em que ambientalistas têm centrado suas 

campanhas. 

O ponto 1 por ser um local onde os moradores usam para lazer quando o igarapé está cheio, 

os resíduos encontrados tiveram uma maior variedade (10) e quantidade (31kg), foram encontrados 

sacolas plásticas, PET, tecido, borracha, isopor, latinhas, madeira, papelão, PVC e vidro, fazendo 

parte do que é consumido pelos moradores em suas residências, onde eles acabam despejando as 

embalagens no igarapé. Desses se destacam alguns materiais recicláveis, tais como vidro, alumínio, 

garrafa PET, conforme mostra (Figura 1) que podem contribuir para diminuição significativa da 

poluição, do solo, água e do ar.  

Os moradores que residem no ponto 2, ficam em média 300 metros de distância do igarapé 

e não fazem uso dele para lazer o que faz dele um ambiente com poucos resíduos (comparado com 

ponto 1 que já é mais próximo das residências, chegando a 10 metros distância e pelos moradores 

usarem para lazer). Nesse ponto, moradores de outros locais costumam frequentar mais, no período 

do inverno, apenas para pescar. Foram encontradas algumas embalagens plásticas e uma garrafa 

PET (Tereftalato de Polietileno). Outro fato que chamou atenção é o cuidado que os moradores 

têm no local, pois realizam limpeza periodicamente. Verifica-se também a existência de placa de 

conscientização, “Proibido jogar lixo” esse tipo de aviso é importante por chamar a atenção das 

pessoas que por ali passam evitando o despejo de resíduos no local. No verão é possível visualizar 
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uma maior quantidade de resíduos em virtude de o igarapé encontrar-se seco, segundo os 

moradores o mesmo apresenta-se sujo, odor forte, peixes mortos devido à seca. 

O ponto 3, por ser um local que transitam pessoas e carros foi o segundo ponto com maior 

número de resíduos encontrados, cerca de (9) diferentes tipos de resíduos, PETPoli-(Tereftalato de 

Etileno), Plástico, Borracha, Isopor, Alumínio, Papelão, Espuma, Tretraplac e Ferro. Ademais os 

resíduos encontrados somam um total de (5.50g), sendo que no período do “verão” a quantidade 

encontrada foi superior ao inverno, pois o Igarapé estava sem água, facilitando a coleta nos locais 

que antes eram só água, os resíduos que se destacam pela quantidade é o PET – Poli(Tereftalato de 

Etileno) - (1.1kg), Plástico – (0,7kg) e a Borracha – (0.2kg).  

Observou-se também no ponto 3 que não tinham coletor de lixo e que os resíduos eram 

armazenados em sacolas plásticas para serem coletados pelo caminhão de lixo, mesmo os 

moradores separando os resíduos, próximo ao igarapé ainda se via muito resíduos, isso por ser um 

local de grande trafego de pessoas, que acabam despejando no ponto, prejudicando a saúde dos 

indivíduos que ali residem. Todos os moradores foram unanimes em ressaltar que a destinação 

incorreta causa danos ao meio ambiente, prejudicando-os. No "inverno” foram coletados uma 

quantidade maior de resíduos sendo da mesma qualidade do verão, Plástico – (1,2kg), Ferro – 

(0,9kg) e PET Poli- (Tereftalato de Etileno) (1,1kg) e Plástico – (0,9kg). 

No ponto 4 e 5 foi observado que os moradores não frequentam o igarapé para lazer, diante 

disso a coleta nos dois períodos se limitou em três variações sendo sacolas plásticas (0,3kg) e 

borracha (0,3kg). 

Analisando as informaçoes da (Tabela 1) abaixo, que resume as qualidades dos resíduos 

sólidos e a quantidade, o ponto 1 acabou se destacando mais que os outros por ser um local que os 

moradores usam para lazer o que acaba influenciando cada vez mais o despejo inadequado do 

resíduo, momentos que as pessoas acabam levando algo para ser consumido, como pôde ser 

observado através dos formulários, ao questionar o tipos de recipiente de bebidas ou alimentos que 

são levados para o igarapé, boa parte disseram ser garrafas de vidro, latinhas de alumínio, 

recipientes plásticos contendo alimentos e outros. 

Carvalho e Silva (2008) destacam que toda essa problemática surge em função da 

insensibilidade social em cuidar do descarte dos resíduos que geram. As possíveis causas provem 

dos maus hábitos enraizados, junto, a falta de infraestrutura, condições básicas e informações sobre 

o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos.  
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Tabela 1 - Dados sazonais relacionados sobre a coleta dos resíduos no Igarapé - São Luiz. 

 

TIPOS DE 

RESIDUOS 

 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5 

 

INV 

 

VER 

 

INV 

 

VER 

 

INV 

 

VER 

 

INV 

 

VER 

 

INV 

 

VER 

(Pet) 2,4 2,4 0,1 0,2 1,1 0,7 - - - - 

Vidro 3,3 - _ - - - - 0,4 - - 

Plástico 7,1 2,3 0,09 0,11 0,9 1,2 0,1 - 0,1 0,1 

Tecido 1,0 1,3 - - - - - - - - 

Borracha 2,4 0,9 - - 0,2 - 0,1 - 0,02 - 

Isopor 1,7 1,5 - - 0,07 - - - - - 

Alumínio 0,4 0,2 - - 0,11 - - - 0,1 - 

Papelão 0,6 - - - - 0,2 - - - - 

PVC 0,1 - - - - - 0,2 - - - 

Espuma - - - - 0,04 - - - - - 

Tretraplac - - - - 0,08 - - - - - 

Madeira - 1,0 - - - - - - - - 

Ferro - - - - - 0,9 - - - - 

TOTAL KG 21,4 9,6 0,19 0,31 2,5 3,0 0,4 0,4 0,22 0,1 

Fonte: Souza; Mendrada; Lopes, 2019. 

    Legenda: INV – Inverno / VER -Verão. 

 

Os demais pontos de coletas, segundo os dados do formulário os moradores locais não 

usufruem do mesmo para lazer, mas já foi observado uma ou duas vezes pessoas de fora passarem 

no local para tomar banho isso no ponto 3, durantes essas visitas acabam despejando resíduos, 

podendo ser observado conforme o formulário, pois foram coletados alguns tipos de resíduos que 

não foram citados como consumo pelos moradores, o que leva a entender que uma parte do que foi 

coletado vem de outro local como ferro, espuma, PVC. Assim sendo, o comportamento da 

população em geral no manejo dos resíduos está relacionado com a organização do sistema de 

gerenciamento da cidade, a falta de conscientização se torna generalizada. 

De acordo com Teixeira (2001), a responsabilidade pelo manuseio e destinação de um 

determinado tipo de resíduo cabe ao gerador do mesmo. No caso dos resíduos sólidos encontrados 

no Igarapé, é primeiramente assumida pela pessoa que o descartou, podendo ser separado e 

despejado de forma correta para depois se tornar responsabilidade da Administração Pública 

Municipal, que recebe da sociedade está incumbência.  
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4. CONCLUSÃO  

Após a análise dos resultados, pode ser observado o quanto os maus hábitos dos moradores 

influenciam no gerenciamento dos resíduos sólidos, o que provoca grandes problemas 

ambientais.A investigação aponta que os resíduos sólidos apresentam impactos negativos ao 

Igarapé, provocando assoreamento, poluição visual e no recurso hídrico, dentre outros impactos. 

Partindo disso, o principal intuito dessa pesquisa de verificar, qualificar e quantificar os resíduos 

sólidos nas margens do Igarapé – São Luiz, onde foi possível perceber a falta de conscientização e 

política públicas que auxiliem os moradores no gerenciamento adequado. 

 As coletas mostraram os diferentes tipos de resíduos sólidos que são despejados no leito 

do igarapé, foram qualificadas, treze diversidades, no geral o acumulo desses resíduos foram 

bastantes elevados comparado com as quantidades de residências próximo ao igarapé.  

Também sendo necessário que o poder público com apoio das Instituições de Ensino 

promova ações para que realmente torne o acondicionamento adequado desses rejeitos, uma das 

propostas seria desenvolver ações construtivas com práticas que possa envolver a comunidade, 

começando pela coleta seletiva que é uma ação que propõe diminuir a quantidade de resíduos que 

de fato possam ser destinados ao aterro sanitário.  

  



 

 

  

 

 

36 

 

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

REFERÊNCIAS 

 

ABNT NBR 10004. Classificação - Resíduos Sólidos. 2004. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Fórum Nacional De 

Normatização: NBR 10.004. Resíduos Sólidos, Rio de Janeiro. 1987. 

 

CARVALHO, E. M. A.; SILVA, I. A.F. Analise Diagnostico sobre a gestão dos resíduos 

sólidos: um Estudo de caso no aterro sanitário de Cuiabá-MT. 2008. Disponível em: 

<http://www.aedb.br/segt/arquivos/artigos11/26114233.pdf. Acesso em: 19 de Nov. 2019. 

 

FORLIN, F. J.; FARIA, J. A. Considerações sobre a reciclagem de embalagens plásticas. 

Polímeros: Ciência e Tecnologia, v.2, n.1, p.1-10. 2002. 

 

LIMA, A. A de.; SILVA, A. K. M. da. Percepção ambiental e diagnostico dos resíduos 

domiciliares disposto nos aterros baldios do bairro José Euclides Sobral/CE. VII 

CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, Campina Grande, p 1- 8. 2016. 

 

MUCELIM, C. A.; BELLINI, M. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema 

urbano. Sociedade & natureza, Uberlândia, v.20 (1), p 111-124. 2008. 

 

OLIVEIRA, J. A. de. Cidade doce e dura em excesso. Manaus: Manaus de 1920 a 1967.Ed. 

Valer, 2003. Organizador: Atena. Editora, Ponta Grossa, PR, p1-176. 2008. 

 

SANTOS, A. S. F.; Et al. Tendências e desafios da reciclagem de embalagem plásticas. 

Polímeros: Ciências e tecnologia, vol. 14, n 5, p 307-3012. 2004. 

 

TEXEIRA, B. A. N. Gestão dos resíduos sólidos: Desafio para as cidades: CARVALHO. P. F. 

C.; BRAGA, R. (orgs.) Perspectivas de gestão ambiental em cidades médias. Rio Claro, SP: 

Laboratório de planejamento municipal/ Deplan/ IGCE-UNEST, p.77-85. 2001.   

 

  



 

 

  

 

 

37 

 

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

RESÍDUO DA LAVAGEM INTERNA DE CAMINHÕES BETONEIRAS: AVALIAÇÃO 
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RESUMO  

Não é de hoje que existe preocupação com os recursos naturais, devido sua extração/consumo de 

forma desordenada que houve no passado e que tem continuidade no presente, além do desperdício 

de recursos reaproveitáveis. Com isso faz-se necessário uma otimização e reaproveitamento dos 

recursos naturais que nos restam, a exemplo da água. Segundo SILVA; VIOLIN; FIES (2013), a 

cada ano mais de um milhão de metros cúbicos de água são gastos por indústrias concreteiras. Este 

trabalho aborda o reuso da água de lavagem do balão do caminhão betoneira, água residual, como 

água de amassamento de novos traços de concreto. Para fins de estudo, foram elaborados gráficos 

de dosagem de concreto com água não residual e com água residual, utilizando se o método 

IPT/EPUSP de dosagem. Os traços obtidos conforme as respectivas curvas de dosagem apresentam 

grandes semelhanças entre si, o que representa a viabilidade do reuso da água de lavagem interna 

do balão do caminhão betoneira.  

 

Palavras-chave: Resíduo. Concreto. Água. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos sólidos, líquidos e gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A partir da ampliação da indústria da construção civil, e com o vasto investimento na área 

de infraestrutura e habitação, fez-se necessário uma demanda muito maior de materiais de 

qualidade em um mínimo de tempo, sendo o material mais disseminado nas obras de construção 

civil o concreto, despontaram nesse cenário, empresas de concreto pronto, isto é, concreteiras.  

O Brasil ainda é carente de normas e diretrizes que definam plenamente os conceitos, 

parâmetros e restrições ao reuso das águas servidas a nível residencial, comercial e principalmente 

industrial. Pelo acompanhamento do crescimento desordenado da população mundial, a indústria 

de concreto age intensamente no mercado, pois fornece o material necessário para a fabricação de 

novas moradias, estradas, etc. Porém, para a fabricação e uso do concreto, alguns impactos 

ambientais ocorrem, como a geração de materiais particulados e de efluentes provenientes da 

lavagem dos caminhões responsáveis pelo transporte do concreto. A minimização dos impactos 

gerados por esta indústria nem sempre é buscada, tendo em vista à pequena fiscalização e busca 

de qualificação por parte destes (VIGGIANO apud UCKER; BARROSO; LOPES, 2012). 

Segundo a ASTM (American Society for Testing and Materials), o concreto é um material 

compósito que consiste de um meio aglomerante no qual estão aglutinadas partículas de diferentes 

naturezas, sendo essas partículas envolvidas por uma pasta que é formada de cimento e água.Na 

fabricação do concreto, a água entra como insumo, sendo utilizada como facilitadora para a 

mistura aglomerante/agregados e como iniciadora dos processos químicos que resultarão, como 

objetivo final, no endurecimento do concreto. É aqui conhecida como água de amassamento 

(ZAHNER, 2014). 

A água de amassamento é extremamente importante para um concreto de qualidade, pois 

suas impurezas podem interferir na pega do cimento, afetar negativamente a resistência do 

concreto ou causar manchamento da superfície (Neville, A.M., Tecnologia do Concreto 2ª 

edição). Desta maneira, por se tratar de um produto de grande importância, a forma como é 

aplicada no processo de produção pode e deve ser otimizada, haja vista a importância do recurso 

natural tanto como meio de produção quanto para a manutenção da vida. 

A água de reuso apresenta-se como alternativa à água tratada utilizada como água de 

amassamento. Alternativa técnica, econômica e ambientalmente mais modernizadas. 
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Segundo Cardoso (2013), a prática da reciclagem das águas de lavagem, mostra-se 

essencial, tanto como um meio de conservação da água como também um processo necessário 

para um ambiente mais seguro e econômico, sem desperdícios. Se reutilizada na produção do 

concreto, as águas de lavagem do balão também podem fazer uma contribuição econômica, tendo 

em vista que a sua reutilização não necessita de tratamento químico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo em questão foi realizado em uma concreteira localizada no município de 

ANANINDEUA – PA, durante o período de 30 dias, os quais foram utilizados para coleta, 

secagem e armazenagem de materiais para o estudo, além do tempo necessário para a obtenção 

dos resultados dos testes de resistência à compressão. 

A produção de concreto usinado demanda uma grande estrutura logística para um processo 

produtivo eficiente, envolvendo desde a aquisição de insumos envolvidos em cada etapa e pré-

mistura até a saída do caminhão betoneira da usina.   

A concreteira forneceu os materiais para o estudo de viabilidade, os quais são relacionados 

a seguir: agregado miúdo: areia fina; agregado graúdo: seixo zero; cimento, tipo CP II – F – 32; 

aditivo retardador/ plastificante; Água não residual; Água residual. 

O processo de coleta da amostra da água a ser reutilizada ocorre da seguinte forma: Ao 

término da descarga do concreto, na obra, é adicionada água ao balão do carro betoneira com a 

finalidade de diluir e lavar o concreto residual, com isso evitando o endurecimento deste até sua 

chegada e despejo no local apropriado dentro da usina de concreto. A amostra é coletada durante 

a descarga da água residual. Após a coleta, a amostra é submetida ao processo de decantação 

durante o período de 24 horas para que tenha o menor índice de sólidos para a produção dos traços 

de concreto. Os ensaios seguiram o as especificações normativas, com a confecção de 06 corpos 

de prova por traço rodado.  

Com os resultados de ensaio à compressão foram elaborados os gráficos de dosagem de 

acordo com o método IPT/EPUSP, utilizando os gráficos obtiveram-se os traços para as seguintes 

resistências a compressão: 20 MPa; 30 MPa e 35 Mpa, por se tratarem das resistências estruturais 

mais comercializadas na já referida concreteira, e avaliou-se a existência ou não de diferenças 

significativas entre os traços. Com isso, verificando a viabilidade do uso de água de residual. 
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De posse dos gráficos de dosagem do método IPT, foram obtidos os traços para cada fck 

especificado. Um exemplo da utilização destes gráficos na obtenção de um traço desejado é 

mostrado na figura 1 abaixo, onde foi possível extrair dados de um traço de fck 20 MPa e slump 

100+-20 mm com os materiais determinados. 

 
Figura 1 – Gráfico de dosagem IPT – Água não residual – Cimento CP II F – 32. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

As figuras 2 e 3 abaixo mostram a água não residual e a água residual, após coleta e processo 

de decantação por 24 horas.A figura 4 mostra o estudo em laboratório do concreto, utilizando uma 

betoneira de 150 litros, na qual foram feitos os concretos com a água residual e não residual. 
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Figura 2 – Água não residual, distribuída pela prestadora local de saneamento e água. 

 
Fonte: Autores, 2020 

 
Figura 3 – Água residual, resultado da lavagem interna do balão do caminhão betoneira, após processo de 

decantação durante o período de 24 horas. 

 
Fonte: Autores, 2020 

 

Figura 4 – Concretos sendo realizados no laboratório.   

 
Fonte: Autores, 2020 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 CONCRETO NO ESTADO FRESCO 

Segundo Neville (A.M., Tecnologia do Concreto 2ª edição), o concreto no estado fresco 

deve possuir propriedades coesivas e trabalhabilidade para ser transportado, lançado, adensado e 
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acabado sem segregação. Na etapa de produção dos traços de concreto a serem utilizados, com 

base no método IPT/EPUSP, um dos fatores a serem observados é a relação água/materiais secos 

(A%) necessários para que o concreto atinja a faixa de abatimento pré-determinada.   

Os traços de concreto com água residual não apresentaram diferenças consideráveis na 

quantidade de água necessária para obter a mesma trabalhabilidade em relação aos traços de 

concreto com água não residual. Além disso, não houve diferença entre os traços no quesito 

coesão, notaram-se, então, desempenhos semelhantes entre os traços de concreto com os 

diferentes tipos de água. 

3.2 CONCRETO NO ESTADO ENDURECIDO 

No estado endurecido, o concreto apresenta propriedades fundamentais, tais como 

resistência mecânica, porosidade e durabilidade. Essas são influenciadas por diversos fatores 

relativos à pasta em si, aos agregados utilizados e à ligação entre esses dois elementos essenciais 

(ISAIA et al, 2011). 

Foi verificado que os traços de concreto avaliados, não apresentaram diferença 

significativa quanto a resistência à compressão (Figura 5), densidade, porosidade e coloração para 

fatores água/ cimento (A/C) semelhantes, sendo isso ratificado pelos resultados obtidos e pela 

análise visual feita em cada corpo de prova e ficando de acordo com a NBR 7212/12.   

 
Figura 5 – Ensaio de resistência à compressão axial no laboratório.   

 

Fonte: Autores, 2020 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a finalização do estudo de viabilidade, foi verificado que o uso de água proveniente 

da lavagem interna do balão do caminhão betoneira apresentou resultados favoráveis a sua 

utilização, pois suas análises no estado fresco e endurecido mostraram sua viabilidade técnica de 

uso.  

Além disso, nota-se que a água residual após o processo de decantação apresentou coloração 

amarela clara, estando em conformidade com a tabela 1 - Requisitos e procedimentos de ensaio 

para inspeção preliminar de água destinada ao amassamento de concreto da NBR 15900:2009 Água 

para amassamento do concreto – Parte 1: Requisitos, e não apresentou diferenças consideráveis 

entre as quantidades de insumos para cada traço em relação aos traços obtidos com água não 

residual, ou seja, o uso da água de amassamento não gera diferenças de custo direto em cima do 

produto, mostrando-se então como uma alternativa viável e sustentável na etapa de produção de 

concreto, seja ele estrutural ou não.  

Neste estudo foram analisadas questões técnicas abrangendo resistência à compressão e 

características do concreto no estado fresco e questões econômicas referentes à influência da 

reutilização da água de lavagem interna do balão de caminhão betoneira na confecção de novos 

traços utilizando o método de dosagem IPT/EPUSP. Não foram analisadas outras propriedades 

especificas da água como resíduo sólido, ph, teor de sulfatos ou teor de cloretos haja vista que a 

água utilizada na lavagem é da mesma origem da água primeiramente utilizada na confecção 

inicial do concreto e nem outras qualidades do concreto como tempo de pega, calor de hidratação 

por exemplo. 

Em estudos futuros, considerando que a água de lavagem contém vestígios de material do 

concreto inicial (cimento e agregados), mesmo que em quantidade ínfima, seria válido 

incrementar outros ensaios do concreto como determinação do tempo de pega, calorimetria e 

verificar sua influência sob essas propriedades. 
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RESUMO  

Dentre os inúmeros desafios da produção agrícola, o uso eficiente da água é assunto central na 

sustentabilidade dos sistemas de produção. A pegada hídrica (PH) é um parâmetro que mensura a 

quantidade de água utilizada em um determinado processo produtivo. Nesse sentido, no cultivo do 

arroz, que via de regra possui uma demanda hídrica relativamente elevada, deve-se atentar ao 

consumo dos recursos hídricos requeridos pela cultura. Oobjetivo desta pesquisa foi estimar os 

componentes verde, azul e cinza da PH da produção de arroz no município de Chapadinha-MA. 

Para determinação da PH foi adotada a metodologia descrita no Manual de Avaliação da Pegada 

Hídrica. A PHverdetotalizou 5.881,94m3.t-1, a demanda hídrica azul no período simulado foi nula, 

demonstrando que precipitação efetiva é suficiente para suprir a demanda evapotranspirométrica 

da cultura durante todo seu ciclo. A PHcinzatotalizou 0,00121 m3.t-1. Os componentes azul e cinza 

são desprezíveis para a PHtotalno processo de produção do arroz a partir das condições simuladas. 

 

Palavras-chave: Orizicultura.Agricultura de sequeiro. Demanda Hídrica. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A orizicultura é conhecida como um cultivo que demanda grande quantidade de água, um 

dos métodos de irrigação mais comuns na produção de arroz irrigado trata-se de irrigação por 

inundação. Com intuito de otimizar o uso da água, diversas pesquisas são desenvolvidas a fim de 

verificar o consumo hídrico direto e indireto do arroz e, posteriormente, os resultados são 

divulgados para produtores e consumidores no formato de volume de água por tonelada de 

arrozproduzido. 

 A pegada hídrica (PH) é um parâmetro comumente utilizado em estudos sobre a demanda 

hídrica direta e indireta da produção de bens e serviços. A PH pode ser conceituada mais 

precisamente como o volume de água usado numa cadeia de produção(HOEKSTRA et al., 2011). 

Na prática a PH funciona como um indicador de sustentabilidade com potencial de mensurar o 

impacto da ação antrópica no meio ambiente (SILVA et al., 2012).  

 No que tange a produção de alimentos, a PH depende da cultura, do local utilizado para o 

cultivo das condições climáticas e, por consequência, do manejo de irrigação adotado (SILVA et 

al, 2015). No Nordeste é comum o cultivo de arroz de sequeiro, também conhecido como arroz de 

terras altas que é cultivado sem irrigação e necessita das chuvas para seu desenvolvimento. No 

cerrado a orizicultura é praticada muitas vezes em solos ácidos, acompanhado de baixa 

disponibilidade de nutriente. Aliado a isso, em alguns estados a irregularidade das chuvas e a baixa 

capacidade de retenção de água no solo não impedem a produção de arroz de terras altas (SILVA 

et al., 2009).  

 O Estado do Maranhão, historicamente se destacou na orizicultura e durante mais de um 

século foi considerado o maior produtor de arroz do Brasil. Com uma produção alicerçada, 

majoritariamente, na agricultura familiar, que em sua grande maioria não recebe a assistência 

técnica e não tem acesso a tecnologias de produção, o Maranhão, ao longo das últimas décadas, 

perdeu a liderança da produção do grão para outros estados do país, mesmo possuindo notoriedade 

no ranking de produção de arroz na região Nordeste. (SAGRIMA, 2016; ZONTA; SILVA, 2014).  

 Diante da relevância da orizicultura para o cenário nacional e local, o objetivo desta 

pesquisa foi estimar os componentes verde, azul e cinza da PH da produção de arroz no município 

de Chapadinha-MA. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E CULTURA  

O município de Chapadinha está situado na região leste do estado do Maranhão, possui uma 

extensão territorial de cerca de 3.247,384 km² e uma população estimada em80.195 habitantes 

(IBGE, 2020). De acordo com Thornthwaiteo clima do município é tipo C2s2A’a, portanto 

subúmido,megatérmico caracterizado por grande deficiênciahídrica durante o verão(PASSOS etal., 

2016).  

O calendário de cultivo de arroz para o estado do Maranhão abrange de dezembro (plantio) 

a junho (colheita), o período compreende também a quadra chuvosa do estado com os maiores 

volumes de precipitação concentrados nesses meses (CONAB, 2019). Para fins de simulação 

considerou-se o plantio em 15 de janeiro (Tabela 1). 

 

  Tabela 1 – Calendário de plantio e produtividade média do arroz no município de Chapadinha-MA 

Cultura Data plantio* Data colheita* Produtividade média** 

Arroz Dezembro- Janeiro 

15/01 

Maio- Junho 

04/05 

706,4 kg.ha-1 

Fonte:*MAPA(2019); ** Produtividade média dos últimos 5 anos(IBGE, 2020). 

 

2.2 METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DA PEGADA HÍDRICA 

Os dados climáticos necessários para a pesquisa foram extraídos do Banco de Dados 

Meteorológicos do INMET. Os dados coletados foram da estação meteorológica convencional de 

Chapadinha (código 82382) situada nas coordenadaslatitude sul de 3°74’ e longitude oeste 43°35’ 

e altitude de 102 m.   

Para a determinação do requerimento hídrico da cultura foi utilizado o modelo CROWAT 

8.0 (ALLEN et al., 1998). O modelo adota a metodologia padrão da FAO para determinação da 

Evapotranspiração de Referência (ETo) (Equação 1). 

ETo =
0,408∆(Rn−G)+ γ

900

T+273
U2(es−ea)

∆+γ(1+0,34U2)
           (1) 

Onde: 

ETo: evapotranspiração de referência (mm.dia-1); : declividade da curva depressão de vapor com 

relação à temperatura (kPa.ºC-1); Rn: resultado do balançode radiação solar (MJ.m-2.dia-1); G: fluxo 
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de calor no solo (MJ.m-2.dia-1); : valor daconstante do psicômetro (kPa.ºC-1); T: temperatura 

média do ar (oC); U2: velocidaderegistrada do vento a 2 m de altura (m.s-1); es: pressão de saturação 

do vapor (kPa); 

A Evapotranspiração da Cultura (ETc) corresponde ao requerimento de água exigido por 

uma determinada planta e é variável ao longo do ciclo de vida da cultura. A ETc é determinada com 

o emprego da Equação 2:  

ETC = KC x ETO  (2) 

Onde: 

ETc: Evapotranspiração da Cultura (mm.dia-1); Kc: Coeficiente da cultura (adimensional); e ETo: 

Evapotranspiração de referência (mm.dia-1). 

Para o manejo de água, foram consideradosdiferentes coeficientes de cultura (Kc), 

distribuídos em quatro períodos, compreendidos entre a Germinação/emergência e a maturação 

específicos para a microrregião de Chapadinha-MA (EMBRAPA, 1999). 

 Para a determinação da PH’s da cultura foi adotada a metodologia descrita por Hoekstra et 

al. (2011) no Manual de Avaliação da Pegada Hídrica. A pegada hídrica total é obtida com a soma 

de trêscomponentes: pegada hídrica azul, verde e cinza. 

O requerimento hídrico durante o ciclo da cultura abrange o consumo das águas verde e 

azul. De acordo com Hoekstra et al. (2011), a evapotranspiração verde refere-se ao valor mínimo 

obtido quando comparada a precipitação efetiva (PE) e evapotranspiração da cultura(Equação 3). 

ETverde= mín(ETc, PE)              (3) 

Onde: 

ETverde: evapotranspiração verde (mm.dia-1); mín: indicativo do valor mínimo;ETc: 

evapotranspiração total da planta (mm.dia-1); e PE: precipitação efetiva (mm.dia-1). 

A evapotranspiração azul (ETazul)ocorre quando se tem ETc maior que a precipitação 

efetiva (PE), portanto, é necessário a irrigação para suprir a demanda hídrica da cultura em 

determinados períodos, em casos onde tem-se o oposto (ETc<PE) tem-se ETazul nula, pois não seria 

necessário o uso de irrigação. De acordo com Hoekstra et al. (2011), a ETazul é estimada pela 

Equação : 

ETazul = máx(0, ETc - PE)          (4) 

Onde: 
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 ETazul: evapotranspiração do tipo azul (mm.dia-1); máx: indicativo do valor máximo; ETc: 

evapotranspiração global da cultura (mm.dia-1); e PE: precipitaçãoefetiva (mm.dia-1). 

Conforme Hoekstra et al. (2011), a Pegada Hídrica verde (PHverde), Pegada Hídrica azul 

(PHazul) e Pegada Hídrica cinza (PHcinza) podem ser calculadas, respectivamente, pelas equações 

5, 6 e 7: 

PHverde =
DHCverde

prod 
(5) 

 

 

PHazul =
DHCazul

prod 
(6) 

 

PHcinza =

FL x TA

CQmáx−CQmn

prod 
  (7) 

Onde: 

PHverde: Pegada Hídrica verde (m3.t-1); DHCverde: Demanda Hídrica da Cultura do componente 

verde(m3.ha-1); PHazul: Pegada Hídrica azul (m3.t-1); DHCazul: Demanda Hídrica da Cultura do 

componente azul(m3.ha-1); PHcinza: Pegada Hídrica cinza (m3.t-1); FL:fração de lixiviação (número 

adimensional); TA:taxa de consumo de fertilizantes (t.ha-1); CQmáx: concentração química 

máximaadmissível no corpo d’água (t.litro-1); CQmín: concentração química natural nacoleção 

d’água (kg.litro-1); e Prod: produtividade ou rendimento da cultura (t.ha-1). 

 O componente cinza da PH é entendido como um indicador de poluição da água, para sua 

estimativa considerou-se a fração de lixiviamento (FL) como 10%. As concentrações máximas de 

poluentes foram obtidas da Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional doMeio Ambiente 

(CONAMA) (BRASIL, 2005) eseguindo o sugerido por Hoekstra et al. (2011), considerou-se a 

concentração natural nula em função da falta de dados locais. 

A pegada hídrica total (PHtotal) é obtida pela soma dos componentes verde, azul e cinza: 

PHtotal = PHverde+PHazul+PHcinza(8) 

Onde: 

 PHtotal: PH total (m3.t-1); PHverde: PHverde (m
3.t-1); PHazul: PH azul (m3.t-1); PHcinza:PHcinza (m

3.t-1). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Na tabela 2 estão dispostos os valores de coeficiente correspondentes a cada estágio 

fenológico da cultura referente à demanda evapotranspirométrica diária e por decêndio. Observa-

se que, considerada as condições simuladas, no cultivo de arroz de sequeiro as chuvas são 

suficientes para suprir a demanda hídrica requerida pela cultura em todos os estágios, portanto não 

há requerimento de irrigação.  

 A demanda hídrica do ciclo produtivo total foi de 415,5 mm.dec-1, com o período de maior 

evapotranspiração da cultura correspondendo ao 8º decêndio (49,1 mm.dec-1), enquanto a 

precipitação totalizou 568,1mm.dec-1, portanto há um saldo positivo na lâmina precipitada igual a 

152,6 mm.mm.dec-1 para o município estudado.  

 

Tabela 2 – Evapotranspiração total das águas verde e azul, com base na tabela de resultados DHC do 

CROPWAT 8.0. 

Etapa  Decêndio 
Kc ETc  

(mm.d-1) 

ETc  

(mm.dec-1) 

PE 

(mm.dec-1) 

Irrigação 

(mm.dec-1) 

Germinação/emergência  

2 0,77  3,32  19,9 29,5 0,0 

3 0,77  3,22  35,5 49,7 0,0 

1 0,77  3,13  31,3 49,6 0,0 

2 0,77  3,04 30,4  51,1 0,0 

Vegetativa  

3 0,8  3,14  25,1 51,8 0,0 

1 0,94  3,66  36,6 52,8 0,0 

2 1,10  4,26 42,6  53,8 0,0 

Floração/enchimento de 

grãos 

3 1,17  4,46 49,1  53,3 0,0 

1 1,17  4,39 43,9  53,3 0,0 

2 1,17  4,32  43,2 53,3 0,0 

Maturação 
3 1,13  4,24  42,4 50,4 0,0 

1 1,03  3,89  15,5 19,5 0,0 

 TOTAL       415,5  568,1 0,0 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Magalhães et al. (2006) reportaram lâminas de requerimento hídrico distintos para arroz  

sob diferentes sistemas de cultivo. Em seus estudos, os autores registraram o maior requerimento 

hídrico (741,5 mm) no cultivo de arroz em sistema  convencional quando comparado ao cultivo 

em sistema pré-germinado (723,3 mm), e a menor demanda hídrica sob sistema plantio direto 

(694,5mm). 
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A Tabela 3 apresenta os valores que correspondem as PH’s verde e azul do arroz de sequeiro 

no município de Chapadinha-MA. A evapotranspiração verde somou no ciclo total da cultura 415,5 

mm.ciclo-1, logo isso implica em uma demanda hídrica da cultura (DHCverde) de 4.155,00 m3.ha-1. 

Devido ao calendário de plantio contemplar o período de chuvas, a precipitação efetiva é suficiente 

para suprir a demanda hídrica total da cultura, não sendo necessário o uso de irrigação. 

 

Tabela 3 – Cálculo dos componentes verde e azul da pegada hídrica da produção de arroz em Chapadinha-

MA.  

ETverde ETazul DHCverde DHCazul PHverde PHazul PHverde +PHazul 

(mm.ciclo-1) (mm.ciclo-1) (m3.ha-1) (m3.ha-1) (m3.t-1) (m3.t-1) (m3.t-1) 

415,50 0,00 4.155,00 0,0 5.881,94 0,00 5.881,94 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 A PHcinza estimada foi 0,00121 m3.t-1, o baixo valor é um reflexo da baixa produtividade do 

município de Chapadinha, que é inferior a produtividade média nacional (14t.ha-1) e também baixa 

em comparação a produtividade da região Nordeste (11,5 t.ha-1) (Tabela 4). Reis et al., (2020) 

obtiveram valores de pegada hídrica verde, azul e cinza de arroz irrigado produzido em São Carlos-

SP de 2.222m3.t-1, 96m3.t-1e  107 m3.t-1, respectivamente, portanto uma pegada hídrica total de 

2.425m3.t-1. 

 

Tabela 4 – Cálculo do componente cinza da pegada hídrica da produção de arroz em Chapadinha-MA 

TMAN (t.ha-

1) 

FL 

(%) 

CQmáx 

(t.m3) 

Prod (t.ha-

1) 

PHcinza 

(m3.t-1) 

PHtotal 

(m3.t-1) 

0,085 10 10 0,7064 0,00121 5.881,94 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O cultivo de arroz de sequeiro durante a quadra chuvosa é uma alternativa viável para 

produtores que não podem irrigar as lavouras de arroz em meses com ausência de chuvas no 

municpio de Chapadinha-MA. A cultura apresenta baixa produtividade média no município de 

Chapadinha, o que implica em uma PHverde relativamente alta. Os componentes azul e cinza são 

desprezíveis para a PHtotalno processo de produção do arroz a partir das condições simuladas. 
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RESUMO  

A sociedade é estabelecida pela interação humana com o meio ambiente, onde essa interação em 

cadeia é responsável por causar diversos impactos ambientais provenientes do uso incorreto de 

recursos naturais. Nesse sentido, é de extrema importância que haja uma atenção maior relacionada 

com o uso do meio ambiente a fim de atender demandas ligadas a necessidade humanas como 

alimentação ou a produção de manufaturas. A presente pesquisa teve como objetivo relatar as 

questões socioambientais da comunidade rural do assentamento Paulo Fonteles localizado no 

Distrito de Mosqueiro-PA na região metropolitana de Belém (RMB) no ano de 2019. A 

metodologia utilizada neste trabalho foi através de entrevista direta e indireta com residentes da 

localidade, desenvolvendo assim uma pesquisa de campo de forma mista abordando aspectos 

quantitativo e qualitativo, como leituras do cenário e fazendo o registro fotográficos. O trabalho 

aborda sobre as principais mudanças do assentamento no intervalo de 2014 a 2019 que puderam 

ser visualizadas de maneira macroscópica. Para fins de análises, foram levados em consideração 

duas dimensões físicas presentes que são dimensões Recursos Naturais e Meio Ambiente, a partir 

dessas dimensões foi realizada uma comparação utilizando uma Análise Regressiva 

“Socioeconômico e Ambiental” (SEA).A pesquisa abordou a seguintes tributos, Recursos Naturais 

Disponíveis (RN), Leis, acordos e código florestal, Desmatamento, Saneamento básico e 

Mananciais e Água potável, esses tributos estão representados no âmbito socioeconômico e 

ambiental relacionado com a pessoas que estão presentes dentro do assentamento. 

 

Palavras-chave: Assentamento. Socioambiental. Dimensões. 

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade social e ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

A Zona Metropolitana de Belém, bem como outros aglomerados urbanos no Brasil, 

apresenta uma expansão substancial no que diz respeito às áreas urbanas. Essa expansão acontece 

de forma desordenada onde o fluxo de ocupações espontâneas se responsabilizam pela dispersão 

populacional que configura uma mudança da simetria dos que corrobora em uma fragmentação das 

metrópoles como a cidade de Belém. Devido ao crescimento desordenado, a grande conturbação 

existe nos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara e Distrito de Mosqueiro 

que remontam a uma configuração de expansão desalinhada devido a uma industrialização tardia 

e assimétrica. O fluxo expansivo é responsável pelo desenvolvimento das metrópoles, à medida 

que a industrialização atinge seus pontos primordiais, os rastros vão ficando visíveis que são 

caracterizados pelos impactos socioambientais e impulsiona o surgimento de ocupações semi-

irregulares. 

O surgimento dessas ocupações são justificadas por Corrêa e Ferreira (2017) que afirmam 

que esse processo é delimitado um processo histórico agrário na Região Metropolitana de Belém 

(RMB), e resultam da grande concentração fundiária e  desigualdades sociais pré-existentes, 

ocasionando o surgimento assentamentos em zonas consideradas rurais, isto é, a combinação de 

grandes problemas sociais somado com má distribuição de terras aos arredores da RMB sugerem 

um cenário propício para o processo de desconcentração fundiária.  

Percebe-se que nas últimas décadas, que movimentos sociais têm se desenhado como 

intermediários de estimular a ocupação de terras, colocando em cena a luta pela terra e o debate da 

reorganização do espaço agrário e fundiário, com objetivo de obter justiça social, acesso à terra e 

assim um desenvolvimento econômico. Então foi a partir dessas lutas sociais no campo que se 

criaram diversos projetos de assentamentos rurais no Pará (PANTOJA, 2010). 

Vale ressaltar que assentamento Paulo Fonteles se confunde com as demais ocupações do 

MST no Nordeste Paraense, porém é bom salientar que a principal intenção do movimento era 

garantir sua expansão para se firmar nesta região. O dirigente do MST no Estado do Pará Ulisses 

Manaças, em uma entrevista diz que a estratégia de se aproximar da capital se dava por três 

motivos: sendo o 1º em função de a capital concentrar uma massa de trabalhadores pobres que 

foram expulsos do campo; o 2º pelo fato de haver um amplo público consumidor, facilitando a 
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comercialização da produção alimentícia das famílias, produção de produtos orgânicos; e 3º por 

estar localizado perto do poder político (PANTOJA, 2010). 

Neste sentido, a intenção é realizar uma análise de maneira quantitativa e qualitativa do 

assentamento Paulo Fonteles, com a finalidade de evidenciar os pontos mais importantes a ser 

discutido com relação aos tributos ligados a dimensão de Recursos Naturais e Meio Ambiente, na 

perspectiva de observar e inferir informações por intermédio de procedimentos que foram 

abordados na disciplina de Metodologia Científica. 

 

2. METODOLOGIA 

Neste trabalho, utilizou-se esse método de investigação direta por meio de uma entrevista 

feita com um dos líderes do Assentamento Paulo Fonteles, além de utilizar o método de pesquisa 

de participação com ênfase na observação das disposições presentes no espaço. Como finalidade 

de analisar, os direcionamentos para a pesquisa se fixaram na observação in locus inferindo os 

principais tributos que movimentam o assentamento, analisando esses pontos de maneira 

qualitativa. Para o levantamento e tratamento de dados qualitativos foi utilizado aanálise regressiva 

“Socioeconômico e Ambiental” (SEA), que permite materializar as informações coletadas por meio 

de um gráfico do tipo radar e um índice da dimensão (0 a 1)  que será adotada levando em 

consideração os tributos que serão utilizados, no qual esses tributos são organizados por meio de 

escalas (escores) que variam entre 1 e 5, sendo elas (1) Muito Baixo, (2) Baixo, (3) Médio, (4) Alto 

e (5) Muito alto. A dimensão escolhida foi de Recursos Naturais e Meio Ambiente atreladas a uma 

escala temporal de 5 anos antes (2014) até o ano de 2019, o estudo levará em consideração os 

tributos de recursos naturais disponíveis, legislação, desmatamento, tratamento de resíduos sólidos, 

mananciais e potabilidade de água, além de abordar de forma geral quais são as perspectivas 

relacionadas com o futuro daquele espaço territorial. 

Para a realização do trabalho os autores do mesmo, abordaram a metodologia de Corrêa & 

Ferreira (2017), seguindo com base em analítico-descritivo com esta base nos permite fazer uma 

observação das estruturas organizacionais do assentamento Paulo Fonteles em Mosqueiro, Belém 

– Pará, fazendo uso da correlação entre a teoria disponibilizada e as práticas socioambientais 

observadas através da visita de campo referente a disciplina Metodologia Científica. Através do 

relato do presidente do assentamento que nos fez compreender como é importante o contexto da 



 

 

  

 

 

57 

 

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

questão ambiental em uma comunidade e o esforço em garantir um futuro para a suas famílias 

preservando o meio ambiente.  

Vale ressaltar que durante a pesquisa foram realizadas caminhadas pelo assentamento com 

o objetivo de se fazer um diagnóstico visual das áreas do referido local, e através deste diagnóstico 

visual, nos possibilitou termos uma visão do desenvolvimento da produção e a formação da 

paisagem no local. Com isto buscamos fazer a pesquisa através de observação direta e indireta, 

com o objetivo analisar os fatos no assentamento. Como esclarece em seu trabalho Quivy & 

Campenhoudt (1992, p. 165-166), “a observação direta se refere àquela em que o pesquisador 

coleta informações sem precisar da intervenção do sujeito; já a indireta é aquela em que o sujeito 

intervém na produção da informação”. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O assentamento é constituído por 59 famílias que se dividem pelos mais de 936 hectares de 

terra, desse quantitativo, cada família é responsável por administrar de 8 a 12 hectares, sendo que 

desse total por grupo familiar 3 hectares são destinados a Área de Preservação Permanente, onde 

são áreas desocupadas que não possuem interferências diretas da comunidade.  

Por meio da entrevista direta e indireta concedida de um dos proprietários de terrenos do 

assentamento Paulo Fonteles, foi possível compreender que no últimos cinco anos o local não teve 

mudanças expressivas no quesito socioambiental. Afim de fazer comparações entre os anos 2014 

a 2019, como representa a tabela 1 abaixo, notamos que o desmatamento diminuiu, fator este muito 

importante, pois segundo o presidente do assentamento N1, a terra é voltada para produção própria, 

isto é , as famílias ali assentadas sobrevivem da agricultura familiar, ou seja,  é de suma importância 

do proprietário de terra fazer o bom uso da área concedida fazendo todo o preparo de sua terra, 

além da utilização  consciente dos recursos provenientes da floresta, pois este movimento visa 

justamente a preservação local, essas áreas são delimitadas como Áreas de Proteção Permanente 

(APP), que são florestas de categorias secundárias e terciárias, que é atrelada a lei de Nº 12.651 de 

Maio de 2012 que regulamenta a utilização de recursos naturais e reforça a importância da proteção 

de floresta nativas.  
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Tabela 1 – Distribuição dos escores de acordo com tributo nas dimensões RN e Meio ambiente.  

Dimensões "RN e Meio Ambiente" 

Ano referência inicial Ano de referência final 

2014 2019 

RN disponível 4 4 

Leis, acordos e código florestal 3 4 

Desmatamento 3 2 

Destino do lixo e esgotos 1 1 

Mananciais e Agua potável 4 4 

Índice de RN e Meio Ambiente (0-1) 0,60 0,60 

Fonte: Autores. 

 

Outro ponto importante a salientar é a questão do saneamento básico da localidade, notamos 

que neste intervalo de tempo não houve qualquer tipo de alteração substancial em favor dos 

assentados. Embora haja um desenvolvimento proveniente da terra, porém segundo o presidente 

do assentamento o mesmo afirmou em entrevista que para fazer qualquer modificação no 

assentamento precisa de uma autorização do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

fazendo assim o impedimento de Órgãos locais estimularem o desenvolvimento local, pois segundo 

o mesmo o INCRA impede qualquer ação externas voltada para o assentamento, o presidente 

afirmou ainda que já foram realizados vários projetos para localidade, que no entanto nunca tiveram 

engajamentos para serem desenvolvidos.  

A localidade não conta com coleta de resíduos sólidos, isto é, nenhum tipo de coleta seletiva 

existe no assentamento, além de não ter qualquer tipo de tratamento de esgoto doméstico, ou seja, 

todos os resíduos que são produzidos pelas famílias são descartados de maneira incorreta, haja vista 

que, segundo os  entrevistados os resquícios industriais são queimados ali mesmo no local, logo, 

no padrão de referência dos últimos cinco anos, não houve qualquer tipo de mutação como 

observado na tabela 1. Vale ressaltar também que, os recursos naturais e a questão da água potável 

continua a mesma, entretanto cada grupo familiar possui sua própria água através de um poço 

artesiano e a utilização de uma bomba que capta água dos lençóis freáticos, os mesmo fazem sua 

higiene corporal, alimentação e usam para irrigação das suas plantações, então dito isso, os mesmo 

não tem um abastecimento de água da rede pública.  

 Por meio dos dados tabelados que levam em consideração os cinco tributos tratados 

anteriormente, gerou-se dois gráfico de radar que retratam a parte quantitativa da pesquisa, 
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mostrando as alterações que ocorreram ao longo dos cinco anos analisados, com destaque para a 

dimensão de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Desse modo, observamos que interposição de 

linhas relacionadas as pontuações dos escores, isso se deve a não alteração das realidades descritas 

pelo entrevistado.  

Por meio dos tributos analisados na dimensão de RN demonstrados no figura 1, é possível 

fazer projeções que descrevem as expectativas relacionadas com as mudanças advindas do poder 

público ou por uma progressão consciente das famílias que vivem naquela localidade. Ao verificar 

os dados obtidos, é possível observar que já existe uma mudança advinda por parte dos moradores 

no quesito desmatamento, no entanto, é preciso ter uma progressão do escore atribuído até chegar 

no último patamar, todavia, esse tipo de viabilização pode ser potencializado por meio de políticas 

pública que possuam influências com relação a educação ambiental e a importância de se preservar 

matas ciliares, podendo ser atrelado também com a gestão consciente dos recursos naturais que 

estão presentes naquela localidade. Segundo os autores Queiroz & Peralta (2006), para a melhor 

administração de recursos naturais é preciso de um sistema que integrem o acesso aos recursos 

disponíveis com a participação da população na sua proteção, no âmbito ecológico, como a busca 

de melhores níveis de conservação dos recursos naturais renováveis presentes no local. 

 

Figura 1 – Distribuição dos tributos 2014-2019 

 

Fonte: Autores. 

 

É preciso fazer reforço com relação ao controle de resíduos produzidos dentro da 

comunidade, pois onde há qualquer tipo de civilização, há produção de lixo, desse modo, como o 

local não é alimentado por coleta seletiva advindo por poder público, a expectativa é que nos 
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próximos anos, exista uma coleta uma coleta seletiva no local que permita fazer o descarte correto 

dos resquícios domésticos produzidos no assentamento.  Segundo Jacobi & Besen (2006) a gestão 

relacionada aos vários tipos de resíduos produzidos por uma comunidade tem responsabilidades 

definidas em legislações específicas e implica sistemas diferenciados de coleta, tratamento e 

disposição final. Esse enfoque é feito devido a um resíduo (Figura 2) encontrado durante as 

caminhadas feitas no espaço, o produto de características industrializadas foi visto dentro da Área 

de Proteção Permanente, haja vista que o local apresente apenas matas do tipo secundária ou 

terciária, a perspectiva contras de maneira mais dura essas áreas. 

 

Figura 2 – Resíduo Sólido na APP. 

 

Fonte: Autores. 

 

A tabela 2 e o figura 3 nos mostram uma visão de futuro e retratam projeções relacionas 

aos próximos anos destacando que os valores tendem para uma visão parcialmente positiva sob o 

assentamento como o enrijecimento dos protocolos tratados com relação as áreas de proteção, ter 

uma coleta seletiva de lixo mediada pelo poder público, uma redução gradativa do desmatamento 

mediante a melhor utilização do solo em pose das famílias, porém, no contra ponto a tendência é 

que os recursos disponíveis na localidade diminuam gradativamente. 
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Tabela 2 –Projeção dos próximos cinco anos (2019-2024).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Figura 3 –  Projeção dos tributos 2019-2024. 

 
Fonte: Autores. 

 

4. CONCLUSÃO  

 O presente trabalho nos deu uma possibilidade de ter uma visão ampliada sobre o 

assentamento Paulo Fonteles. Trata-se de uma área que é preservada pelos donos da terra e assim 

preservando a biodiversidade e os recursos naturais ali presente.  O assentamento tem um intuito 

de garantir o uso das terras consciente sem que haja desmatamento desorganizado e que desta forma 

possam possibilitar um meio ambiente limpo. Através da realização desta pesquisa foi possível 

identificar o desenvolvimento sustentável daquela área os quais utilizam os recursos naturais de 

maneira controlada e consciente presente no assentamento que tem a plena noção que eles devem 

preservar e assim não haja uma devastação da flora local, preservando o assentamento de maneira 

ecológica e principalmente a área de proteção permanente.  
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RESUMO  

O artigo visa compreender a economia doméstica e a organização comunitária em torno do trabalho 

pesqueiro, sobretudo, o do manejo participativo do pirarucu (Arapaima gigas), na comunidade 

Viola do Panauã, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), no médio Rio 

Solimões, estado do Amazonas/Brasil. Localizada em um ambiente de várzea no qual, durante 

alguns meses, parte do espaço fica submerso devido a sazonalidade dos rios (movimento de 

enchente, cheia, vazante e seca). A economia doméstica dessa comunidade provém do manejo 

participativo do pirarucu (além da pesca de rio e dos benefícios governamentais), contemplando a 

perspectiva da sustentabilidade. A metodologia utilizada contempla uma abordagem de caráter 

qualitativo, com fontes de dados primárias e secundárias. Os dados primários provêm de 

questionários fechados e entrevistas em 05 domicílios da comunidade, para compreender a 

organização comunitária, a organização do trabalho e a socioeconomia local. Os dados secundários 

foram fornecidos pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) e tratam do 

quantitativo populacional na reserva e na comunidade. O estudo evidenciou que a ação de 

conservação ocupa espaço de centralidade na geração da renda doméstica e também na organização 

do trabalho, uma vez que práticas individuais e/ou familiares passaram a ser comunitárias.  

 

Palavras-chave: Economia doméstica. Pesca. Unidade de Conservação. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A emergência das discussões acerca dos problemas ambientais gerou uma preocupação 

pública em diversas esferas e passou a integrar, a partir da metade do século XX, a agenda política 

de diversos países. O aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, a perda da 

biodiversidade, a ameaça de acidentes nucleares, tornaram-se itens centrais na agenda 

governamental (LEIS, 1996). Com isso, novos atores surgiram e passaram a constituir o movimento 

ambientalista, que se ampliou e se transformou em um movimento multissetorial. 

No Brasil, o movimento ambientalista, segundo Viola e Vieira (1992), surge da interação 

dos fatores exógenos, como o impacto de conferências internacionais sobre o clima, e de fatores 

endógenos, como a intensificação da devastação ambiental no país. Por outro lado, Alonso, Costa 

e Maciel (2007) argumentam que o principal fator do surgimento do movimento ambientalista no 

Brasil se relaciona diretamente com os movimentos que lutavam pela redemocratização do país. 

O relatório “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como “Relatório Brundtland”, 

publicado em 1987 e consolidado na Conferência Rio-92, denunciou a rápida devastação ambiental 

e os impactos da racionalidade econômica orientadora das ações desenvolvimentistas. Sua principal 

contribuição foi a consolidação do termo Desenvolvimento Sustentável (DS) que, de acordo com 

Veiga (2013, p.11), imprime a ideia de que “qualquer caminho para um mundo sustentável só 

poderá ser efetivo com um amplo número de ações globais”. Esse relatório “destaca os três 

componentes fundamentais do novo modelo de desenvolvimento sustentável: proteção ambiental, 

crescimento econômico e equidade social (SANTILLI, 2005, p. 31). 

Segundo Nobre (2002), a discussão socioambiental foi apropriada e institucionalizada, e a 

partir disso harmonizada na conceituação de Desenvolvimento Sustentável. A questão norteadora 

do “É possível conciliar preservação ambiental e crescimento econômico?” tornou-se uma 

afirmação criadora de consenso. Assim, o crescimento econômico é mantido e somado a outros 

dois elementos suscitados no relatório: proteção ambiental e equidade social.  

Como resultado da institucionalização das questões ambientais, podemos destacar, para o 

Brasil, a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), das Unidades de 

Conservação (UCs), das políticas ambientais, das ONGs, da atuação dos regimes internacionais 

ambientais, dentre outros. Assim, passaram a pensar sobre modos de ocupação territorial 

sustentável levando em consideração a população local. As Unidades de Conservação, e mais 
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especificamente, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), são formas de alinhar esses 

objetivos. 

Nesse contexto de UCs e de ações e desenvolvimento sustentável, esse artigo objetiva 

compreender a economia doméstica e a organização comunitária em torno do trabalho pesqueiro, 

sobretudo, o do manejo participativo do pirarucu (ação de conservação), na comunidade Viola do 

Panauã da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), no médio Solimões, no 

estado do Amazonas/Brasil.  

 

2. METODOLOGIA 
 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) fica localizada no estado 

do Amazonas, Brasil, em uma área de várzea. Em 2011, em toda a extensão da RDSM, havia 126 

localidades, com 948 casas e um total de 5.672 moradores. Além desses moradores, há também os 

usuários e moradores do entorno que totalizam 74 localidades, com 925 casas e 5.195 moradores. 

Há também usuários indígenas, que contam com 12 localidades, 105 casas, 1.292 moradores. 

Dentre as terras indígenas, seis estão localizadas na área decretada como RDSM, e seis no entorno. 

A várzea é uma área de floresta alagada, na qual, há, sazonalmente, cheias nos rios, cuja 

amplitude varia de 10 a 12 metros todos os anos (SCM, 1996). É formada por terrenos mais baixos 

e ocupa 3% do território amazônico, com aproximadamente 200.000 km² (AYRES, 1993, p.16). 

Em decorrência dos pulsos de inundação (JUNK, 2000, como citado em MOURA, 2007, p. 161), 

que “encaixam e desencaixam a planície alagável ao sistema aquático do litoral e, no caso dos rios 

Solimões e Amazonas, aos canais dos rios e lagos perenes”, ocorrem períodos de enchente, cheia, 

vazante e seca com alterações na paisagem e acesso aos recursos. 

A metodologia utilizada contempla uma abordagem de caráter qualitativo a partir do estudo 

de caso da comunidade Viola do Panauã. Os dados utilizados provêm de fontes primárias e 

secundárias. Os dados primários correspondem a aplicação de dois tipos de questionários fechados, 

registros fotográficos e entrevistas em cinco domicílios na comunidade, coletados no ano de 2017. 

O primeiro questionário é a respeito da economia doméstica dos domicílios participantes e o 

segundo sobre a organização comunitária. As entrevistas visavam entender sobre a organização do 

trabalho. Cabe destacar que as entrevistas e aplicação dos questionários foram feitas de forma 

aleatória em domicílios com pescadoras e pescadores que atuavam no manejo participativo do 

pirarucu. 
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Quanto aos dados secundários, estes provêm do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá (IDSM), a partir do portal do instituto (https://www.mamiraua.org.br), acerca do 

quantitativo populacional na reserva e na comunidade, no ano de referência de 2011. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA 

 

Viola do Panauã é uma comunidade localizada em ambiente de várzea e integra o setor 

Panauã de Baixo. Em 2011, último censo sociodemográfico divulgado pelo Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), a comunidade possuía 7 domicílios, 47 

habitantes, com a média de 7 pessoas por domicílio. 

A estrutura comunitária é composta por uma escola e um centro comunitário. Não há posto 

de saúde, igreja, comércio local, gerador de luz comunitário, poço e/ou alguma estrutura de 

armazenamento de água. A escola atende turmas durante a manhã, tarde e noite com turmas 

multisseriadas, até o 9º ano, e Ensino de Jovem e Adulto (EJA). No ano da realização do trabalho 

de campo, somente alguns alunos receberam material escolar e não receberam uniformes. O prédio 

da escola possui 3 salas, com mesa para o professor, um quadro, 8 janelas sem telas, com cozinha. 

Não há carteiras suficientes para todos os alunos nem há banheiros.  

A organização política das comunidades, em geral, é estruturada por meio de associação de 

moradores (com presidente (a), tesoureiro (a), secretário (a), dentre outros) ou de maneira informal 

(QUEIROZ & PERALTA, 2006). Essa organização política é importante para articular com 

diversas entidades assuntos de interesses coletivos. É possível visualizar o conjunto de esforços 

individuais para a celebração do bem-estar coletivo. 

Viola do Panauã possui uma associação de moradores denominada “Associação 

Comunitária Viola”, criada em 2012, com 38 associados, com Estatuto e CNPJ. O principal item 

comercializado é o pescado, sobretudo, tambaqui (Colossoma macropomum) e pirarucu (Arapaima 

gigas). Por meio da associação de moradores, a comunidade conseguiu financiamento, no período 

de 2011 a 2016, para adquirir diversos equipamentos comunitários. Dentre os quais, um forno de 

farinha, uma máquina de açaí (doado pela Fundação Amazônia Sustentável), um bote com motor 

15 hp, uma motocicleta com carroça para transporte do pescado e uma cozinha comunitária. Os 

bens de uso coletivo pertencentes a comunidade decorrem, sobretudo, da organização coletiva e da 
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associação de moradores. 

 

3.2 ASPECTOS DA SOCIOECONOMIA DA COMUNIDADE  

 

Em decorrência dessa sazonalidade, os camponeses (de várzea) são polivalentes 

(FURTADO, 1993), ou seja, atuam na pesca, na agricultura, dentre outras atividades. Muito 

embora, alguns grupos sejam, principalmente, de pescadores, enquanto outros tenham a agricultura 

como atividade central. Em Viola do Panauã, a renda doméstica provém, sobretudo da pesca 

(manejada e não manejada), dos programas de transferência de renda e de compensação ambiental, 

e dos salários, em menor medida. É interessante visualizar o acesso a renda doméstica contrapondo 

o período de cheia ao período de seca, como pode ser visto na Figura 1. Na cheia, a renda é 

originária, sobretudo, dos benefícios governamentais, tais como seguro defeso, bolsa família e 

bolsa floresta. Em termos percentuais, esses benefícios representam 66,51% do total da renda para 

esse período. A pesca representa 12%. Na seca, a pesca manejada – principalmente a do pirarucu 

– representa 88,38% do total da renda para esse período. Isso evidencia a centralidade dessa ação 

de conservação para socioeconômica e trabalho local. Os esforços de trabalho durante o ano 

culminam nessa atividade.   

 

Figura 1 – Distribuição (%) da composição dos rendimentos domésticos da comunidade Viola do 

Panauã, 2017. 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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A renda familiar é aplicada, sobretudo em equipamentos de trabalho e bens duráveis para a 

casa e para uso pessoal. Todos os domicílios possuem motor rabeta, que varia de 5hp a 13hp; 

apenas 1 domicílio possui barco, 1 domicílio possui motor de cevar, e 1 domicílio possui 

motosserra. Do total dos domicílios entrevistados, 80% possuíam cama/colchão, 80% tem mesa e 

cadeira, 60% possuía televisão, 40% possuía aparelho de som e rádio, 20% possuía móveis de sala, 

e todos possuíam fogão a gás. 80% possuíam geladeira/freezer, 60% possuíam máquina de lavar 

roupa, 80% possuíam motor de luz, e havia celular em 60% dos domicílios entrevistados. Além 

disso, todos os moradores residem em casas flutuantes - casas construídas em tronco da árvore 

açacu. Dentre os cinco domicílios pesquisados, apenas um construiu casa também na cidade, no 

município de Marãa. 

 

3.3 TRABALHO NO MANEJO COMUNITÁRIO DO PIRARUCU: UM CAMINHO PARA 

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

 

A primeira iniciativa de manejo comunitário do pirarucu na RDSM, submetida e aprovada 

pelo IBAMA, ocorreu em 1999. Essa iniciativa ocorreu em função da necessidade de aumentar a 

população biológica dessa espécie que sofreu diminuição com a sobrepesca ao longo dos anos, 

além de permitir o uso e exploração desses recursos por parte das comunidades locais. Um dos 

princípios valorizados, no contexto do manejo da pesca, é o envolvimento do conhecimento 

tradicional com o conhecimento científico. 

Manejo, de acordo com a legislação, é “todo e qualquer procedimento que vise assegurar a 

conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas” (Lei 9.985/2000, Art. 2°, VIII). Nesse 

sentido, é necessário instituir regras de acesso e utilização dos recursos naturais. Esse acesso passa 

a ser restrito aos pescadores das comunidades participantes e as etapas que integram todo processo 

de pesca é regulada. Há regras de conservação do habitat, definição de zoneamento dos sistemas 

de lagos, além da organização e fiscalização coletiva desses. 

O trabalho na pesca do pirarucu passou por mudanças a partir do projeto de manejo. Antes, 

era “realizado individualmente ou pelos membros do núcleo familiar, ocorrendo ao longo de todo 

o ano” (GONÇALVES et al., 2018, p.87). A comercialização desse pescado ocorria nos portos das 

comunidades pela família e/ou pescador que o capturou. Após o projeto de manejo, esse trabalho 

passou a ser coletivo, em grupo, e em um período determinado do ano, na seca. A comercialização 
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também é coletiva, por meio de associações comunitárias, setoriais ou pelas colônias, associações 

e sindicatos de pescadores. (GONÇALVES et al., 2018, p.87).  

O manejo participativo do pirarucu possibilitou à população local maior acesso a renda e 

significativas melhoras no estoque pesqueiro; em quase duas décadas da implementação do projeto 

de manejo, a população local teve maior acesso ao mercado nacional, maior faturamento, entre 

outros aspectos, dentre os quais, é importante mencionar a organização do trabalho (GONÇALVES 

et al, 2018). A pesca do pirarucu deixou de ser um trabalho estritamente familiar e/ou individual e 

passou a ser organizado coletivamente, a partir da associação de moradores, dos acordos de pesca, 

das associações setoriais. 

O manejo participativo do pirarucu requer uma cooperação coletiva. Os pescadores e 

pescadoras se organizam por meio de uma associação de moradores e desenvolvem ao longo do 

ano práticas de proteção dos lagos. As etapas que compõe o trabalho no manejo não dizem respeito 

somente a pesca em si, que acontece no período de setembro a novembro. Há uma série de afazeres 

distribuídos ao longo do ano. Dentre eles, podemos destacar: a solicitação de autorização do 

IBAMA, as capacitações, contagem de pirarucus, divisão de cotas, negociação da produção, pesca, 

comercialização, avaliação da pesca, elaboração e entrega de relatório para o instituto responsável 

pelo assessoramento. Além desses, acrescenta-se a vigia dos lagos contra pescadores de fora. 

A pesca do pirarucu ocorre nos lagos localizados aos arredores da comunidade. O acesso a 

esses lagos acontece por meio de um caminho (varador) aberto na mata. Esse varador interliga o 

paraná Panauã – a comunidade está localizada em sua margem - e os lagos da pesca, com uma 

extensão aproximada de 1 km. O transporte do pescado capturado era tradicionalmente feito pelos 

próprios pescadores que traziam a produção nas costas, um peixe por vez. 

Esse processo além de ser cansativo e laborioso, não é eficiente, uma vez que o tempo entre 

a pesca e a comercialização era grande. Em relação ao esforço de trabalho, destaca-se as dimensões 

do pirarucu (Arapaima gigas), que em média mede 178 centímetros e 50 kg (GONÇALVES et al., 

2018). A média de peixe por pescador na comunidade é de aproximadamente 15 pirarucus. 

Levando em consideração a dificuldade de transporte desse pescado do lago para o paraná, onde 

fica o barco de pesca com quem será comercializado, é que a comunidade Viola do Panauã se 

organizou para estabelecer estratégias a fim de minimizar o esforço. 

Conseguiram, então, por intermédio de financiamento estatal e apoio de ONGs, adquirir 

uma motocicleta com carroça para efetuar esse transporte. Construíram uma estrutura de madeira 



 

 

  

 

 

70 

 

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

no lugar onde era um “varador” simples de terra batida para que a motocicleta pudesse passar. Essa 

construção foi feita por mutirão. Quem podia trabalhar, ia serrar madeira; e quem não podia, 

contribuía fornecendo dinheiro para a compra dos utensílios necessários e preparando as refeições 

para todos. Nesse contexto, a ajuda mútua não é obrigatória em termos contratuais, mas está sendo 

esperada em termos de sociabilidade e de humanidade (SABOURIN, 2006). 

Considerando as etapas da atividade, a pesca ocorre, então, nos lagos e após capturar alguns 

peixes, o pescador ou pescadora coloca-os na carroça, como demonstrado na Figura 2. Há uma 

pessoa responsável por dirigir a moto para transportar os peixes e seus respectivos donos. Antes de 

ser comercializado, o pirarucu precisa ser limpo. Então, ao chegar na margem do paranã, onde o 

barco de pesca está esperando, o peixe é tratado (Figura 3). Após isso, colocam-no em uma rampa 

que o leva diretamente ao barco, que por sua vez, o revende nos grandes centros urbanos, como 

Manaus e Belém.  

 

Figura 2 – Manejo do Pirarucu na Comunidade Viola do Panauã: Pescador na margem do lago preparando 

para levar o pescado. 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Figura 3 – Manejo do Pirarucu na Comunidade Viola do Panauã: Pescador limpando o pirarucu 

(Arapaima gigas) antes da comercialização. 

 

Fonte: autora, 2017. 
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Esse caminho que liga o paranã ao lago é alagado anualmente com o período de cheia e 

deve ser sempre reconstruído antes de começar o período da pesca. Logo, o trabalho coletivo e em 

cooperação é necessário para o fortalecimento dessa ação de conservação. A população local se 

apropria dos protocolos e saberes institucionais e constrói estratégias para viabilizar o trabalho, 

aliando essas noções às práticas sociais tradicionais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Desde sua constituição, a RDSM alia o conhecimento tradicional e a participação local ao 

conhecimento científico no que se refere à formulação de ações de conservação. Essa participação 

da população local em todos os processos de trabalho é fundamental para o fortalecimento da 

organização coletiva e para o êxito dessas iniciativas. 

O estudo evidenciou que a ação de conservação ocupa espaço de centralidade na geração 

da renda doméstica e também na organização do trabalho, uma vez que práticas individuais e/ou 

familiares passaram a ser comunitárias. A participação ativa dos pescadores (as) nas etapas de 

trabalho é de fundamental importância para o êxito dessa iniciativa. Desse modo, os desafios que 

se colocam em torno do debate acerca do desenvolvimento sustentável podem encontrar caminhos 

efetivos em modelos de participação local, gerência comunitária, aliando o conhecimento 

tradicional ao científico. No entanto, é necessário pensar outras experiências e ampliar os 

resultados para que se pense as práticas sustentáveis desenvolvidas em Unidades de Conservação 

de forma plural e participativa. 
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RESUMO  

O déficit de pressão de vapor (DPV) é um importante parâmetro meteorológico, sendo destaque 

nas áreas da agrometeorologia, ecologia, fisiologia vegetal e outros ramos da ciência que tenham 

como um dosfocosa compreensão da demanda atmosférica por parte da vegetação. O DPV é, 

responsável por informaros níveis em que a atmosfera pode extrair umidade da superfície da terra 

(demanda atmosférica), podendo variar nas mais diferentes escalas espaciais e temporais. Este 

trabalho objetivou caracterizar o DPV em duas altitudes distintas na bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul (BHRPS), durante o ano de 2019. Utilizando os dados horários de 2019 da 

temperatura e umidade relativa do ar, das estações meteorológicas de Campos do Jordão e Taubaté, 

pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia, foi calculada a demanda evaporativa da 

atmosfera através do DPV. Os resultados mostraram que durante o ano de 2019, Campos do Jordão 

(1663 m de altitude) apresentou menor valor DPV (0,36 kPa) em relação a Taubaté (582 m de 

altitude), que obteve aproximadamente o dobro do valor de DPV (0,78 kPa). Sazonalmente, 

Campos do Jordão apresenta maior DPV durante o Inverno (0,44 kPa) e Taubaté durante o Verão 

(0,86 kPa). Por outro lado, os menores valores de DPV ocorrem durante o Outono em Campos do 

Jordão (0,27 kPa) e Taubaté (0,66 kPa). Esses resultados sugerem que nas regiões mais elevadas 

da BHRPS a demanda atmosférica por umidade é menor em relação as regiões mais baixas. 

 

Palavras-chave: Demanda atmosférica. Variação topográfica. Vegetação. 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia. 
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1.INTRODUÇÃO 

Na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul (BHRPS),localizada na região entre os estados 

de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro possuicaracterísticas topográficas e climáticas 

expressivamente variadas, com regiões de elevada topografia, podendo atingir 2.039 metros acima 

do nível médio do mar. Além disso, a distribuição espacial de variáveis climáticas como 

temperatura do ar e precipitação podem alcançar valores bastante distintos na escala espacial. Por 

exemplo, em algumas regiões da bacia, temperaturas e quantidade de precipitação podem atingir 

valores máximos de 33°C/ano e 2.296 mm/ano, respectivamente, em outros locais essas variáveis 

podem ocorrer de forma reduzidas, com mínimas podendo chegar a 9°C/ano e 908 mm/ano, 

respectivamente (BRASILIENSE et al., 2020). Essas variações podem ser responsáveis por 

impulsionar as características de uso e cobertura da terra na BHRPS, com regiões de vegetação 

densa (Mata Atlântica) e vegetação mais rasteira, muitas com alguns pontos similares a 

características típicas de Cerrado (ANDRADE; RIBEIRO, 2020; CASSALHO et al., 2020; PAIVA 

et al., 2020). Fazendo uso de algumas dessas variáveis climáticas, é possível chegar a um parâmetro 

meteorológico ecologicamente importante, como o déficit de pressão de vapor (DPV). 

O DPV reflete o déficit de umidade atmosférica, controlando os níveis em que a atmosfera 

pode extrair umidade da superfície da terra, ou seja, informando a demanda evaporativa da 

atmosfera, sendo esse parâmetro uma função direta da temperatura do ar e inversa a umidade 

relativa (ELEY; HREN, 2018). Quanto mais alto o DPV, maior a capacidade do ar reter água, 

estimulando a transferência de vapor d'água (transpiração) para o ar nesta condição de baixa 

umidade. Em contrapartida, o DPVmenor, indica que o ar está na saturação ou próximo a ela, então 

o ar não pode aceitar a umidade da folha nesta condição de alta umidade.Esse é um dos principais 

parâmetros meteorológicos nos estudos envolvendo aspectos da fisiologia vegetal (LIHAVAINEN 

et al., 2016; OLSON et al., 2020), pois é percebido pelas plantas como a diferença entre a pressão 

de vapor na folha e na atmosfera (WHEELER; STROOCK, 2008), controlando a demanda 

transpiratória da vegetação e relações hídricas, regulada pelos movimentos de abertura e 

fechamento de estômatos (LIHAVAINEN et al., 2016; SULMAN et al., 2016). 

A topografia pode desempenhar um papel importante na formação dos padrões do DPVem 

distintas escalas temporais (BERRY et al., 2016; HAWTHORNE; MINIAT, 2018). Além disso, o 

DPV é fortemente influenciado pela climatologia de uma determinada região (BERRY et al., 2016; 
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HAWTHORNE; MINIAT, 2018; LOOKER et al., 2018; STEWART et al., 2017), podendo refletir 

nos padrões característicos da vegetação local(GROSSIORD et al., 2020). Devido seu padrão 

topográfico heterogêneo, a BHRPS pode apresentar diferenças expressivas no DPV, fazendo com 

que as respostas fisiológicas da vegetação se adaptem a esse parâmetro.Compreender e caracterizar 

a sensibilidade do DPVem relação ao posicionamento topográficodiante das diferentes escalas 

temporais é fundamental para melhorar a capacidade de prever processos como a evapotranspiração 

e o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica (LOOKER et al., 2018). Isso pode ser 

uma importante ferramenta para subsidiar a tomada de decisões futuras referentes a estudos 

ecológicos em resposta a parâmetros climáticos. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar o déficit de pressão de vapor em duas localidades com altitudes distintas na bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, durante o ano de 2019. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. LOCAL DE ESTUDO 

O local de estudo representa a porção paulista da BHRPS, em dois pontos distintos com 

distância de 33 km (em linha reta). Um localizado em Campos do Jordão(coordenadas geográficas 

de 22°44’34”S e 45°35’63”W), com 1.663 metros de altitude e outro em Taubaté(coordenadas 

geográficas de 23°02’24”S e 45°31’48”W), com 582 metros de altitude, representando 

umadiferença topográfica de 1.081 metros. Além do gradiente topográfico entre os dois pontos, 

existe uma diferença marcante no uso e cobertura da terra nesses locais, em que a região de Campos 

do Jordão apresenta expressiva cobertura florestal em seu entorno e Taubaté conta com elevado 

processo de antropização, com expressiva quantidade de pastagens e infraestrutura urbana (Figura 

1). 
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Figura 1 – Localização geográfica das estações meteorológicas, mostrando a topografia e o uso e 

cobertura da terra em um raio de 10 km. 

 

Fonte: SANTOS, C. A. (2020). 

 

2.2. DÉFICIT DE PRESSÃO DE VAPOR 

 Utilizando os dados horáriosda temperatura e umidade relativa do ar do ano de 2019, das 

estações meteorológicas de Campos do Jordão e Taubaté, pertencentes ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), foi calculada a demanda evaporativa da atmosfera através do DPV: 

𝐷𝑃𝑉 (𝑘𝑃𝑎) = 𝑒𝑠 − (𝑒𝑠 ∗
𝑈𝑅

100
)                                                                                                                 (1) 

em que 𝑒𝑠 é a pressão de vapor de saturação (kPa) e 𝑈𝑅 é a umidade relativa (%). A pressão de 

vapor de saturação foi calculada de acordo com Tetens (1930): 

𝑒𝑠 = 0,6108 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (
17,27 ∗ 𝑇

𝑇 + 237,3
)                                                                                                           (2) 

em que 𝑇 é a temperatura do ar (°C). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido à diferença topográfica (1.081 metros), o DPV característico para as cidades de 

Taubaté e Campos do Jordão apresenta valores expressivamente diferenciados durante o ciclo 
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diurno. A média diurna do DPV nessas cidades, durante o ano de 2019, são apresentados na Figura 

2. Em média, o DPV na cidade de Taubaté (0,78 kPa) foi aproximadamente o dobro do apresentado 

em Campos do Jordão (0,36 kPa). O período do dia em que o DPV foi mais elevado ocorreu durante 

as 15h em Taubaté (1,87 kPa) e 14h em Campos do Jordão (0,90 kPa). Em contrapartida, os 

menores valores de DPV ocorreram durante as 06h em Taubaté (0,19 kPa) e 05h em Campos do 

Jordão (0,05 kPa). 

 
Figura 2 – Ciclo diurno do déficit de pressão de vapor (DPV), durante o ano de 2019, em Campos do 

Jordão e Taubaté. 

 

Fonte: INMET, 2020. 

 

Diversos autores destacam que a diferença de altitude é um fator determinante para o DPV, 

fazendo com que o déficit seja elevado em regiões mais baixas e menor em regiões de maior altitude 

(GOTSCH et al., 2017; HOYLMAN et al., 2019; KERMAVNAR et al., 2020; LOOKER et al., 

2018), tal fator ocorre devido a atuação conjunta com as variáveis temperatura e umidade relativa 

do ar (AMARAL et al., 2020; KERMAVNAR et al., 2020), fazendo com que, maior temperatura 

e menor umidade provoquem aumento no DPV (ou menor temperatura e maior umidade 

provoquem redução no DPV). Essa diferença no DPV é um fator determinante para que a cobertura 

vegetal natural (DAVIES-COLLEY et al., 2000)e plantada (AMITRANO et al., 2019), nesses dois 

locais, apresente distintas características, atuando como um agente seletivo de espécies de plantas, 

devido sua forte influência nos processos evapotranspiratórios (ELLER; BURGESS; OLIVEIRA, 

2015; OLSON et al., 2020). De acordo com Yuan et al. (2019) aumentos nos padrões do DPV 
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podem impactar no crescimento da vegetação e isso deve ser um fator considerado na avaliação de 

respostas do ecossistema às futuras condições climáticas. 

A Figura 3 apresenta de forma sazonal o ciclo diurno do DPV durante o ano de 2019. Em 

média, Campos do Jordão apresenta maior DPV durante o Inverno (0,44 kPa) e Taubaté durante o 

Verão (0,86 kPa). Por outro lado, os menores valores de DPV ocorrem durante o Outono em 

Campos do Jordão (0,27 kPa) e Taubaté (0,66 kPa). O horário com maior DPV ocorreu durante o 

Inverno em Campos do Jordão (1,02 kPa; 14h) e no Verão em Taubaté (2,02 kPa; 14h). Menores 

valores horários de DPV foram encontrados durante o Verão em Campos do Jordão (0,02 kPa; 05h) 

e durante o Inverno em Taubaté (0,14 kPa; 06h). 

 
Figura 3 – Ciclo diurno do déficit de pressão de vapor (DPV), durante as diferentes estações do 

ano em 2019, em Campos do Jordão e Taubaté. 

 
Fonte: INMET, 2020. 

 

Durante o ciclo diurno do DPV, fica claro que Taubaté apresentou maior amplitude do DPV 

durante todas as estações do ano, ao passo que Campos do Jordão teve amplitude de DPV mais 

amena. Aparentemente, era esperado que nas duas regiões o maior DPV ocorresse durante o Verão, 

pois neste período as temperaturas médias são mais elevadas em ambas as cidades (Tabela 1) 

entretanto, tal fato ocorreu apenas em Taubaté. Em média esses resultados vão ao encontro a uma 

resposta conjunta da temperatura e umidade relativa do ar, pois, emCampos do Jordão, mesmo com 

a baixa temperatura média durante o Inverno (12,9°C), apresenta baixa umidade relativa do ar 



 

 

  

 

 

80 

 

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

(77%), ou seja, a baixa umidade relativa do ar aumenta a demanda evaporativa, fazendo com que 

ocorra maior DPV, mesmo em baixas temperaturas, devido o Inverno mais seco. 

 
Tabela 1 – Médias sazonais da temperatura e umidade relativa do ar, em Taubaté e Campos do Jordão, para 

o ano de 2019. 

Fonte:INMET (2020). 

 

Mesmo ocorrendo em latitudes similares, as características sazonais das variáveis 

meteorológicas desses locais variam bastante, devido a diferença de altitude entre os pontos 

(BRASILIENSE et al., 2020), refletindo diretamente no DPV e podendo, entre outras coisas, 

influenciar fortemente no desempenho fotossintético de plantas, assim como na taxa de assimilação 

de carbono(HOVENDEN; BRODRIBB, 2000). Essas variações podem ser acompanhadas 

sazonalmente em função do DPV. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido às distintas altitudes entre Taubaté e Campos do Jordão, foi possível caracterizar o 

DPV. Os resultados mostraram que durante o ano de 2019, Campos do Jordão apresentou menor 

valor DPV (0,36 kPa) em relação a Taubaté, que obteve aproximadamente o dobro do valor de 

DPV (0,78 kPa). Esses resultados sugerem que nas regiões mais elevadas da BHRPS a demanda 

atmosférica por umidade é menor em relação as regiões mais baixas. Além disso, isso pode o DVP 

é um fator determinante para as características de vegetação da região. 

  

Estação do 

ano 

Taubaté Campos do Jordão 

Temperatura do ar 

(°C) 

Umidade relativa do 

ar (%) 

Temperatura do ar 

(°C) 

Umidade relativa do 

ar (%) 

Verão 24,1 76 18,0 87 

Outono 20,8 77 14,7 87 

Inverno 18,1 74 12,9 77 

Primavera 22,5 72 16,5 82 
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RESUMO  

A importância de estudos que quantifiquem o estoque e a produção de serapilheira, para o estado 

do Pará, dá-se, pois, a decomposição desse material é a principal via de entrada de nutrientes no 

solo, além de contribuir para a diminuição dos processos erosivos e melhoria das condições 

biológica, física e química do solo. Entretanto, a despadronização das técnicas utilizadas na 

execução destes estudos dificulta a comparação entre ecossistemas. Por isso, realizamos uma 

avaliação quali-quantitativa da produção científica sobre estoque e produção de serapilheira 

publicada nos últimos 40 anos no estado do Pará, a fim de responder a seguinte questão: quais os 

padrões para coleta de serapilheira no estado do Pará? Com a hipótese de que se há inúmeras 

possibilidades para escolher formato e área do coletor, então não há uma padronização dos métodos 

de coleta. Portanto, o objetivo deste trabalho é identificar e definir padrões de amostragem de 

serapilheira. Observamos que a coleta do fluxo de serapilheira é a mais usual, e que a utilização de 

coletores quadrados é mais utilizada tanto no fluxo quanto no estoque. A área dos coletores é de 

1m² e 0,25m² para fluxo e estoque, respectivamente. Para fluxo, o tempo de experimento 

geralmente varia de 1 a 2 anos com coletas mensais. Enquanto no estoque, frequentemente apenas 

uma coleta é realizada em todo o experimento. No procedimento laboratorial, a serapilheira é 

triada, geralmente, em apenas uma fração. Sendo assim, constatamos que a escolha do método de 

coleta depende principalmente do objetivo do trabalho, disponibilidade de tempo e recurso 

econômico para a pesquisa. 

 

Palavras-chave: Bibliometria. Metanálise. Amazônia. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 
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1. INTRODUÇÃO  

A serapilheira constitui-se da camada de resíduos florestais depositada no solo, como 

folhas, galhos, frutos (KIMMINS, 1987) e contribui significativamente para a produtividade do 

ecossistema. Este material atua como uma matriz biogeoquímica, já que sua decomposição é 

responsável pelo retorno dos nutrientes ao solo, dando início à ciclagem de nutrientes (ODUM; 

BARRETT, 1971; VIVANCO; AUSTIN, 2019). Também funciona como uma barreira natural 

contra a ação dos agentes intempéricos, diminuindo os riscos de erosão, e proporciona um ambiente 

ideal para a reprodução da fauna edáfica, auxiliando diretamente nas melhorias físico-químicas do 

solo (MARTINS et al., 2018b). Nesse sentido, a serapilheira também é utilizada como um indicador 

de restauração florestal (MARTINS et al., 2018a). 

O estado do Pará é um dos estados brasileiros com os maiores índices de desmatamento 

(TUPIASSU; FADEL; GROS-DÉSORMEAUX, 2019) o que além de causar interrupção no ciclo 

biogeoquímico, intensifica os processos erosivos provocados pela diminuição de serapilheira no 

solo. Estudos sobre o tema, portanto, são necessários para avaliar as características do ecossistema. 

Para isso, pode-se utilizar dois métodos de coleta, sendo eles fluxo e/ou estoque de serapilheira 

(SCORIZA et al., 2012). No fluxo, também chamado de produção ou deposição, a serapilheira é 

coletada em um período de tempo pré-estabelecido, enquanto no estoque (ou armazenamento), é 

coletada a serapilheira armazenada no solo (SCORIZA et al., 2012). Em ambas metodologias, 

utiliza-se um coletor com dimensões conhecidas, faz-se a triagem do material em frações (galhos, 

folhas e material reprodutivo, por exemplo), leva-se para estufa a aproximadamente 65º C durante 

48h, até atingir peso constante, e posteriormente, pesa-se em balança analítica de precisão 

(SCORIZA et al., 2012). 

Entretanto, a escolha do método adequado é um dos principais impasses para execução da 

pesquisa e a comparação entre ecossistemas, tendo em vista a despadronização existente na 

metodologia, como formato e dimensão dos coletores, tempo de experimento e quantidade de 

frações que a serapilheira deve ser triada, por exemplo. Nesse cenário, percebe-se a necessidade 

estabelecer padrões nos métodos existentes. Isso pode ser realizado por meio da bibliometria, a 

qual é uma técnica utilizada no mundo todo para estabelecer padrões e tendências na produção 

científica (ZHANG et al., 2014). 
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Nesse sentido, fizemos uma avaliação quali-quantitativa da produção científica sobre 

serapilheira publicada nos últimos 40 anos (1990-2019) no estado do Pará, a fim de responder a 

seguinte questão científica: existem padrões para coleta de serapilheira no estado do Pará? Com a 

hipótese de que se há uma infinidade de possibilidades para escolher formato e área do coletor, 

então não há uma padronização dos métodos de coleta. O objetivo desse trabalho, portanto, é 

identificar e definir padrões nos métodos de coleta de serapilheira mais utilizados no estado, tais 

quais área e formato dos coletores, quantidade de frações em que serapilheira é triada, frequência 

de coleta e tempo de experimento.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. COLETA DE DADOS 

Realizamos uma revisão quali-quantitativa da literatura em artigos científicos publicados 

de janeiro de 1980 a dezembro de 2019 no Pará. Para otimizar as buscas, utilizamos as seguintes 

palavras-chave: “litter”, “litterfall”, “Pará”, “liteira”, “serapilheira”, “serrapilheira”. As pesquisas 

foram feitas em 6 bases de dados: 1) “Wiley Onlie Library (https://onlinelibrary.wiley.com/)”; 2) 

“Google Scholar (https://scholar.google.com.br/?hl=pt)”; 3) “ScienceDirect 

(https://www.sciencedirect.com/)”; 4) “Springer Link (https://link.springer.com/)”; 5) “SciElo  

(https://scielo.org/)” e 6) “JSTOR (https://www.jstor.org/). Revisamos apenas artigos de pesquisa 

realizados em campo sobre fluxo e/ou estoque de serapilheira no Pará, excluindo as revisões de 

literatura. Filtramos as seguintes informações: a) Método de coleta utilizado; b) formato dos 

coletores; c) dimensão dos coletores; d) frequência de coleta; e) tempo de experimento e f) 

quantidade de frações em que a serapilheira foi triada no estudo. 

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados retirados do artigo foram organizados em uma planilha do Microsoft Excel e para 

elaboração gráfica, utilizamos o software estatístico R versão 4.0.2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1. DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICAÇÃO POR MÉTODO DE COLETA 
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A maioria dos trabalhos (82,35%) sobre serapilheira no Pará utilizam o método do fluxo de 

serapilheira, enquanto a minoria (17,65%) quantifica o estoque desse material. Acreditamos que 

isso ocorreu, pois, o fluxo promove uma maior riqueza de informações sobre o ecossistema. Neste 

método o controle sobre a quantidade de serapilheira em determinado período de tempo permite 

avaliar os fatores que influenciam esse mecanismo da planta (ARAÚJO et al., 2020; GOMES et 

al., 2010). No estoque, é possível analisar a decomposição da matéria orgânica e o fornecimento 

de nutrientes (NASCIMENTO et al., 2018) no sistema solo-planta. Por isso, pesquisas científicas 

que quantificam as duas variáveis são importantes, principalmente para o Pará, haja vista a intensa 

degradação ambiental e a necessidade de recompor as características estruturais da vegetação, que 

pode ser monitorada por meio da serapilheira. Porém não encontramos trabalhos que aplicam os 

dois métodos simultaneamente, provavelmente pelo aumento dos custos para execução da 

pesquisa. O predomínio das publicações que quantificam o fluxo é justificado pela maior precisão 

dos dados obtidos, devido à coleta mensal da serapilheira.  

 

3.2. FORMATO E ÁREA DOS COLETORES 

No Pará, quatro tipos de coletores são utilizados para desenvolver as metodologias da coleta 

de serapilheira, sendo três para quantificar o fluxo e um para estoque (Figura 1). O coletor quadrado 

é o mais utilizado em ambas metodologias de coleta de serapilheira, ocorrendo em 89,29% e 100% 

das pesquisas sobre fluxo e estoque de serapilheira, respectivamente. No fluxo, outros formatos, 

como retangular e circular, também são empregados na execução da pesquisa, apesar de que em 

menores quantidades (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Formato de coletor utilizado nos artigos científicos desenvolvidos no Pará, nos últimos 40 anos, 

e o respectivo número de estudos para cada método. 

Formato 
Número de estudos 

Produção Estoque 

Quadrado 25 6 

Retangular 1 --- 

Circular 2 --- 

Fonte: Autores, 2020. 
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Figura 1 – Formato de coletores utilizados para coleta de fluxo (A, B e C) e estoque de serapilheira 

(D) no estado do Pará no período de 1980 a 2019. A= Coletor retangular para fluxo; B= Coletor 

quadrado para fluxo; C= Coletor cônico para fluxo; D= Coletor quadrado para estoque. 

 

Fonte: Autores, 2020.  

 

A área dos coletores do fluxo varia de 0,15 m2 a 1,5 m², sendo que a mais utilizada nos 

estudos é a de 1 m² (15 trabalhos) e as dimensões 0,15 m², 0,625 m², 0,9 m² e 1,5 m² são pouco 

usuais, apresentando o equivalente a 1 trabalho para cada uma dessas dimensões. No estoque a 

variabilidade nas dimensões dos coletores é menor (0,05m² a 0,4m²) e a maioria dos trabalhos 

(66,67%) utiliza o coletor de 0,25m² (Tabela 2). 

Não há um padrão referente à área e ao formato dos coletores nos estudos de serapilheira, 

porém, sabe-se que a predefinição destes é necessária, visto que a quantificação de massa de 

serapilheira por hectare, dá-se por uma equação em que a área do coletor é uma das variáveis 

(SCORIZA et al., 2012). Nesse sentido, a escolha dos coletores, bem como as dimensões, fica a 

critério do pesquisador (SCORIZA et al., 2012), por isso a variabilidade é muito alta. Entretanto, 

o presente trabalho destaca a utilização em massa do coletor de 1m² no estado do Pará, servindo 

como base para os demais experimentos que serão conduzidos no estado, a fim de facilitar a 

comparação entre os ecossistemas paraenses.  
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Tabela 2 – Área dos coletores (m²) utilizados nos trabalhos publicados em periódicos realizados no Pará, 

nos últimos 40 anos. 

Área do coletor (m²) 
Número de estudos 

Produção Estoque 

0,05 --- 1 

0,15 1 --- 

0,25 5 4 

0,4 --- 1 

0,5 4 --- 

0,625 1 --- 

0,9 1 --- 

1 15 --- 

1,5 1 --- 

Não informado 1 --- 

Fonte: Autores, 2020. 

 

3.3. FREQUÊNCIA DE COLETA E TEMPO DE EXPERIMENTO 

Devido à baixa quantidade de estudos sobre estoque de serapilheira no Pará, não 

conseguimos definir padrões sobre a frequência de coleta para este método, porém observamos que 

a maioria (40%) dos trabalhos que abordam esse tema realizam apenas uma coleta durante todo o 

experimento. Para o fluxo, constatamos que geralmente as coletas são realizadas a cada 15 ou 30 

dias, sendo utilizados em 30,77% e 42,31% trabalhos, respectivamente. Períodos de tempo maiores 

do que 30 dias são pouco usuais nestes estudos. 
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Figura 2 – Frequência, em dias, de coleta de serapilheira nos trabalhos publicados em periódicos, 

realizados no Pará, nos últimos 40 anos. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Para fluxo, a duração de experimento geralmente é de 1 a 2 anos, enquanto que para estoque 

o padrão não é bem definido (Tabela 3). Observamos que a frequência de coleta e tempo de 

experimento possuem uma relação direta, pois os experimentos mais duradouros possuem um 

tempo maior entre uma coleta e outra. Todavia, para fluxo, é importante avaliar o quanto de 

serapilheira foi produzido em, no máximo, um mês para que assim seja possível determinar um 

padrão de fluxo de serapilheira confiável. Avaliações que extrapolam esse limite de tempo, 

dificultam a quantificação em cada mês. 

Visto à importância da serapilheira, nota-se a diversidade dos métodos de amostragem e 

análise desse material, relacionada tanto à sua produção e acúmulo na superfície do solo quanto ao 

quanto aos seus componentes químicos e anatômicos (SCORIZA et al., 2012). Enquanto a escolha 

do formato e área do coletor utilizado varia de acordo com a escolha do pesquisador, o tempo de 

experimento geralmente é influenciado pela disponibilidade de recurso financeiro para execução 

da pesquisa, pois em alguns casos, é necessário o deslocamento de uma cidade para outra, além 

dos gastos com os materiais utilizados durante a coleta. Além disso, o tempo do experimento varia 

de acordo com as necessidades do pesquisador, já que na maioria das vezes, o estudo é oriundo de 
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atividades acadêmicas como programas de iniciação científica, mestrado e doutorado, por exemplo, 

os quais possuem um prazo limite para entrega de resultados.  

 

Tabela 3 – Tempo de coleta de serapilheira e a respectiva quantidade de trabalhos para cada método utilizado 

no Pará, nos últimos 40 anos. 

Método Tempo (anos) 
Quantidade de 

trabalhos (%) 

Fluxo 

1 a 2 78,57 

3 a 5 10,71 

> 6 10,71 

Estoque 

< 1 33,33 

1 33,33 

2 33,33 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

3.4. QUANTIDADE DE FRAÇÕES 

Após coleta em campo, a maioria dos trabalhos faz a triagem de serapilheira em uma (10 

artigos) ou três (7 artigos) frações. Poucos trabalhos fazem a triagem em 5 ou mais frações.  

A velocidade da decomposição e, consequentemente, disponibilização dos nutrientes para 

o solo, varia de acordo com a fração da serapilheira (VIERA et al., 2010). A fração folhas, 

geralmente representa mais de 60% da serapilheira, e decompõem-se com maior facilidade, 

contribuindo para a ciclagem de nutrientes mais rapidamente (SILVA et al., 2018). As demais 

frações possuem elevado conteúdo de nutrientes, porém, geralmente possuem maior teor de lignina 

e carbono, dificultando a decomposição, e por esse motivo contribuem para o ciclo de nutrientes a 

longo prazo (CATTANIO; KUEHNE; VLEK, 2008). Nesse cenário, destaca-se a importância de 

dividir a serapilheira em frações, o que não aconteceu na maioria dos trabalhos no Pará 

(VASCONCELOS et al., 2012; MARTINS et al., 2018b; ALMEIDA et al., 2019), provavelmente, 

pois estes verificaram a influência de variáveis como o clima ou a produção de nutrientes na 

produção de serapilheira, não sendo necessário saber a contribuição das frações. Sendo assim, a 

escolha da quantidade de frações em que a serapilheira será triada, varia com o objetivo do 

experimento. 
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Figura 3 – Quantidade de frações em que a serapilheira é triada após coleta em campo no estado do Pará, 

nos últimos 40 anos. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Verificamos que o fluxo é o método mais utilizado para coleta de serapilheira no Pará, e 

que apesar da importância de avaliar tanto estoque quanto a produção da matriz biogeoquímica, 

não foram publicados trabalhos que utilizam esses métodos simultaneamente, nos últimos 40 anos 

no estado. Para coleta de serapilheira, em ambos os métodos, utiliza-se coletor quadrado com 

dimensões mais usuais de 1m² e 0,25m² para fluxo e estoque, respectivamente. Para fluxo, 

geralmente, quantifica-se mensalmente o fluxo de serapilheira com experimentos variando de 1 a 

2 anos. No estoque, os experimentos duram menos de um ano e faz-se apenas uma coleta durante 

todo o experimento. Ao final do procedimento de campo, em estudos realizados no Pará nos 

últimos 40 anos (1980-2019), a serapilheira é triada em apenas uma fração. A escolha do método, 

depende, principalmente, do objetivo do experimento, além da disponibilidade de tempo e recurso 

para execução da pesquisa. 
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RESUMO 

Os recursos hídricos do município de Belém sofrem constantemente com o precário tratamento de 

efluentes e poluições difusas, por conta disso, o acompanhamento das condições as quais permeiam 

os rios próximos de Belém se faz necessário para entendimento e detecção de desconformidades 

legais e ambientais para o meio. O objetivo do estudo é avaliar o comportamento das variáveis 

oxigênio dissolvido, turbidez e temperatura no rio Guamá e compará-las com a Resolução 357 do 

CONAMA. As amostras foram coletadas, preservadas e analisadas in loco e em laboratório, 

conforme descrito por APHA (1992), os dados de turbidez foram obtidos com uma sonda 

multiparâmetro. Foram obtidos dados médios de oxigênio dissolvido para os anos de 2012 e ciclo 

anual de 2018-2019 de 4,22±0,63 e 6,19±1,03 mg.L-1, turbidez de 86,97±34,06 e 71,38±22,72 UNT 

e de temperatura de 28,96±1,39e 29,53±1,00ºC, respectivamente. Os resultados evidenciam que o 

ambiente aquático se mostra saudável, visto que as condições tenderam para o ideal no rio, porém, 

há a necessidade de ações de acompanhamento constante para monitoramentos mais completos 

para a região. 

 

Palavras-chave: Qualidade da Água. Oxigênio dissolvido. Turbidez. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A água de qualidade é um elemento essencial para o desenvolvimento humano, bem como 

para a indústria e agricultura além da importância para os ecossistemas (SOARES, et al., 2016). A 

água é utilizada para os diversos processos e atividades são captadas em coleções hídricas como 

rios, lagos, represas e aquíferos subterrâneos. Essas águas apresentam características de qualidade 

variadas, que lhes são conferidas pelos ambientes de origem (DAMASCENO et al., 2015). 

 Os recursos hídricos da cidade de Belém sofrem constante pressão antrópica, entre eles: a 

expansão urbana, a falta de estrutura à ocupação em áreas de risco, o deficiente tratamento dos 

efluentes e a poluição do meio ambiente de forma geral (SOLTO, 2019). Segundo Fortes et al. 

(2019), a qualidade da água disponível para os processos socioeconômicos se torna baixa. Ora, os 

prejuízos dos impactos provocados na deterioração da qualidade de corpos hídricos, como o rio 

Guamá, afetam diretamente a flora e à fauna aquática (FORTES et al., 2019), além de afetar o 

sistema do dióxido de carbono no ecossistema aquático. 

 Para Brito et al. (2020), os efeitos da poluição nos corpos d’água é oriunda dos fatores 

antrópicos tais como: a retirada das matas ciliares, o desmatamento, o lançamento de esgoto bruto 

de forma indiscriminada e os despejos irregulares de resíduos sólidos contribuem para alteração da 

qualidade das águas nos rios. Nesse aspecto, as interferências advindas das atividades humanas são 

detentoras de um caráter singular e delicado, uma vez que introduzem no meio hídrico, na maioria 

das vezes de forma contínua, algumas substâncias que nunca estiveram presentes ou que existiam 

em baixas concentrações (BOTELHO et al., 2013).  

 Por tanto, a preservação da qualidade da água do rio exige um acompanhamento eficaz por 

meio de análises físico-químicas a ser realizada de forma frequente, sendo analisadas a fim de 

detectar a presença de agentes químicos potencialmente perigosos para o meio aquático (VAN 

DEROOST et al., 2003). A avaliação da qualidade dos corpos hídricos é extremamente importante 

e deve ser testada de acordo com a particularidade de cada região a fim de propor medidas 

adequadas para preservação da diversidade biológica (NOZAKI et al., 2014). 

 Dentro deste contexto, o presente trabalho irá avaliar a comportamento do rio Guamá 

relacionado as variáveis abióticas: temperatura, oxigênio dissolvido e turbidez, para verificar a 

qualidade e mudanças ocorridas ao longo do período estudado neste corpo hídrico, além de 



 

 

  

 

 

96 

 

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

comparar os resultados encontrados com os valores máximos permitidos pela legislação vigente 

CONAMA 357 de 2005. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo (Figura 1) compreende a bacia do rio Guamá, este com uma área de 

drenagem de 87.389,5 km2, segue no sentido Leste-Oeste com uma extensão próxima aos 380 km, 

este corpo hídrico tem sua nascente localizada no município de Ipixuna - PA. Este rio se localiza 

no setor que nordeste da Amazônia (IBGE, 2006). 

 

Figura 1 – Mapa de localização. 

 

Fonte: Autores (2020). 

 

As amostragens de água do rio Guamá foram realizadas em ambos períodos sazonais da 

região, o de menor pluviosidade e de maior pluviosidade (INMET, 2018), no de 2012, 2018 e 2019, 

considerando neste estudo um ciclo de 12 meses, com 8 meses do ano de 2018 e 5 do ano de 2019, 

as coletas do ciclo 2018-2019 se deram de maio de 2018 até maio de 2019. Uma única estação de 

amostragem foi selecionada neste rio, as coletas somente ocorreram durante a maré de sizígia, a 

estação se localiza no bairro do universitário no município de Belém (BELÉM, 1996). 
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No momento da coleta foram obtidos dados de temperatura por meio de uma sonda 

multiparâmetro (AKSO – AK90). Para oxigênio dissolvido e turbidez as amostras foram 

preservadas conforme descrito em APHA (1992), e transportadas para o Laboratório de Química 

Ambiental, da Universidade Federal Rural da Amazônia. No laboratório foram determinados os 

valores de turbidez, através de um fotômetro (HACH - DR900) e por fim, a concentração de 

oxigênio dissolvido foi determinado através do método Iodométrico (Winkler), descrito por 

Strickland & Parsons (1972). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ademais, o parâmetro oxigênio dissolvido neste estudo, seus valores em sua maioria, se 

enquadram na resolução nº 357 do CONAMA de 2005 para classe II, já a turbidez, suas leituras 

ficaram com valores acima, respectivamente, do preconizado (Tabela 1). Isto é explicado por Sioli 

(1967), caracteriza “águas brancas”, por alta turbidez. 

Os dados obtidos nas amostras nos períodos estudados dos anos de 2012 e considerando o 

ciclo anual 2018-2019 (Tabela 1) retratam valores, condizentes com o preconizado pelas resoluções 

em vigor, como a CONAMA 357/2005. Ademais, foram registrados valores médios (Tabela 1) de 

4,22±0,63e 6,19±1,03mg.L-1 para Oxigênio Dissolvido – OD, 86,97±34,06 e 71,38±22,72 UNT 

para turbidez, e 28,96±1,39e 29,53±1,00ºC para temperatura, respectivamente para o ano de 2012 

e o ciclo 2018-2019.  

 

Tabela 1 – Estatística descritiva da comparação do ano de 2012 e ciclo 2018-2019. 

Mês 
OD (mg.L-1) Turbidez (UNT) Temperatura (°C) 

2012 2018-2019 2012 2018-2019 2012 2018-2019 

Média 4,22 6,19 86,67 71,38 28,96 29,53 

Desvio Padrão ± 0,63 ± 1,03 ± 34,06 ± 22,72 ± 1,39 ± 1,00 

Menor 3,28 4,06 42,00 41 27,00 27,60 

Maior 5,79 7,30 146,00 119 31,10 31,00 

CONAMA >5 <100 -- 

Fonte: Autores (2020). 
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Os valores mínimos de OD parte de 3,28 mg.L-1 em 2012 para 4,06 mg.L-1 no ciclo 2018-

2019 e o valores de máximos de 5,79 mg.L-1 em 2012 para 7,30 mg.L-1  em 2018-2019. Dessa 

forma, podemos notar que houve um aumento da concentração de oxigênio no ponto estudado, esse 

aumento deixa essa área em conformidade com o preconizado legalmente, além de ser um 

importante parâmetro ambiental. Já que no ano de 2012 o OD estava abaixo do limite, sendo 4,22 

mg.L-1. 

Dentro das análises de OD feitas, percebe-se um aumento dessa variável ao longo do tempo 

e também ao longo dos meses, conforme a Figura 1. Os trabalhos publicados por Marinho et al. 

(2020), Santos et al. (2020) e Brito et al. (2020) ditam que durante o período chuvoso da região 

ocorre o processo de lixiviação ou deposição de nutrientes do solo ou de fontes antrópicas os quais 

contribuem para o aumento no consumo de OD pela biodiversidade aquática, o que reflete nos 

dados obtidos no presente trabalho. 

Para Damasceno (2015), mostram resultados de medições de OD no rio Amazonas 

apresentaram medianas de 7,18 e 6,52 mg.L-1 durante o período menos chuvoso e chuvoso, 

respectivamente, concordando com as afirmações feitas anteriormente. 

 

Figura 1 – Gráfico da variação de Oxigênio Dissolvido nos anos de 2012, 2018 e 2019. 

 
 

Fonte: Autores (2020). 
  

A variável turbidez, obteve um comportamento de maioria abaixo do valor máximo 

estipulado pela Resolução 357 de 2005 do CONAMA (BRASIL, 2005), dessa forma, em 

concordância com a referida resolução representado por 76% (Tabela 1). 
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 Observa-se na Figura 2, uma continuidade nos períodos de 2012 até 2019, porém, percebe-

se alterações por conta da sazonalidade durante o ano, tendendo ao aumento nos meses de fevereiro 

até maio de cada ano, diferente dos demais, os quais o comportamento é de tendência de 

diminuição.  

 

Figura 2 – Gráfico da variação de Turbidez nos anos de 2012, 2018 e 2019. 
 

 

Fonte: Autores (2020). 
 

Esse comportamento pode ser justificado por conta da turbidez ser uma variável que possui 

um comportamento de maiores resultados durante o período chuvoso da região amazônica, 

consequência do aumento dos sólidos em suspensão (MARINHO et al., 2020; SANTOS et al., 

2020). 

A turbidez encontrada no lago Bolonha, interligado com o lago Água Preta, que recebe 

grandes volumes do rio Guamá, teve média de 47,55 UNT (BRITO et al., 2020). Já os valores 

encontrados no rio Amazonas na orla de Macapá foram dentro do intervalo de 63,7 a 70 UNT no 

período chuvoso e no intervalo de 24,2 a 34,6 UNT no período menos chuvoso (DAMASCENO et 

al., 2015), evidenciando que há aumento durante o período chuvoso, conforme o referido estudo. 

 Os dados de temperatura apresentam-se dentro da faixa de 27 até 31,1°C durante os anos 

amostrados (Tabela 1), apresentando um comportamento de aumento no decorrer dos meses, 

ocasionando variabilidade sazonal (Figura 3). 
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Figura 3 – Gráfico da variação de Temperatura nos anos de 2012, 2018 e 2019. 
 

 

Fonte: Autores (2020). 
 

As medidas menores de temperatura são justificadas por Marinho et al. (2020) por conta da 

cobertura de nuvens, as quais impedem a penetração de luz solar nas águas superficiais, logo, a 

recíproca pode ser verdadeira, as maiores respostas de temperatura ocorrem por conta de menores 

áreas ocupadas por nuvens, permitindo maior incidência de luz solar, causando aumento na 

temperatura das águas superficiais. A temperatura média medida em 2015 na baía do Guajará foi 

de 29°C durante o período chuvoso e 29,5°C durante o período menos chuvoso (SANTOS et al., 

2020). Já os valores medidos na foz do rio Guamá variaram de 29,1°C até 30,5°C durante os 

períodos chuvoso e menos chuvoso, respectivamente (DA ROCHA NETO et al., 2020).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O rio Guamá apresentou variação nesses 6 anos, desde a primeira campanha realizada em 

2012 para a campanha realizada em 2018-2019, os valores de oxigênio dissolvido tiveram um 

aumento, turbidez uma diminuição e a temperatura um aumento, isso se mostra saudável para o 

ambiente aquático de ponto de vista direto, já que as leituras obtidas neste estudo tenderam ao que 

é ideal para o rio Guamá. Pôde-se observar que o rio Guamá teve uma variação entre os períodos 

sazonais quanto aos parâmetros avaliados, havendo valores em conformidades principalmente no 

período sazonal de maior pluviosidade. 
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 Ademais o presente trabalho nos permitiu observar, que as águas do rio Guamá continuam 

com suas características dentro dos valores esperados pela Resolução CONAMA 357/2005, e ao 

comparamos os períodos estudados, pode-se notar uma melhora dessa condição dos parâmetros 

estudos. Com tudo, mediante o exposto, verifica-se a necessidade em promover ações que 

disseminem a compreensão das relações existentes entre as várias dimensões do meio ambiente no 

contexto regional, além de monitoramento contínuo para conclusões mais robustas. 
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RESUMO  

A crescente urbanização das últimas década ocorreu de forma muito rápida e, atualmente, metade 

da população do planeta vive em áreas urbanas. Com isto, além de causar o chamado inchaço 

populacional os centros urbanos este fator também causa aumentos significativos na temperatura 

de superfície terrestre. Deste modo, o intuito desta pesquisa é analisar a temperatura da superfície 

da Região Metropolitana de Belém nos anos 1999 e 2019 em relação ao uso e ocupação do solo, 

para isto foram utilizadas imagens de satélites Landsat-5 e Landsat-8. Todo o processo de análise 

foi realizado no software ArcGis versão 10.6, onde primeiro foi realizada a classificação do uso e 

ocupação do solo utilizando as bandas vermelho, azul e verde (RGB) de cada satélite e 

posteriormente foi utilizada banda termal dos mesmo para saber temperatura da superfície, feito 

isto, houve a intersecção dos dois parâmetros afim de saber a sua correlação. Ao final, pode-se 

constatar que o aumento da temperatura da superfície está ligado diretamente ao uso e ocupação 

do solo. Desta forma, o crescimento populacional desordenado da região fez com que áreas que 

antes possuíam baixas temperaturas no ano de 1999, passaram a possuir temperaturas elevadas no 

ano de 2019 devido à ausência de vegetação em áreas urbanas, assim, pode-se concluir, que a 

presença de vegetação é extremamente importante para o equilíbrio da temperatura de 

uma  determinada região. 

 

Palavras-chave:  Sensoriamento remoto. Temperatura.Uso e ocupação. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

O processo de urbanização é heterogêneo, detém variadas peculiaridades sociais, 

ambientais, econômicas e culturais, que se firmam de acordo com as especificidades de cada 

território. Existe certa racionalidade adquirida recentemente sobre as particularidades do processo 

urbano no caso do Brasil, pois tal desenvolvimento ocorreu tardiamente em relação aos países 

latino-americanos e esteve diretamente ligado aos processos migratórios internos (HUFFNER E 

OLIVEIRA, 2017). 

O estado do Pará teve seu processo de ocupação do solo de modo rápido e desordenado, 

mas de uma forma diferente levando em consideração que a ocupação do solo na Amazônia se deu 

através de catalisadores como a busca pelo Eldorado, êxodo rural e implantação de grandes projetos 

como a abertura da rodovia Transamazônica (CARVALHO, 2017). Outro fator importante que 

levou a ocupação desordenada foi a exploração dos recursos naturais, principalmente em áreas de 

várzea, devido as condições favoráveis de navegabilidade. 

A RMB é a maior metrópole da região norte, com aproximadamente 2 milhões de habitantes 

(IBGE, 2010). É cercada por diversos cursos d’água, chuvas com frequência que facilitam a 

ocorrência de inundações periódicas nas áreas mais baixas, bastantes modificadas em função do 

clima (FARIAS, 2012). Essa observação dos fenômenos da alteração climáticas nos permite 

identificar a importância da organização do espaço quando falamos de uso e ocupação do solo. 

Desta forma, esse artigo propôs analisar a Temperaturas da Superfície Terrestre (TST) afim 

de observar a mudança climática na RMB nos anos de 1999 e 2019, mostrar os impactos causados 

pela urbanização.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é a região metropolitana de Belém (Figura 1), que foi consolidada na 

década de 70, por meio da lei complementar federal 14/1973. Inicialmente eram somente a cidade 

de Belém e Ananindeua, em 1995 após a emancipação do município de Marituba, foram incluídas 

através da lei complementar 27/1995, as cidades de: Marituba, Benevides e Santa Barbara do Pará. 

No ano de 2010, o município de Santa Isabel do Pará foi integrado através da Lei Complementar 



 

 

  

 

 

106 

 

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

Estadual 72/2010, e em 2011 o município de Castanhal também foi incorporado à região por meio 

da Lei Complementar Estadual 76/2011. A região metropolitana de Belém (RMB) concentra 1/3 

da população do estado do Pará, e sua recente expansão tem causado uma série de problemas sociais 

e ambientais (PEREIRA e VIEIRA, 2016). 

 
Figura 1 – Mapa de localização da RMB. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

2.2 COLETA DE DADOS  

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas imagens da órbita/ponto 223/06 dos 

satélites Landsat-5 e Landsat-8, as imagens foram disponibilizadas pelo site United States 

Geological Survey (USGS). A imagem do ano de 1999, é pertencente ao satélite Landsat-5 do dia 

21 de julho de 1999 quanto a imagem de 2019, é pertencente ao satélite Landsat-8, pertencente do 

dia 26 de junho de 2019. 

Desta forma, para a classificação do uso e cobertura do solo foram utilizadas as bandas RGB 

de cada satélite as quais correspondem as bandas 5, 4 e 3 (Landsat-5) e as bandas 6, 5 e 4 (Landsat-
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8). Quanto a definição TST, foram utilizadas as bandas termais de cada satélite as quais 

corresponde à banda 6 (Landsat-5) e à banda 10 (Landsat-8). 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

As imagens foram inseridas no software ArcGis versão 10.6 para que fosse possível realizar 

a sua composição e posteriormente a classificação do uso e cobertura do solo (Figura 2). Para 

realizar a classificação, foi utilizada a ferramenta Image classification. Vale ressaltar que, a 

classificação foi realizada de forma manual com o intuito de obter-se um melhor resultado, pois 

havia uma pequena quantidade de nuvens nas imagens, contudo a presença das nuvens não 

influenciou na classificação devido a sua quantidade, desta forma, foi possível realizar a 

classificação do uso e cobertura do solo (Figura 2).  

Foram definidas seis classes e suas respectivas cores: Área urbanizada, Floresta densa, 

Água, Vegetação intermediária, Área não analisada (presença de nuvens) eSolo exposto. 

Após a classificação, foram inseridas no software a banda termal de cada satélite para que 

fosse possível definir a temperatura. Para esta definição foram seguidos alguns procedimentos, 

primeiro houve a transformação valores de pixel (DN), para números TST para que fosse possível 

conhecer a radiância. Com o conhecimento dos valores de radiância, utilizou-se o seu valor para 

calcular a TST, para obter as temperaturas, como as temperaturas obtidas estão na unidade Kelvin 

foi necessário fazer a sua transformação para unidade Celsius.Vale ressaltar que, este processo foi 

feito para as duas bandas, mas em momentos distintos, e como eles possuem configurações 

diferentes foram utilizados parâmetros diferentes. 

Após realizar estes processos, para cada banda pôde-se obter as TST para cada ano como 

mostra a Figura 3, como pôde-se observar foram obtidos valores distintos para cada ano. No ano 

de 1999, as temperaturas mínima e máxima foram 11°C e 28°C, respectivamente, já para o ano 

2019 as temperaturas mínima e máxima foram 18°C e 34ºC, respectivamente. As temperaturas 

consideradas baixas são representadas pela cor verde, as temperaturas consideradas médias 

representadas pela cor amarela e as consideradas altas pela cor vermelha, para cada época. 

Feito os mapas de uso e ocupação do solo (Figura 2) e temperatura (Figura 3) para os dois 

anos, pôde-se iniciar a análise da TST em função do uso e ocupação do solo. Para isto, foi preciso 

reclassificar tanto as temperaturas como o uso e ocupação do solo (utilizando a ferramenta 

reclassify), nesta reclassificação foram definidas três classes para temperatura (23°C; entre 23° e 
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26°C e 26°C) e foram mantidas as seis classes de uso e ocupação do solo. Após isto, as imagens 

foram transformadas em dados vetoriais (utilizando a ferramenta raster to polygon). 

Por fim, elas foram separadas em arquivos shapefile diferentes para que fosse possível 

realizar a intersecção entre elas para completar a análise. A intersecção é fator mais importante, 

pois cada classe de temperatura foi analisada separadamente com uma classe de uso e ocupação do 

solo (utilizando a ferramenta intersect) formando, assim, a Figura 4. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As figuras 2, 3 e 4 representam cartograficamente os resultados dos procedimentos 

realizados anteriormente.Como pode-se observar na Figura 4, ocorreu uma mudança significativa 

na TST da região ao longo dos anos. Isto deve-se crescimento da urbanização, as temperaturas 

baixas (<23°C) representadas na cor verde no ano de 1999 ela pode ser identificada na maioria da 

região já no ano 2019 ela está presente próximos aos rios, como pode ser observado no Figura 2, 

as temperaturas médias (entre 23° e 26°C) representadas na cor amarela no ano 1999 podem ser 

identificadas próximo aos centros urbanos. No ano 2019 são identificadas em grande parte da 

região e as temperaturas altas (>26°C) são identificadas nos dois anos nos centros urbanos, mas em 

2019 sua presença é maior isto deve-se à expansão urbana na RMB. 

 
Figura 2 – Classificação do uso e cobertura do solo na RMB. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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Figura 3 – Mapa da Temperatura da Superfície Terrestre. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Figura 4 – Análise da TST em relação ao uso e ocupação do solo da RMB. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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As figuras 5, 6 e 7 foram gerados para identificar de forma quantitativa quais às áreas 

possuíam determinado grau de temperatura e compara-las de acordo com os anos.  

De acordo com a Figura 5, a classe de floresta obteve um crescimento de 12% de área em 

relação aos anos com temperatura menor à 23°, mas quem obteve um maior crescimento de 

temperatura foi a classe de água com um crescimento de 24%. Às classes com maior déficit foi a 

urbana e a de vegetação rasteira, quanto a urbana ela possuía nenhuma área com temperatura menor 

à 23° e a de vegetação rasteira caiu 26% em 2019. 

 

Figura 5 – Áreas com temperatura menor à 23° nos anos de 1999 e 2019. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Segundo a Figura 6, no ano 1999 a área que maior possuía temperaturas médias era a 

urbana, contudo no ano de 2019 ele teve um déficit de 84%. Quanto as áreas que cresceram 

significativamente foi floresta que teve um aumento de 44%, vegetação 13% e a de água 3% isto 

deve-se que de acordo com Figura 2, o número de áreas com florestas cresceu fortemente dentro 

da RMB. 

Na figura Figura 6, no ano 1999 a área que mais obteve temperaturas médias era a urbana, contudo 

no ano de 2019 ele teve um déficit de 84%. Quanto as áreas que, cresceram significativamente foi floresta 

que teve um aumento de 44%, vegetação 13% e a de água 3% isto deve-se que, Figura 2, o número de áreas 

com florestas cresceu fortemente dentro da RMB.  
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Figura 6 – Temperaturas entre 23° e 26° nos anos 1999 e 2019. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

De acordo a Figura 7, a área que apresenta temperaturas maiores a 26° é a urbana isto deve-

se a um fator muito importante a falta de arborização nos centros urbanos o que causa um fenômeno 

denominado ilhas de calor. Com isto, a sensação térmica do ambiente se torna maior fazendo com 

que a sensação de calor aumente, durante os anos houve uma queda de 25% porém área de solo 

exposto aumentou 17% mostrando que houve um crescimento no desmatamento dentro da RMB. 

 

Figura 7 - Temperaturas maior à 26° nos anos 1999 e 2019. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Esta pesquisa mostra o quanto é importante as ferramentas de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto, para analisar o crescimento urbano de uma região relacionando o uso e 

ocupação do solo com a superfície terrestre. Os fatores analisados aqui, estão diretamente ligados 
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ao crescimento urbano desordenado RMB, como pôde ser observado a vegetação é o principal fator 

para o equilíbrio da temperatura nas áreas em que sua presença é constante as temperaturas são 

estáveis. 

 

4. CONCLUSÃO 

Nos centros urbanos da RMB a temperaturas são elevadas pois não há uma presença de 

vegetação principalmente no centro Belém onde não há uma presença arbórea significativa fazendo 

com que a cidade tenha uma temperatura elevada, e clima seja “abafado” e isto com o passar dos 

anos só se agravou, pois em 1999 as temperaturas eram elevadas somente no centro da cidade ao 

passar dos anos ela vem se expandindo para toda a área da RMB.  

Quanto aos demais municípios, é nítido observar que no ano de 1999 o crescimento urbano 

não era acelerado como o de Belém, porém com tempo eles passaram a crescer no mesmo ritmo da 

capital devido ao grande inchaço populacional em Belém. 

Desta forma, com o passar dos anos, esses municípios começaram a se expandir 

consideravelmente principalmente Castanhal que hoje apresenta um grande foco de temperatura 

elevada. Tudo isto, deve-se ação do homem, pois em busca de moradia ou construções vem 

degradando o meio ambiente sem preocupar com as consequências as quais são bastantes cruéis 

pois sem a presença de vegetação o a tendência é que TST aumente cada vez mais. 
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RESUMO  

O bioma Caatinga foi taxado no meio acadêmico como pobre em biodiversidade, entretanto estudos 

que investigaram a fauna e flora deste bioma estão comprovando o contrário, mostrando que a 

Caatinga tem uma biodiversidade heterogênea. Ao mesmo tempo esse bioma está sofrendo com a 

ação antrópica tendo sua vegetação natural degradada e com isso é possível que espécies que ainda 

não foram registradas estejam sendo extintas. O presente trabalho foi realizado com o intuito de 

registrar a diversidade de ácaros da família Phytoseiidae associados a quatro espécies vegetais em 

um bioma de Caatinga, localizado na Estação Ecológica de Aiuaba, no estado do Ceará. Duzentos 

e quarenta e sete ácaros Phytoseiidae foram identificados, pertencentes a quatro gêneros e sete 

espécies. Os gêneros Euseius De Leon, 1967e Phytoseius Ribaga, 1904 foram os mais frequentes 

sendo identificados sobre todas as plantas hospedeiras. A espécie com mais indivíduos 

identificados foi Euseius concordis Chant, 1959. A maior riqueza em espécies foi observado em 

Caesalpinia pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz (Fabaceae). O estudo revelou que há indícios de 

diversidade biológica consideráveis de ácaros Phytoseiidae. Entretanto,futuros estudos serão 

fundamentais para uma maior compreensão dessa acarofauna em fragmentos de Caatinga. 

 

Palavras-chave: Ácaros. Caatinga. Phytoseiidae. 

Área de Interesse do Simpósio: Zoologia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A Caatinga por muito tempo foi considerado um bioma pobre em biodiversidade. Porém, 

estudos recentes estão desmitificando esse ponto de vista, demonstrando que a Caatinga é um 

bioma com enorme biodiversidade e endemismo, sendo bastante importante para a conservação de 

espécies brasileiras (LEAL ET AL., 2005; LEAL ET AL., 2003; SILVA ET AL. 2003). Entre suas 

particularidades podemos destacar sua anomalia climática que contribui para estudos que 

objetivam entender como plantas, vertebrados e invertebrados se adaptam a um clima chuvas 

variável e estressantes (LEAL ET AL., 2005).  

 Contudo, em comparação com regiões semiáridas do mundo, o sertão nordestino possui 

uma grande densidade populacional, resultando em uma forte pressão antrópica sobre os recursos 

naturais (BRASIL, 2008). O corte de madeira para a lenha, queimadas, agricultura de corte, caça 

de animais e a remoção da vegetação para a criação de bovinos e caprinos são atividades que estão 

levando ao empobrecimento ambiental da Caatinga (LEAL ET AL. 2005). Tal devastação de 

ambientes naturais ocasionada pela ação antrópica, resulta em grandes perdas para a biodiversidade 

com a extinção local ocorrida por meio da destruição de habitats e com isso é provável que espécies 

estejam sendo extintas antes mesmo de serem descritas (WILSON, 1997).  

 Ácaros são aracnídeos pertencentes a subclasse Acari, que compõem a classe Aracnida do 

filo Arthropoda (MORAES & FLECHTMANN, 2008). A família Phytoseiidae possui 2.798 

espécies descritas, das quais 2.521 são válidas (DEMITE ET AL., 2020), a ocorrência de indivíduos 

desta família no Brasil foi registrado em um trabalho realizado por Moraes et al. (2004) onde foram 

reportadas 142 espécies. Os Phytoseiidae são conhecidos principalmente devido ao seu hábito 

predatório, sendo considerada o grupo que contém os predadores de ácaros mais eficientes 

(MORAES & FLECHTMANN, 2008). Estes são com frequência encontrados associados a ácaros 

fitófagos em vegetação nativa (FERLA & MORAES, 2002).  

Estudos envolvendo acarofauna associada a plantas nativas são importantes para estudos 

futuros de manejo de ecossistemas agrícolas, já que essas plantas podem ser reservatório de 

espécies de ácaros predadores ainda desconhecidos que possuem potencial para se tornarem 

agentes de controle biológico (BUOSI ET AL., 2006).  

  Com isso, este trabalho teve o intuito de realizar um levantamento da diversidade de ácaros 

da família Phytoseiidae associados a quatro plantas nativas em área de caatinga.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo de diversidade da acarofauna foi realizado em uma fragmentação de caatinga 

remanescente localizado na Estação Ecológica do município de Aiuaba, (6°41’31.7”S e 

40°12’40.9”W), no estado do Ceará.  

 

2.2 COLETA DE DADOS 

As coletas foram realizadas em duas expedições, uma durante a estação chuvosa e outra 

durante a estação seca. Foram coletadas 3 amostras de aproximadamente 1 dm3 de folhas de 

espécies de plantas nativas da Caatinga: Jatropha molíssima (Pohl) Baill.(Euphorbiaceae), 

Caesalpinia pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz (Fabaceae), Bauhinia cheilantha (Bong.) 

Steud.(Fabaceae), Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae). Cada amostra foi colocada em caixas de 

poliestireno com gelo, para manter a turgidez das folhas e baixar o metabolismo dos ácaros, 

evitando a fuga deles. O material coletado foi encaminhado ao Laboratório de Entomologia e 

Acarologia - LEA da Universidade Regional do Cariri – URCA. No laboratório a extração dos 

ácaros ocorreu através de lavagem das folhas em etanol 70%, os ácaros extraídos foram coletados 

sob um estereomicroscópio, com o uso de um pincel umedecido e montados em lâminas de 

microscopia com meio de Hoyer (FLECHTMANN, 1975).  

 

2.3ANÁLISE DE DADOS 

Para a identificação dos Phytoseiidae foram utilizados chaves dicotômicas disponíveis nas 

seguintes literaturas: MORAES & FLECHTMANN (2008), LOPES ET AL. (2015), FERES 

(2000) e FERLA & MORAES (2002). As famílias e os nomes científicos das espécies vegetais 

foram identificados utilizando como base o trabalho de Maia (2004).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foi encontrado um total de 247 ácaros da família Phytoseiidae. Com o estudo da 

taxocenose, como mostrado na tabela 1, foi possível revelar a ocorrência de 7 espécies pertencentes 

a 4 gêneros.  Baseado nos dados também foi possível constatar que os gêneros Euseius De Leon, 

1967 e Phytoseius Ribaga, 1904 tiveram frequência de ocorrência em todas as amostras das 
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espécies vegetais hospedeiras. Analisando quantitativamente os indivíduos coletados mostrados 

pela figura 1 podemos constar que a espécie com maior abundância foi E. concordis Chant, 

1959,com 164 indivíduos, seguido de E. sibelius De Leon, 1962 com 31 indivíduos coletados. Com 

base na tabela 1 também podemos identificar que a espécie que apresentou maior frequência foi o 

P. intermedius Evans & Macfarlane, 1962 estando presente em todas as espécies vegetais 

investigadas pelo trabalho. Analisando a diversidade da acarofauna entre os hospedeiros, a espécie 

que apresentou a maior riqueza de espécies de ácaros Phytoseiidae foi a Caesalpinia pyramidalis 

com 8 espécies diferentes. Entretanto, como ilustrado na tabela 1, o maior número de indivíduos 

foi encontrado em Ziziphus joazeiro. que apresentou 154 indivíduos coletados.      

 

Tabela 1 – Ácaros da família Phytoseiidae registrados em plantas nativas em um fragmento de caatinga 

localizado na Estação Ecológica de Aiuaba.   

Família Espécie vegetal 

hospedeira 
Ácaros Phytoseiidae Quantidade 

Euphorbiaceae Jatropha mollissima  Euseius concordis Chant, 1959 10   
E. sibelius De Leon, 1962 8   
E. citrifolius Denmark & Muma, 1970 4   
E. alatus De Leon, 1966 3   
Phytoseius sp. Ribaga, 1904 9   
Phytoseius intermedius Evans & Macfarlane, 

1962 
4 

Fabaceae  Caesalpinia pyramidalis E. concordis Chant, 1959 4   
E. sibelius De Leon, 1962 9   
E. citrofolius Denmark & Muma, 1970 10   
E. alatus De Leon, 1966 2   
Neoseiulus belloti Lofego et al., 2004 2   
Phytoseiussp. Ribaga, 1904 2   
P. intermedius Evans & Macfarlane, 1962 8   
Amblyseius sp. Berlese, 1914 3 

Fabaceae Bauhinia cheilantha E. sibelius De Leon, 1962 14   
P. intermedius Evans & Macfarlane, 1962 1 

Rhamnaceae Ziziphus joazeiro E. concordis Chant, 1959 150   
P. intermedius Evans & Macfarlane, 1962 4 

Fonte: Autores.  
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Figura 1 – Número total de indivíduos coletados separados por espécie. 

 

Fonte: Autores. 

  

Das 6 espécies de ácaros identificados até o nível de espécie, apenas uma Neoseiulus belloti 

não foi citado em trabalho realizado por Rodrigues et al. (2020) em área de caatinga, contudo foi 

citada no trabalho desenvolvido por Moraes et al. (1993) no nordeste brasileiro. Comparando os 

dados obtidos com outros estudos é possível perceber que as indivíduos identificadas a nível de 

espécie não são exclusivas para áreas de Caatinga, sendo citados em outros trabalhos em biomas 

diferentes como os realizados por Castro & Moraes (2010)  em Mata Atlântica, Demite et al. (2017) 

e Rezende & Lofego (2011) em Cerrado, Nuvoloni et al. (2015) na Amazônia, com isso podemos 

afirmar que os mesmo possuem ampla distribuição no Brasil, excluindo assim indícios de 

endemismo por parte das espécies identificadas até o ultimo nível taxonômico no referido trabalho.  

 A espécie que apresentou maior número de indivíduos foi o E. concordis com 164 ácaros 

coletados, esta espécie apresentou também uma grande frequência entre as plantas hospedeiras, 

não estando presente apenas na Bauhinia cheilanta. Em seu estudo em uma área de 

caatinga,Rodrigues et al. (2020) obteve resultados semelhantes.  
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 Entre os hospedeiros o Ziziphus joazeiro foi o que apresentou maior número de indivíduos, 

tal fato provavelmente é resultante de suas características particulares, características essas 

dissertadas por Carvalho (2007), onde o autor diz que o Z. joazeiro é uma planta resistente a 

caducifólia sendo uma arvore perenifólia o ano todo. Com a resistência de suas folhagens é possível 

que as populações de ácaros fitófagos se mantenham no hospedeiro durante o ano inteiro, 

favorecendo assim as populações de ácaros Phytoseiidae que são predadores desses animais.  

 

4. CONCLUSÃO  

            A riqueza da acarofauna em área de Caatinga estudada no referido trabalho mostrou-se 

abundante em duas espécies hospedeiras, podendo concluir assim que há indícios de diversidade 

biológica consideráveis de ácaros Phytoseiidae. Os indivíduos que foram identificadas até o ultimo 

nível taxonômico possuem ampla distribuição pelo Brasil, tendo registro dos mesmos em outros 

estados como em São Paulo, Acre e Goiás, descartando assim a possibilidade de endemismo. 

Entretanto, considerando o clima adverso e estressante proporcionado pelo bioma, estudos futuros 

se tornam necessários para o maior conhecimento de sua acarofauna. Com os dados apresentados 

concluímos também que as espécies vegetais estudadas são refúgios para espécies do gênero 

Euseius, dado importante tendo em vista que os mesmo possuem potencial para ser agentes de 

controle biológico. 
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RESUMO  

O SARS‐Cov‐2 (COVID-19) se alastrou pelo planeta e já pode se considerar uma das maiores 

pandemias da história da humanidade. O eixo central de investigaçãodesse estudo é a relação dos 

sistemas agroalimentares com a atual crise pandêmica. A questão problema foi: Os sistemas 

agroalimentares vigentes são parte da irrupção dos atuais problemas sanitários e de saúde? Com a 

pandemia, houveram potencializações de problemas que já existiam?Como buscar transformações 

sustentáveis nos sistemas agroalimentares, visando os aprendizados da crise e praticá-los no novo 

normal? A pesquisa se justifica importância do tema em condições atuais, como forma de estímulo 

ao debate e à conscientização do alimento produzido de maneira sustentável. O objetivo desse 

trabalho é de refletir e levantar considerações os sistemas agroalimentares no atual panorama de 

crise, bem como na sua sucessão. O trabalho é uma revisão bibliográfica, abordada de forma 

sistemática e analítica. Foram selecionados 20 artigos e pareceres técnicos para a imersão do tema 

proposto. Os elos científicos traçados demonstraram que os sistemas agroalimentares já vinham 

evidenciando falhas, como o respeito com meio ambiente e questões socioeconômicas. O 

desequilíbrio causado por sistemas simplificados, como monocultivos, desalinham os processos 

naturais, desembocando em consequências como esta que a sociedade está à frente. O COVID-19 

expôs a urgência da quebra de paradigma dos sistemas agroalimentares, servindo de alerta para 

ações que visam o agora e o pós-pandemia. O processo precisa de transformações que abrangem 

múltiplas trajetórias, bem como interações sistematizadas de interpretações científicas e 

significados simbólicos de tecnologias e instituições relacionadas. 

 

Palavras-chave: COVID-19. Sustentabilidade. Agroecologia.  
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1. INTRODUÇÃO 

O “novo normal” é um adjetivo criado pela circunstância do surgimento doSARS-CoV-

2(COVID-19). O surto da doença estabeleceu uma emergência de saúde pública de caráter 

internacional. A transmissão do COVID-19 costuma ter ocorrência pelo contato direto das pessoas 

ou pelo ar, pois, se dá por meio de gotículas de saliva, tosse, espirro e secreções que podem 

contaminar mãos e superfícies. Dados contínuos afirmam que ela já afetou 219 países, com mais 

de 50 milhõesde casos confirmados e mais 1 milhão mortes,só no Brasil as mortes já passam de 

162 mil (MDA, 2020; WHO, 2020). 

 Pode parecer que todo esse problema, aqui disposto, não tenha vínculo com sistemas 

agroalimentares, mas é importante ressaltar o COVID-19pode ter surgido dos desdobramentos das 

formas de consumo alimentar. Há uma narrativa que sua primeira aparição tenha sido no mercado 

úmido da cidade chinesa de Wuhan, onde há a comercialização de animais selvagens para 

alimentação. Entretanto, existem indícios de que essa doençatenha se desenvolvido em sistemas de 

pecuária intensiva (GRAIN, 2020). 

A expansão da agropecuária em detrimento dos ecossistemas naturais, combinados com 

tecnologias mecanizadas, modificações genéticas e tratamentos com agroquímicas, tornaram-se 

uma grande força na remodelagem da biosfera. São sistemas simplificados que alteram interações 

fundamentais para o funcionamento das relações biofísicas globais. A situação se agrava à medida 

que as monoculturas, de larga escala, avançam às custas dos habitats naturais, o que pode levar ao 

surgimento de doenças (ALTIERI; NICHOLS, 2020ab). 

Diante essa contextualização, o objetivo desse trabalho é de refletir e levantar considerações 

sobre os atuais modelos de produzir alimentos, conectando essa abordagem no atual panorama de 

pandemia, bem como na sua sucessão. É importante destacar que esse estudo se justifica pela 

importância do tema em condições atuais, como forma de estímulo ao debate e à conscientização 

do alimento produzido de maneira sustentável. 

2. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva, de caráter sistemático, o objetivo 

central é de através de um filtro de busca, selecionar materiais que possam responder à pergunta 

da questão problema (MUNN et al., 2018), conforme o fluxograma da Figura 1. Os critérios acerca 

dessa metodologia estão listados na figura em ordem cronológica. 
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Figura1 – Fluxograma dos processos metodológicos aplicados. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

 

A questão problema foi: Nossos sistemas agroalimentares são parte da irrupção dos atuais 

problemas sanitários e de saúde? Com a pandemia, houveram potencializações de problemas que 

já existiam? Como buscar transformações sustentáveis nos sistemas agroalimentares, visando os 

aprendizados da crise e praticá-los no novo normal?  

As buscas foram realizadas nas bases de dados eletrônicas Sciencedirect®, Springer® e 

Google Scholar®. Todos os artigos selecionados para a construção das considerações são do ano 

de 2020 e possuem conexão com a pergunta problema. Realizou-se a leitura dos materiais 

encontrados de forma detalhada, fazendo uma sistematização dos principais pontos encontrados. 

Foram selecionados 20 materiais, que contemplam artigos e pareceres técnicos institucionais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esse momento de incertezas e mudanças na sociedade, influencia todos os atuais 

funcionamentos. Implicações transversais para todos os aspectos dos sistemas alimentares estão 

nítidas, desde a produção, distribuição e armazenamento até ambientes alimentares, consumo e 

resíduos, em todos os níveis e escalas. Para os sistemas agroalimentares, a pandemia inferiu em 

práticas de gestão agrícola, como o acesso a insumos agrícolas, horários de trabalho, transporte de 
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alimentos e cadeias de abastecimento. As medidas para frear o contágio do COVID-19, como 

lockdown, influenciam no acesso aos alimentos, escolhas alimentares e segurança alimentar 

(ZURAY, 2020; AHMED et al., 2020). O vírus não só pode ter se originado do sistema alimentar, 

mas também o penetrou e expôs suas fraquezas sistêmicas. 

E nesse momento, percebe-se que existe uma intensificação do uso de alimentos 

ultraprocessados, hiperpalatáveis e pobres em nutrientes, que são à base de trigo, milho, soja e 

arroz, e que consolidam a agricultura de larga escala, produtos agrícolas e animais de baixa 

qualidade, deteriorando ainda mais a saúde e os agroecossistemas (MOYER, 2020). Houve, ainda, 

um aumento global de preços na cesta de alimentos de 20% a 50%, causado por interrupções, 

escassez temporária, entesouramento e lucro ao longo da cadeia de valor do varejo (ZURAY, 

2020).Além disso, a crise afeta os mais vulneráveis de forma intensiva, o Programa Mundial de 

Alimentos alerta, em suas estatísticas, que COVID-19 pode dobrar o número de pessoas que já 

enfrentavam a fome aguda até o deste ano (BRESCIA, 2020; WFP, 2020). 

Com isso, destaca-se que é de extrema importância o consumo da diversidade de alimentos 

in natura, pois, são fontes de vários compostos essenciais para a sustentação da saúde e a prevenção 

de muitas doenças, como por exemplo, aquelas que adicionam riscos de complicações do 

Coronavírus (diabetes, hipertensão e obesidade) (MDA, 2020). Mas, será que nossos atuais 

sistemas agroalimentares visam a qualidade para os consumidores? Além disso, nossa produção de 

alimentos está alicerçada nos fundamentos do equilíbrio ambiental para travar/evitar consequências 

constantes em que a sociedade presencia?   

Uma dieta saudável e sustentável é a chave para reduzir a desnutrição, incluindo e 

especialmente durante a pandemia. Mas o que significa isso? Trata-se de estímulos à sistemas 

produtivos mais resilientes, que respeitem os processos naturais e todas as suas interações. 

Possíveis meios que auxiliaram nessas questões, visando o panorama pandêmicos, são listados por 

Martinelli et al. (2020, p.6): 

(1) valorização da agricultura familiar e da produção agroecológica; (2) melhoria da cadeia 

de abastecimento alimentar com a consolidação de cadeias curtas de abastecimento 

alimentar; (3) garantia de acesso a alimentos saudáveis, adequados e sustentáveis; (4) 

divulgação de informações e recomendações à população. 
 

O incentivo à agricultura familiar é uma tática imprescindível, visto que ela atua em 

diferentes níveis do desenvolvimento: garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional; 
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geração de trabalho e renda no campo; interação com a cultura local e valorização da identidade 

territorial; produção de bens e serviços materiais e imateriais; preservação ambiental diante íntima 

relação do ser humano do campo com o meio biofísico, soberania alimentar, entre outros 

(MARTINELLI et al., 2020). 

Nesse sentido, deve-se pensar a soberania alimentar como um eixo categórico e 

primordial, especialmente no decorrer e no pós-pandemia, reforçando a indispensabilidade de 

reorganização dos agricultores e das entidades que os assistem. Isso porque muitas famílias 

agricultoras sofrem com os constrangimentos e restrições que se anunciam na falta de prioridade e 

prestígio/legitimidade das políticas públicas nacionais, assim como na vulnerabilidade a itens 

básicos, como o acesso aos seus à terra, melhoria de estradas, água, saúde, insumos, assistência 

técnica, educação, envolvimento governamental, infraestruturas de processamento e etc. 

(CAVALLI et al., 2020). 

Além disso, deve-se encarar como uma alternativa para melhorar a autonomia dessas 

famílias, os sistemas de base ecológica. A agroecologia, tal como,é um instrumento de abordagem 

sistêmica poderosa, que permite a sociedade a melhorar a saúde ambiental e humana de forma 

inter-multi-transdisciplinar. Ademais, ela tem enfoque em biodiversidade, diversidade e 

heterogeneidadegeral (integração de diferentes raças, variedades e espécies na produção agrícola) 

e solos saudáveis. Leva em consideração os aspectos sociais, em particular a cocriação e partilha 

de conhecimentos e a promoção de conhecimentos locais e tradicionais.  

Também são considerados aspectos econômicos, pois, a diversificação das atividades 

(variedades e espécies cultivadas/criadas na propriedade, sistemas integrados) mitigam o risco de 

perda de produtividade da monocultivos (DARMAUN et al., 2020).Ela mostra caminhos 

alternativos de agricultura agressiva, pois fornece princípios sobre como projetar e gerenciar 

sistemas agrícolas mais capazes de resistir a crises futuras - sejam surtos de pragas, pandemias, 

perturbações climáticas ou colapsos financeiros (ALTIERI; NICHOLS, 2020a). 

Sistemasagroalimentares resilientes são produtivos e eficientes, operando de acordo com 

os princípios da agricultura inteligente, em favor da sustentabilidade e de menos riscos de 

surgimento de desequilíbrios nocivos à sociedade, como por exemplo, o COVID-19. Sistemas 

agroecológicos podem ser ideais para apoiar a participação inclusiva e o empoderamento 

econômico de agricultores e agricultoras, muita das vezes marginalizados. Além disso, potencializa 

o debate crítico para os pressupostos normativos em torno da segurança alimentar e nutricional, 
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bem como para o capital político e as prioridades que prendem as práticas insatisfatórias atuais nos 

sistemas alimentares (SHILOMBOLENI et al., 2020; IFPRI, 2020). 

As estratégias de produzir alimentos que estão vigentes na atualidade necessitam de uma 

transformação urgente, pois a persistência de seus aspectos implicará em crises cada vez mais 

severas, que assim como o Coronavírus, poderão se ligar ao estado de desequilíbrio que surge de 

uma crise ambiental-climática global causada pela intervenção antrópica (CORNEJO et al., 2020). 

Ainda que o consenso da primordialidade de renovação transformacional nos sistemas alimentares 

tenha crescido, existem óticas divergentes entre especialistas de comomudar as prioridades de 

pesquisa e soluções agrícolas,para que abordem a fome e a desigualdade, paralelamente à 

conservação e incentivo da biodiversidade e o meio ambiente (SHILOMBOLENI, 2020). 

Modelos de sistemas simplificado, sem agrobiodiversidade, baseados em monocultivos, 

desencadeiam muitos dos desequilíbrios que desembocam em fragilidades ambientais, sociais e 

econômicas, como diversas as doenças que já afetaram a humanidade. Tendo essa premissa, 

repensar a forma de agricultura e reconfiguração da paisagem deve ter prioridade.  

Prokopy et al. (2020) sugerem, em seus estudos, a urgência em transformar a paisagem do 

Meio-Oeste dos Estados Unidos da América (EUA) em mais do que milho e soja, os autores 

afirmam essa mudança pode equilibrar as metas de sustentabilidade, construir as capacidades 

adaptativas das comunidades rurais e fortalecer a resiliência contra os impactos do sistema que a 

crise do COVID-19 revelou.Essa colocação espelha reflexões para além dos EUA, também se 

aplica ao Brasil e aos demais pais dependentes de sistemas de alimentos baseados em 

monocultivos. Demonstrando que há uma falha a nível global das bases agrícolas.  

Abiodiversificação em sistemas agrícolas ajudará a prevenir/lidar com crises como a do 

COVID-19 ou patógenos de plantas/animais que podem surgir no futuro e colaborará para a 

viabilidade de base sustentável, essa é uma parte da mudança socioambiental e agrícola que esta 

crise revelou ser absolutamente necessária (PROKOPY et al. 2020). A agricultura industrializada 

é um dos principais contribuintes para esse momento de dificuldade na concepção dos autores. 

Destaca-se que quando alimentos e agricultura são vistos como setores distintos e 

especializados, a transição para a sustentabilidade é interpretada como redesenho setorial e técnico, 

direcionada apenas para nas interações entre insumos, produtos e os ambientes dentro desse setor. 

As inovações centradas na conversão para a sustentabilidade são tratadas como elementos internos 

dentro dos regimes existentes de pesquisa e política alimentar (FAO-HLPE, 2020; DESA; JIA, 
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2020). Em vez de apenas ajustar as práticas de sistemas agrícolas insustentáveis, o que é necessário 

para abordar as raízes dos problemas de uma forma integrada e fornecer soluções holísticas e de 

longo prazo?Que lições podemos tirar enquanto trabalhamos para reconstruir melhor as crises 

atuais? 

O fato é que a sociedade precisa aprender com as lições que estão sendo disponibilizadas, 

pensando no coletivo e nos bens que nosso planeta nos fornece, através da solidariedade acima do 

interesse próprio: a modificação social positiva requer confiança e organização. Brescia (2020, 

p.633) dispõe de pontos para serem levados em consideração: 

 

Regeneração, não extração: produzir em equilíbrio com a natureza, ao invés de destruir os 

ecossistemas dos quais dependemos. Agricultura e alimentação saudáveis: Relacione uma 

produção saudável para o planeta com um consumo saudável para as pessoas. Inovação 

básica: Fornece o apoio certo para agricultores e consumidores criarem sistemas agrícolas 

e alimentares sustentáveis. Democracia, não poder centralizado: Projete sistemas agrícolas 

e alimentares com base nos interesses das pessoas que se organizam localmente para seu 

bem-estar, não nos interesses financeiros de curto prazo do poder corporativo e político 

concentrado. 

 

Com o contexto atual, o perigo de voltar aos velhos hábitos de modos de produção de alto 

rendimento e altos insumos é crescente e ameaçador a contínua virada para uma agricultura 

sustentável. Para além disso, o momento é único para lições serem fixadas, as respostas do 

Planeta aos sistemas atuais de consumo nos alerta mais do que nunca.  Como Moyer (2020, 

p.581) aconselhou a humanidade: 

 
Nos é apresentada uma oportunidade única de analisar criticamente muitos dos 

sistemas de nossa sociedade e não apenas desafiá-los, mas também a nós mesmos.  

As sociedades têm poucas oportunidades de redefinir sua trajetória; nos foi dada 

essa chance. Simplesmente sugerir que voltemos ao "normal" será perder esta 

oportunidade. 

 

À medida que a pandemia acentua os padrões de transformação rural-urbana, necessita-se 

de oportunidades para a prestação de serviços sociais na agricultura e na economia rural. Há 

necessidade de todos envolvidos, especialmente, de pesquisadores, formuladores de políticas e 

empreendedores, demanda-se olhares transdisciplinares - sobre inovação social, finanças e 

impactos nesta conjunção. Os formatos de produção de alimentos e como é pensado a forma de 

alimentação são elementos chaves para mitigação de desequilíbrios, principalmente, visualizando 

os próximos passo diante a essa estranha estrada, intitulada de “novo normal”. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pandemia colocou os atuais modelos de produçãode alimentos dominantes sob pressão, 

tanto a nível internacional como nacional. Frisa-se que nutricionalmente, a maior parte do consumo 

alimentar é baseado em uma base pobre, esse mesmo sistema degradou ecossistemas por meio da 

poluição, alto uso de combustíveis fósseis, deterioração do solo e desmatamento. 

As preocupações e alterações sobre os sistemas agroalimentares não devem ter apenas teor 

imediatista, todo a experiência que a humanidade vive em decorrência da pandemia deve oferecer 

uma oportunidade de impulso para ação coletiva global, no sentido de construir sistemas 

agroalimentares alicerçados na resiliência, nos processos ecológicos e na sustentabilidade 

ecológica, pensando a longo prazo. 

Sistemas agroalimentares agroecológicos sãoprimordiais para garantir uma dieta saudável 

e sustentável, inclusive no que tange a redução de perdas e desperdícios, eles zelam a saúde humana 

e ambiental, fornecendo autonomia socioeconômica local/endógeno. A transição para 

sustentabilidade para o eixo agrícola precisa de lentes mais abrangentes do queapenas aplicação de 

inovação e empreendedorismo em subsistemas de alimentos. A ação necessita de mudanças sociais 

e culturais que abrangem múltiplas trajetórias e caminhos e interações sistematizadas de 

interpretações científicas e significados simbólicos de tecnologias e instituições relacionadas. 

  



 

 

  

 

 

131 

 

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

REFERÊNCIAS 

 

AHMED, S. et al. Rapid tool based on a food environment typology framework for evaluating 

effects of the COVID-19 pandemic on food system resilience. Food Security, v. 12, n. 4, p. 773-

778. 2020. 

 

ALTIERI, M.; NICHOLLS, C. La agroecologíaentiempos del COVID-19. Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 2020. Disponível em: 

<https://www.clacso.org/la-agroecologia-en-tiempos-del-covid-19/>. Acesso em: 08 de setembro 

de 2020. 

 

ALTIERI, M..; NICHOLLS, C. Agroecology and the emergence of a post COVID-19. 

Agriculture and Human Values, v. 37, p.563–564. 2020. 

 

BRESCIA, S. From crisis to healthy farming and food systems. Agriculture and Human 

Values, v. 37, p. 633–634. 2020. 

 

CAVALLI, S. B. et al. Family farming in times of Covid-19. Revista de Nutrição, v. 33. 2020. 

 

CORNEJO, A. et al. El desequilibrio ambiental y la pandemia del COVID-19. Academia De 

Ciencias De Nicaragua, p. 126. 2020.  

 

DARMAUN, M. et al. The potential of agroecology to build climate-resilient livelihoods and 

food systems. ORGPRINT Rural 21, v. 54, n. 3, p. 42-43. 2020. 

 

DESA, G.; JIA, X. Sustainability transitions in the context of pandemic: an introduction to the 

focused issue on social innovation and systemic impact. Agriculture and Human Values, v.37, 

p.1207–1215. 2020. 

 

FAO (The Food And Agriculture Organization). High-Level Panel Of Experts On Food Security 

And Nutrition (Hlpe). Impact of COVID-19on Food Security and Nutrition (FSN). 2020. 

Disponível em: 

<http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Chair/HLPE_English.pdf>. Acesso 

em:02/11/2020.  

 

GRAIN. New research suggests industrial livestock, not wet markets, might be origin of 

Covid-19. 2020. Disponível em:<https://www.grain.org/en/article/6437-new-research-suggests-

industrial-livestock-not-wet-markets-might-be-origin-of-covid-19>. Acesso em:10/10/2020.  

 

IFPRI (International Food Policy Research Institute). 2020 Global food policy report: Building 

inclusive food systems. Capítulo 6, p.110. 2020. DOI:(https://doi.org/10.2499/9780896293670).  

 

MARTINELLI, S. S. et al. Strategies for the promotion of healthy, adequate and sustainable food 

in Brazil in times of Covid-19. Revista de Nutrição, v. 33. 2020. 

 

https://www.clacso.org/la-agroecologia-en-tiempos-del-covid-19/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1920/Chair/HLPE_English.pdf
https://www.grain.org/en/article/6437-new-research-suggests-industrial-livestock-not-wet-markets-might-be-origin-of-covid-19
https://www.grain.org/en/article/6437-new-research-suggests-industrial-livestock-not-wet-markets-might-be-origin-of-covid-19
https://doi.org/10.2499/9780896293670


 

 

  

 

 

132 

 

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

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Coronavírus: sobre a doença. Disponível em: 

<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao>. Acesso em: 08/08/2020. 

 

MOYER, J. A time of reflection: a time for change. Agriculture and Human Values, v. 37p.581 

– 582. 2020.  

 

MUNN, Z. et al. Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing 

between a systematic or scoping review approach. BMC medical research methodology, v. 18, 

n. 1, p. 143. 2018. 

 

PROKOPY, L. S. et al. The urgency of transforming the Midwestern US landscape into more 

than corn and soybean. Agriculture and Human Values, v. 7, p.537–539. 2020. 

 

SHILOMBOLENI, H. COVID-19 and food security in Africa: Building more resilient food 

systems. AAS open research, v. 3. 2020. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. 

Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>. Acesso 

em:08/08/2020. 

 

WORLD FOOD PROGRAM. COVID-19 - Potential Impact on the World's Poorest People. 

2020. Disponível em:<https://www.wfp.org/publications/covid-19-potential-impact-worlds-

poorest-people>. Acesso em:10/08/2020.  

 

ZURAYK, R. Pandemic and Food Security. Journal of Agriculture, Food Systems and 

Community Development, v. 9, n. 3, p. 1-5, 2020. 

  

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.wfp.org/publications/covid-19-potential-impact-worlds-poorest-people
https://www.wfp.org/publications/covid-19-potential-impact-worlds-poorest-people


 

 

  

 

 

133 

 

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

ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS DE USO E COBERTURA DA TERRA PARA 

REGIÃO AMAZÔNICA: O CASO DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO - PARÁ 

 

Mateus Trindade Barbosa1; Jones Remo Barbosa Vale2 
 

1 Graduando em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural da 

Amazônia. E-mail: mateustrindade3000@gmail.com 
2 Doutorando em Geografia e Professor do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. 

Universidade Federal Rural da Amazônia. E-mail: jonesremo@hotmail.com 

 

RESUMO 

O mapeamento do uso e cobertura da terra é fundamental no estudo da dinâmica da paisagem e a 

quantificação das taxas de conversão e das mudanças das classes temáticas em diferentes escalas 

espaço-temporais possibilitam avaliar a dinâmica de transição e de tendências. No Brasil são 

desenvolvidos os projetos TerraClass e MapBiomas que disponibilizam dados de uso e cobertura 

da terra importantíssimos para o monitoramento das transformações territoriais ocorridas na região 

Amazônica. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo fazer uma análise comparativa entre os 

produtos do TerraClass e do MapBiomas para avaliar as concordâncias e discordâncias entre as 

classes de uso e cobertura da terra mapeadas e para fins comparativos, as análises foram aplicadas 

sob o município de Novo Progresso, Estado do Pará. A pesquisa foi realizada com base nos dados 

de 2004 e 2014 de cada um dos projetos e para tornar as duas bases de dados comparáveis, foi 

necessário compatibilizar as legendas dos mapas. Assim, foram identificadas as classes 

correspondentes em ambos os mapas, que embora apresentem nomes diferentes representam usos 

ou coberturas semelhantes, sendo proposto a legenda com as seguintes classes: Área urbana; 

Cobertura vegetal; Corpo d’água; Mosaico agricultura e Pastagem; Outros. Quando se tem o 

MapBiomas como referência a maio concordância ocorreu na classe corpo d’água com erro de 

16%. Quando se tem o TerraClass como referência a maior concordância ocorreu na classe área 

urbana com erro de 10%. A acurácia global da tabulação cruzada em comparação entre TerraClass 

com MapBiomas foi de 64%. 

 

Palavras-chave: Dinâmica de Transição. MapBiomas. TerraClass. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

As geotecnologias são tecnologias espaciais modernas que geram ferramentas 

importantíssimas na aquisição de dados sobre grandes extensões geográficas de forma rápida 

VALE et al., 2018). Uma dessas ferramentas são as imagens de satélite que permitem mensurar os 

usos da terra e analisar as transformações espaciais (DI GREGORIO 2016). O mapeamento do uso 

e cobertura da terra é amplamente reconhecida como um elemento fundamental no estudo da 

dinâmica da paisagem (FOLEY et al., 2005). A quantificação das taxas de conversão e de 

mudanças de uso e cobertura da terra em diferentes escalas espaço-temporais possibilitam calcular 

a dinâmica de transição e de tendências, além de serem informações importantes para aplicações 

científicas, econômicas e governamentais (SKOLE et al., 1997; MACEDO et al., 2013; HOLLER 

et al., 2018). 

Os dados de uso e cobertura da terra são amplamente utilizados em estudos de políticas 

ambientais (NEPSTAD et al., 2014), a influência dos usos na transformação espacial (SOUZA et 

al., 2019), a identificação de supressão vegetal em decorrência das atividades agropecuárias 

(SOUZA et al., 2020a), fragmentação da paisagem (SANTOS; ROCHA, 2020); a relação com a 

temperatura (HENDGES et al., 2020); a cobertura da terra na intervenção e influência em 

queimadas (SANTOS et al., 2020) e análise de transformação da paisagem (OLIVEIRA et al., 

2016). No Brasil são desenvolvidos dois projetos voltados para disponibilização de dados de uso e 

cobertura da terra, TerraClass e MapBiomas. Os produtos desses projetos são importantes para o 

monitoramento das transformações territoriais de regiões que têm tem um papel importante no 

funcionamento dos ecossistemas como é o caso da floresta Amazônica (CAPANEMA et al., 2019). 

O TerraClass Amazônia é um projeto desenvolvido pelo Centro Regional da Amazônia do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CRA/INPE) em parceria com a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa Amazônia Oriental). O mapeamento de uso e cobertura da terra 

leva em consideração o padrão estabelecido pelo Land Cover Classification System (LCCS), que é 

um sistema que obtém informações padronizadas sobre a cobertura da terra e as transições entre 

diferentes classes temáticas (DI GREGORIO; JANSEN, 2000). O projeto possui uma legenda 

composta por 12 classes temáticas identificadas por imagens de satélites e a partir delas são gerados 

produtos cartográficos e estatísticos de uso e cobertura da terra das áreas desflorestadas para toda 

a extensão da Amazônia Legal (COUTINHO et al., 2013). 
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O Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MapBiomas) é mais recente 

que o TerraClass, foi desenvolvido em 2015 com a finalidade de produzir uma série histórica de 

dados de uso e cobertura para todos os biomas brasileiros. O MapBiomas tem como proposta gerar 

mapas de uso e cobertura de forma mais barata, rápida e atualizada (SOUZA et al., 2020b). Os 

mapeamentos produzidos pelo MapBiomas ocorrem a partir do método de classificação pixel a 

pixel de imagens dos satélites Landsat e todo o processo é realizado com aplicação dos algoritmos 

de aprendizagem Machine Learning através do Google Earth Engine (GEE) (SOUZA et al., 

2020a). O GEE é uma plataforma de computação em nuvem, conta com um acervo de imagens de 

satélites e ferramentas para processar e armazenar dados geoespaciais (GORELICK et al., 2017). 

Verificar a concordância dos produtos apresentados por cada um dos projetos, mesmo que 

utilizem metodologias distintas e poderem produzir resultados diferentes, possibilita auxiliar na 

seleção da fonte de dados mais adequada, quando se pretende extrair informações para subsidiar 

inferências e análises sobre os usos e cobertura da terra em escala local. Neste contexto, o objetivo 

do presente trabalho é fazer uma análise comparativa entre os produtos do TerraClass Amazônia 

(que ao longo do texto será denominado TerraClass) com os do MapBiomas para avaliar as 

concordâncias e discordâncias das classes de uso e cobertura da terra mapeadas. Para fins 

comparativos, as análises serão aplicadas sob o município de Novo Progresso, Estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O município de Novo Progresso (Figura 1) localiza-se na região do sudoeste paraense, tem 

um território de aproximadamente 38.161,8 km², limita-se ao norte com o município de Itaituba, a 

leste com município de Altamira, ao sul com o Estado do Mato Grosso e a oeste com município de 

Jacareacanga. De acordo com os dados do Anuário Estatístico do Pará, a população estimada para 

o ano de 2020 é de 25.766 habitantes e o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017 é de R$ 608.443,00 

de reais. 
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Figura 1 - Localização geográfica do município de Novo Progresso – Pará. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

2.2. DADOS DA PESQUISA 

Os dados utilizados nesse estudo são referentes aos anos de 2004 e 2014 tanto do TerraClass 

quanto da coleção 5.0 do MapBiomas, ambos adquiridos no formato raster e compatibilizados para 

mesmo datum de referência (SIRGAS 2000) e projeção cartográfica (UTM). 

O TerraClass realiza o mapeamento através de imagens de satélite com pouca presença de 

nuvens. Os procedimentos reúnem imagens Landsat e MODIS para classificação supervisionada e 

interpretação visual. Para cada classe é empregada uma estratégia específica de mapeamento 

(COUTINHO et al., 2013). O MapBiomas utiliza procedimentos mais automatizados e 
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processamento em nuvem através do GEE, onde são selecionadas imagens Landsat para aplicação 

do algoritmo de classificação Random Forest (CAPANEMA et al., 2019). 

Para tornar as duas bases de dados comparáveis, foi necessário compatibilizar as legendas 

dos mapeamentos do TerraClass e do MapBiomas. Dessa forma, foram identificadas as classes 

correspondentes que embora apresentem nomes diferentes representam padrões horizontais e 

estratos verticais semelhantes. O Quadro 1 apresenta a padronização e compatibilização da legenda. 

 

Quadro 1– Legenda proposta para padronização das classes do uso e cobertura da terra. 

Legenda Proposta TerraClass MapBiomas 

Área Urbana Área Urbanizada Infraestrutura Urbana 

Cobertura Vegetal Vegetação Natural Florestal (Primária 

e Secundária) 

Floresta (Natural e Plantada) 

Curso d’água Corpo d’água Rios, Lagos, Oceano e 

Aquicultura 

Mosaico Agricultura e 

Pastagem 

Cultura Agrícola (Perene, Semiperene 

e Temporária) e Pastagem Cultivada 

(Arbustiva e Herbácea) 

Agricultura, Pastagem e Mosaico 

Outros Todas as demais classes Não houve áreas não 

observadas e nem outras 

classes para área de estudo 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Com os dados realizou-se um teste de aderências das classes através de uma tabulação 

cruzada com comparação pixel a pixel por meio da intersecção das classes para verificar as 

concordâncias e discordâncias dos dados e os resultados foram apresentados através tabela e 

produtos cartográficos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da compatibilização da legenda observou-se diferenças entre os dados dos projetos 

conforme dispostos nas Figuras 2 e 3, além da mensuração quantitativa de área das classes temática 

apresentados na Tabela 1. Os produtos cartográficos evidenciam onde ocorreram as maiores 

concordâncias e discordâncias. As maiores concordâncias ocorreram na classe corpo d’água e as 

menores na classe cobertura vegetal.  
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Figura 2 - Mapa de uso e cobertura da terra do ano de 2004 com dados do TerraClass e MapBiomas 

reclassificados com a legenda proposta. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

Figura 3 - Mapa de uso e cobertura da terra do ano de 2014 com dados do TerraClass e MapBiomas 

reclassificados com a legenda proposta. 

 

Fonte: Autores, 2020. 



 

 

  

 

 

139 

 

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

 

Tabela 1 - Área em km² das classes de uso e cobertura da terra dos anos de 2004 e 2014 com dados do 

TerraClass e MapBiomas reclassificados com a legenda proposta. 

   Fonte:Autores, 2020. 

 

Considerando o MapBiomas como referência, observa-se grandes discordâncias entre as 

classes de cobertura vegetal, seguida de mosaico agricultura e pastagem, com erros de 82% e 71%, 

respectivamente. As maiores concordâncias ocorreram nas classes de corpo d’água e área urbana, 

com erros de 16% e 22%, respectivamente. Quando se tem como referência o TerraClass, as 

maiores discordâncias ocorreram nas classes de mosaico agricultura e pastagem e de cobertura 

vegetal, com discordâncias de 81% e 68%, respectivamente. As maiores concordâncias ocorreram 

na classe área urbana, com erro de 10%, ao qual esta classe tem mapeamento superior ao do 

MapBiomas, logo a chance de sobreposição é maior. 

Toda formação florestal, mesmo sobreposta a área já desmatada e em estágio de 

regeneração avançado, que apresenta padrão espectral semelhante ao da floresta primária, é 

considerada como área de floresta (CAPANEMA et al., 2019). Dessa forma, os resultados 

encontrados corroboram com os observação de Neves et al. (2020). Em relação as confusões no 

mapeamento comparativo da classe mosaico agricultura e pastagem ocorre, principalmente, com 

as áreas florestais do MapBiomas. Este fato pode estar associado à natureza do tipo de cobertura 

onde pequenas áreas de pastagem podem estar em estágio de abandono encontrando-se em grau de 

Legenda Proposta 
2004 2014 

TerraClass MapBiomas TerraClass MapBiomas 

Área Urbana 9,8 6,2 23,3 8,7 

Cobertura Vegetal 31.226,2 35.074,9 29.987,3 33.051,6 

Curso d’água 80,6 70,8 80,5 73,3 

Mosaico Agricultura e Pastagem 2.528,4 3.010,0 4.173,0 5.028,2 

Outros 4.316,8 - 3.897,6 - 

TOTAL 38.161,8 38.161,8 38.161,8 38.161,8 
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regeneração avançado, mesmo sendo uma pastagem com estrato arbustivo pode ocorrer a 

classificação como área de floresta, desconsiderando o contexto histórico dessas áreas. 

A acurácia global da tabulação cruzada do trabalho foi de 64%, esse resultado é menor do 

que o encontrado por Neves et al. (2017) que obteve uma acurácia global de 84,4% em uma análise 

comparativa para todo o Estado do Pará e maior que o reportado por Capanema et al. (2019) que 

que obteve uma acurácia global de 52% em uma análise comparativa para o Baixo Tocantins no 

Estado do Pará. Os diferentes resultados encontrados evidência que as concordâncias dos dados 

dois projetos também estão associados à região de estudo e à escala de análise dos dados. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises evidenciaram que os dados de uso e cobertura da terra apresentados pelo 

TerraClass e MapBiomas, fato que pode ser explicado pelas diferenças metodológicas que cada 

projeto tem. As discordâncias entre as classes cobertura vegetal e mosaico agricultura e pastagem, 

ocorreram pela forma de interpretação e de classificação de cada classe temática. Apesar das 

diferenças entre os dados, a concordância geral ficou em torno de 64%, ressaltando que apesar de 

haver diferenças metodológicas entre os mapeamentos, os resultados apresentam uma boa 

concordância na identificação das classes. 

Cabe destacar o trabalho não objetivou apontar a melhor metodologia de mapeamento ou 

qual projeto tem dados com maior confiabilidade para a região amazônica, mas evidenciar, 

principalmente que, mesmo que os objetivos de projetos distintos sejam os mesmos, diferentes 

metodologias podem produzir resultados diferentes. Em trabalhos futuros pode-se fazer uma 

análise mais aprofundada para determinar qual o melhor produto para finalidades pré-estabelecidas 

tendo como base, por exemplo, as coletas em campo que são fundamentais para validar os 

mapeamentos automatizados com imagens de satélite. 

Ressalta-se a importância dos dados produzidos pelos dois projetos, pois o conhecimento 

do uso e cobertura da terra são fundamentais para conhecimento do espaço territorial e assim poder 

desenvolver políticas ambientais em consonância com a realidade e o desenvolvimento 

socioeconômico local. 

 

 

 



 

 

  

 

 

141 

 

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

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimento ao Grupo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Amazônia (GEPAAM) 

vinculada a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) por todo apoio técnico no 

desenvolvimento deste trabalho.  



 

 

  

 

 

142 

 

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

REFERÊNCIAS 

 

CAPANEMA, V. P.; SANCHES, I. D.; ESCADA, M. I. S. Comparação entre os produtos 

temáticos de uso e cobertura da terra do TerraClass Amazônia e MapBiomas: teste de aderência 

entre classes. Anais Simpósio Brasileiro De Sensoriamento Remoto, 19, Santos, 2019. São 

José dos Campos: INPE, p. 724-727. 2019. 
 

COUTINHO, A. C.; ALMEIDA, C.; VENTURIERI, A.; ESQUERDO, J. C. D. M.; SILVA, M. 

Uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas da Amazônia Legal: TerraClass 2008. 

Brasília/DF: Embrapa; Belém: INPE. 2013. 

 

DI GREGORIO, A.; JANSEN, L. J. M. Land Cover Classification System (LCCS): 

Classification Concepts and User Manual. Environment and Natural Resources Service. East 

Africa Project and Soil Resources, Management and Conservation Service. Rome: FAO. 2000. 

 

FOLEY, J.A.; et al. Global consequences of land use. Science, Washington/DC, v. 309, p. 570-

574. 2005. 

 

GORELICK, N; HANCHER, M.; DIXON, M.; ILYUSHCHENKO, S; THAU, D.; MOORE, R. 

Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of 

Environment, v. 202, p. 18-27. 2017. 

 

HENDGES, E. R.; FOLLADOR, F. A. C.; ANDRES, J. Estudo de correlação entre o uso e 

cobertura da terra com a temperatura de superfície registrada pelo satélite Landsat 8. Sociedade 

& Natureza, Uberlândia, v. 32, p. 357-366. 2020. 

 

MACEDO, R. C; ALMEIDA, C. M.; SANTOS, J. R.; RUDORFF, B. F. T. Modelagem dinâmica 

espacial das alterações de cobertura e uso da terra relacionadas à expansão canavieira. Boletim 

de Ciências Geodésicas, Curitiba, v. 19, n. 2, p. 313-337. 2013. 

 

NEPSTAD, D.; et al. Slowing Amazon deforestation through public policy and interventions in 

beef and soy supply chains. Science, Washington/DC, v. 344, n. 6188, p. 1118-1123. 2014. 

 

NEVES, A. K.; KÖRTING, T. S.; FONSECA, L. M. G.; QUEIROZ, G. R.; VINHAS, L.; 

FERREIRA, K. R.; ESCADA, M. I. S. TerraClass x MapBiomas: Comparative assessment of 

legend and mapping agreement analysis. In: GEOINFO, 18, Salvador, 2017. Anais... Salvador: 

GEOINFO, p. 295-300. 2017. 

 

NEVES, A. K.; KÖRTING, T. S.; FONSECA, L. M. G.; ESCADA, M. I. S. Assessment of 

TerraClass and MapBiomas data on legend and map agreement for the Brazilian Amazon biome. 

Acta Amazônica, v. 50, n. 2, p. 170-182. 2020. 

 

OLIVEIRA, R. R. S. de; VENTURIERI, A.; SAMPAIO, S. M. N.; LIMA, A. M. M. de; 

ROCHA, E. J. P. da. Dinâmica de uso e cobertura da terra das regiões de integração do Araguaia 



 

 

  

 

 

143 

 

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

e Tapajós/PA, para os anos de 2008 e 2010. Revista Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, 

n. 68/7, p. 1411-1424. 2016. 

 

SANTOS, C. R.; ROCHA, P. C. Análise da fragmentação da paisagem na região extremo oeste 

paulista, Brasil. Geosul, Florianópolis, v. 35, n. 75, p. 325-349. 2020. 

 

SANTOS, K. S.; SILVA, D. D.; GUIMARÃES, R. J. P. S. Análise multitemporal de focos de 

queimadas e variáveis climáticas, no Estado do Pará. Revista Geográfica Acadêmica, v. 14, n. 

1, p. 118-133. 2020. 

 

SKOLE, D. L.; JUSTICE, C. O.; TOWNSHEND, J. R. G.; JANETOS, A. C. A land cover 

change monitoring program: strategy for na international effort. Mitigation and Adaptation 

Strategies for Global Change, v. 2, p. 157-175. 1997. 

 

SOUZA, L. F. P.; ADAMI, M. VALE, J. R. B.; SILVA, I. S.; FERREIRA NETO, L. C.; 

PORTO, I. C. L.; GOMES, A. R. Classificação de uso e cobertura da terra em áreas de não 

floresta do sudeste paraense através da plataforma Google Earth Engine (GEE). Anais Simpósio 

Brasileiro De Sensoriamento Remoto, 19.  Santos, São José dos Campos: INPE, p. 2642-2645. 

2019. 

 

SOUZA, S. S. G.; VALE, J. R. B.; COSTA, M. S. S.; GONÇALVES, C. S.; BOTELHO, M. G. 

L.; FURTADO, L. G.; CARNEIRO, C. R. O.; BATISTA, V. A.; MORALES, G. P. Análise da 

dinâmica do uso e cobertura da terra do Município de Moju-PA, utilizando Google Earth Engine. 

Revista Brasileira de Geografia Física, v. 13, n. 5, p. 2332-2339. 2020. 

 

SOUZA, C. M. et. al. Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in 

Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. Remote Sensing, v. 12, n. 17, p. 1-27. 

2020. 

 

VALE, J. R. B.; COSTA, J. A.; SANTOS, J. F.; SILVA, E. L. S.; FAVACHO, A. T. Análise 

comparativa de métodos de classificação supervisionada aplicada ao mapeamento da cobertura do 

solo no município de Medicilândia, Pará. InterEspaço, Grajaú, v. 04, n. 13, p. 26-44. 2018. 

 

VALE, J. R. B.; PEREIRA, J. A. A.; CEREJA, S. S. A.; SOUZA, L. F. P. Análise multitemporal 

do uso e cobertura da terra do município de Conceição do Araguaia-Pará através do Google Earth 

Engine. Revista Cerrados Unimontes, Montes Claros, v. 18, n. 02, p. 297-318.  2020. 

  



 

 

  

 

 

144 

 

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

RESÍDUOS SÓLIDOS E CAMPANHAS ELEITORAIS. ESTUDO DE CASO: CIDADE 

DE ABAETETUBA, PARÁ 

 

Sabrina Pereira de Assunção1; Filipe de Melo Rocha2; João Victor de Souza Magalhães3; Carlos 

Fernando Matias Batista4; Lucimar Costa Pereira5 

 
1 Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. E-mail: 

sabrina.e.ambiental@gmail.com.  
2 Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. E-mail:  

rocha.fm7@gmail.com. 
3 Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. E-mail:  

vjoao077@gmail.com. 
4 Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade do Estado do Pará. E-mail:  

carlosmatias054@gmail.com. 
5 Orientadora - Mestranda em Geografia. Universidade Federal do Pará. E-mail: 

lu.costa0708@gmail.com. 
 

RESUMO  

O referido trabalho tem como objetivo diagnosticar o despejo de resíduos sólidos no entorno dos 

locais de votação, no município de Abaetetuba-Pará, trazendo ponderações sobre as questões 

ambientais e sanitárias envolvidas, uma vez que a ação traz poluição visual, ambiental, prejudica a 

locomoção, além do risco de alagamentos pelo acúmulo nos bueiros, impedindo o correto 

escoamento das águas pluviais. A metodologia consistiu em visitas in loco a nove pontos de 

votação para averiguação, registros fotográficos, anotações e coleta de coordenadas geográficas 

dos espaços de descarte de resíduos. Constatou-se o descarte irregular em todos os locais visitados, 

com quantidade elevada de papéis pelas vias, calçadas e locais de tráfego de pessoas, concluindo 

que mesmo a prática sendo proibida por lei eleitoral e podendo ser considerada crime ambiental, 

ela ocorre e se apresenta de maneira frequente no pleito da referida cidade. 

 

Palavras-chave: Saneamento. Resíduos sólidos. Eleições.  

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, estabelece as normas para execução das 

eleições, e detalha sobre como deve ocorrer e ser formadas coligações e convenções partidárias, 

desde os registros de candidatura até sobre o financiamento de campanhas, prestação de contas e 

propaganda eleitoral. Com isso, as previsões são detalhadas para que o processo eleitoral seja 

pautado na legalidade e haja a fluidez necessária para o bom andamento do pleito.          

Entretanto, no período de eleições, muitos problemas perdem o foco, devido à necessidade 

e importância de se escolher um bom candidato. No entanto, durante esse curto período de tempo 

há um problema que é ignorado pela maior parte da população e mídia, a enorme quantidade de 

panfletos que surgem entorno dos locais dedicados à votação, normalmente escolas, nas ruas em 

volta e até quarteirões próximos durante o dia do pleito.  

Temos como crime de irregularidade eleitoral a “boca de urna” que diz sobre a propaganda 

realizada em desordem, no dia da eleição, com adeptos e, às vezes, até candidatos, distribuindo 

material a eleitores, junto às seções (por isso o nome ‘boca de urna’), atirar nas ruas e estandartes 

e os “santinhos”, muitas vezes usando vestuário com nomes de candidatos, logotipos e slogans de 

partidos. 

Estes folhetos, vulgarmente conhecidos como “santinhos” são espalhados com o intuito de 

se fazer publicidade e incentivar o eleitorado a votar em determinado candidato, negligenciando a 

problemática que isto cria, principalmente ambiental e sanitária, visto que, apesar do papel ser um 

material biodegradável e orgânico ele leva em média de 3 a 6 meses para se decompor-se por 

completo (FRAGA, 2017). Durante este período de degradação o papel é levado pela chuva, 

podendo entupir bueiros, provocando alagamentos (SOUZA et al., 2012). 

Em contrapartida, a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) estabelece no 

art. 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do poder 

público e da coletividade defender e preservar o mesmo. Partindo desse princípio, o estado 

democrático de direito é antes, e, sobretudo, um Estado de Direito Ambiental, de modo que um 

processo eleitoral ambientalmente pernicioso acaba por contaminar a sua própria essência 

(BEDRAN, 2013). 

 Nesse contexto, evidencia-se uma divergência, sendo de um lado o direito dos candidatos a 

divulgação e de outro o descarte irregular desses resíduos provocando consequências e, em vista 
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dessa problemática, é de grande relevância o estudo da forma de descarte de resíduos nos locais de 

votação. 

Dada a importância disto, o presente trabalho tem o intuito de diagnosticar o despejo de 

resíduos sólidos no entorno dos locais de votação, no município de Abaetetuba. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

Localizado no nordeste do estado do Pará, a área de estudo é o município de Abaetetuba, a 

125 quilômetros de distância da capital do estado, Belém (Figura 1). Tendo como principal afluente 

o rio Maratauira, sua extensão territorial é de 1.610,652 km². Apresenta, população estimada de 

159.080 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). 

 

Figura 1 – Mapa de localização do município. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O método adotado nesta pesquisa tem abrangência quantiqualitativa, com produção de 

dados e informações a partir de visitas inloco e consulta a banco de dados de produção científica. 

Foram visitados 9 locais de votação (Figura 2), na área urbana do município, no dia 15 de novembro 

de 2020, data correspondente ao primeiro turno das eleições municipais brasileiras. 

 

Figura 2 – Locais de votação. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Na ocasião, foram feitos registros fotográficos e anotações da forma de descarte dos 

resíduos sólidos eleitorais nas proximidades dos locais de votação. Também, efetuou-se coleta das 

coordenadas geográficas dos locais, com utilização de um receptor do Sistema de Posicionamento 

Global-GPS, Garmim etrex 10. Os mesmos foram especializados com uso de ferramentas de 

software Arcmap v.10.1. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos nove locais de votação visitados, constatou-se descarte irregular dos resíduos sólidos 

em todos, provenientes do acúmulo excessivo de “santinhos”. 

Na visita inloco, foi possível constatar que apesar de ser um problema pontual, vista no 

entorno dos locais (Figura 3), o despejo irregular dos resíduos pode gerar inúmeras problemáticas, 

já que os papéis se espalham facilmente, podendo atingir bueiros, o que provoca o entupimento dos 

mesmos. 

Figura 3 – Mapa de localização. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Os resíduos foram encontrados nas calçadas, ruas e valetas de escoamento (Figura 3), 

podendo causar consequências para o meio ambiente, na medida em que o volume de resíduos 

sólidos que podem contribuir para o entupimento de bueiros, alagamentos e acidentes entre os 

pedestres, pois se a varrição diária não ocorre, ou então se não são recolhidos, os resíduos, 
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posteriormente, estas deslocam-se pela ação da chuva ou do vento, ocasionando a obstrução ou 

entupimento da boca de lobo (DALTOÉ et. al., 2016). 

O comprometimento do fluxo das águas pluviais, enchentes e inundações, também, 

prejudicam a população, causando problemas de saúde e de perdas de bens materiais (SILVA, 

2015).   

A Constituição Federal no art. 22, inciso VI e a Lei nº 6.938: 1981, instituem a Política 

Nacional do Meio Ambiente, determinam a proibição do descarte inadequado de resíduos sólidos, 

proibindo o lançamento em níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos, recursos hídricos 

e outras formas de vida.  

O ato de descartar resíduos eleitorais no chão configura-se como crime. Segundo a Lei nº 

9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei Orgânica), o horário de 22 horas do dia anterior às eleições 

(véspera) a distribuição e descarte dos “santinhos”, panfletos e/ou materiais gráficos configura-se 

crime de boca de urna com previsão de multa e prisão de 6 meses a 1 ano. 

Ainda segundo a Lei nº 9.504/97, arts. 37, § 2º, inciso II e 38, e Resolução TSE nº 

23.610/19, art. 21, os materiais devem ser fabricados sob a responsabilidade do partido político, da 

coligação ou do candidato, não sendo exigido, pela Justiça Eleitoral, licença municipal e 

autorização para a veiculação de propaganda eleitoral por meio da distribuição de folhetos, 

adesivos, volantes e outros impressos. Dessa forma, não há orientação sobre a produção e 

distribuição, inibindo os candidatos da responsabilidade sobre o material distribuído. 

No entanto, a PNRS estabeleceu a responsabilidade compartilhada para toda a sociedade, 

sobre os resíduos gerados e distribuidores do material. Segundo BRITO (2019) nas eleições, são 

os candidatos, os responsáveis, já que eles e seus respectivos partidos confeccionam e distribuem, 

sendo os principais beneficiados com o compartilhamento dos informativos sobre suas campanhas 

de governo. 

Com intuito de atenuar essa conduta politicamente incorreta, a Justiça Eleitoral sempre fez 

campanhas para convencer candidatos, correligionários e partidos quanto ao aspecto negativo e 

perigoso da medida, no entanto, a prática nunca saiu de cena (SILVA, 2018). 

Esta ação, apresenta diversas problemáticas oriundas da falta de planejamento e destinação 

irregular desses resíduos, que quando despejados irregularmente nas ruas e demais vias públicas, 

agridem e distorcem a paisagem arquitetônica urbana, caracterizando-se como poluição visual 

(GOULART, 2013). Como consequência, pode ocorrer a interferência na visibilidade de quem 
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transita pela área, podendo acarretar sintomas de doenças como alteração de sono, distúrbios 

emocionais e irritabilidade (SILVA, 2016). 

Cabe à Justiça Eleitoral, através do TRE/SE, fiscalizar, identificar e aplicar as sanções às 

pessoas que estejam fazendo o descarte irregular de resíduos sólidos oriundos dos santinhos e 

outros materiais gráficos nas vias públicas, poluindo a cidade. 

Além destes problemas ainda há o peso ambiental que a produção destes folhetos gera, 

segundo dados do TSE (2012), em eleições passadas foi necessária a derrubada de cerca de 603 

mil árvores e o consumo de três bilhões de litros de água. Na mesma eleição, o papel empregado 

com publicidade eleitoral seria capaz de produzir 20 milhões de livros. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No período eleitoral, é comum a divulgação dos candidatos por meio de folhetos e 

panfletos. Ademais, após a análise foi possível constatar que o descarte irregular desses resíduos 

eleitorais ainda é frequente em vias públicas e próximas aos locais de votação, apesar de ser 

considerado crime eleitoral de boca de urna e possivelmente crime ambiental.  

Para que haja melhorias é necessária maior fiscalização nesses pontos, visto que, mesmo 

em locais onde o policiamento estava presente ainda foram encontrados espaços de descarte. Por 

sua vez, a legislação eleitoral precisaria ser revista, regulando a propaganda eleitoral, levando em 

consideração a utilização dos recursos naturais utilizados. Além disso, ações de sensibilização são 

necessárias para orientar os eleitores sobre a forma mais adequada de descartar esses resíduos e 

escolher candidatos que dão atenção a questões como a retratada neste texto. 
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RESUMO  

A Região Amazônica destaca-se pela sua importância ambiental e a sua necessidade de 

preservação, no entanto, apresenta elevados índices relacionados as destruições de recursos 

naturais advindos desta. Assim, o levantamento do uso e cobertura vegetal é indispensável para o 

planejamento racional em prol de solucionar problemas de deterioração da qualidade ambiental 

juntamente com o desenvolvimento descontrolado. Logo, o presente trabalho teve como objetivo 

analisar quantitativamente e qualitativamente a dinâmica do uso e da cobertura do solo no 

município de São Miguel do Guamá, estado do Pará. As imagens espectrais foram obtidas através 

do satélite Landsat-5, do ano de 2008 e Landsat-8 do ano de 2017, utilizando para processamento 

dos dados o software QGis na versão 3.10, no qual disponibiliza as ferramentas necessárias para 

realização das etapas de obtenção dos resultados. Estes dados evidenciaram uma hidrografia no 

local bem inferior, e comparando os anos de estudo houve aumento na vegetação densa e 

diminuição de vegetação rasteira, no entanto, o aumento de solo exposto consistiu em 9,57%. De 

forma conclusiva o trabalho mostrou grande antropização influenciando na dinâmica de uso e 

ocupação do solo, sendo necessárias estratégias que visem melhorar a qualidade ambiental, como 

a regeneração de áreas degradadas e controle do desenvolvimento descontrolado.  

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. Landsat. Classificação de imagem. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Região Amazônica destaca-se pela sua importância ambiental e a sua necessidade de 

preservação, porém apresenta elevados índices relacionados as destruições de recursos naturais 

advindos desta. Entre as principais causas desse problema, destacam-se o setor econômico como 

agente movimentador do mercado local e a intervenção humana sobre os recursos naturais, que 

juntas refletem na modificação de regiões características de florestas por áreas designadas a 

agropecuária, forte contribuidor na alteração do ambiente (DE SOUZA et al, 2012; OLIVEIRA, 

1993). 

No então cenário, considera-se a Mesorregião Nordeste Paraense, a fronteira com 

colonização mais antiga da Amazônia Legal, passando por variados padrões de ocupação espacial 

no decorrer do tempo, influenciando no atual estado de devastação e alterando a vegetação e a 

paisagem de origem. É importante destacar que essa mudança foi decorrente da acelerada 

antropização da região fortemente iniciada na década de 1970, por meio de incentivos de cunho 

governamental advindos de programas visando a integração nacional (CORDEIRO et al.,2017; 

TAVARES, 2010). No entanto, Duarte et al. (1999) relatam que o desordenamento do uso de 

recursos naturais requer averiguação constante do estado atual em que se encontram, bem como o 

uso antrópico do mesmo através de fiscalizações e zoneamentos de caráter ecológico-econômico.  

Turner e Meyer (1994), afirma que, relaciona-se a cobertura do solo a características de 

estado físico, químico e biológico presente na camada da superfície terrestre, tendo sua 

representação exemplificada por florestas, gramíneas, água, área antropizada, dentre outros, 

enquanto que, o uso do solo consiste nas destinações humanas quanto a cobertura em questão, na 

qual citamos agricultura, pecuária, áreas residenciais e de conservação. 

A presença de mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo geram preocupações no 

âmbito global e local (RUNNING et al. 1994). No âmbito global destacam-se preocupações quanto 

ao aquecimento global, enquanto que no âmbito local, a degradação da fauna e da flora, a 

desertificação e perda de biodiversidade, são destacados. Além disso, os impactos destas mudanças 

podem ser relacionados com questões socioambientais, dentre os quais podem ser citados a 

diminuição da disponibilização de alimentos e de água, além de outros problemas advindos das 

mudanças ambientais, sendo de fundamental importância que a vegetação natural das áreas de 

florestas sejam mantidas (SOARES FILHO, 1998; SOARES, GONÇALVES E FONSECA, 2011). 
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Para Pereira et al. (1989), o levantamento do uso e cobertura vegetal é considerado 

indispensável para realização do planejamento racional em prol de solucionar problemas de 

deterioração da qualidade ambiental juntamente com o desenvolvimento descontrolado, entretanto, 

a utilização de técnicas convencionais traz consigo altos custos e dificuldade de obtenção de dados 

em período de tempo curto.  

Em contrapartida, o conjunto de técnicas utilizadas com sensoriamento remoto e 

geoprocessamento apresentaram papel indispensável e de grande utilidade para monitorar a 

dinâmica do uso e ocupação de terras, visto proporcionar atualização frequente de dados, bem como 

processamento ágil e ser economicamente viável (VAEZA et al., 2010). 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar quantitativamente e 

qualitativamentea dinâmica de uso e ocupação do solo no município de São Miguel do Guamá, 

estado do Pará. 

 

2. METOLOGIA 

2.1CARACTERIZAÇÃO DAÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no município de São Miguel do Guamá, localizado na mesorregião 

nordeste do estado do Pará, sob as coordenadas geográficas 01º37'36"S e 47º29'00"W. Ao norte 

faz fronteira com os municípios de Santa Maria do Pará, ao sul com Bonito, São Domingos do 

Capim e Irituia ao Sul, para o lado Leste com Ourém e pelo Oeste com Castanhal e Inhangapi 

(Figura 1). 

 

2.2 OBTENÇÃO E PROCESSAMENTO DOS DADOS  
 

Para a análise temporal do uso e cobertura foram utilizadas duas imagens Landsat de 

períodos distintos, 2008 e 2017, da cena órbita/ponto 223/061, disponibilizadas de forma gratuita 

e abrangendo totalmente a área de estudo. A primeira corresponde ao sensor TM do satélite Landsat 

5, imageada em 13/07/2008 e disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). E a segunda imagem é do sensor OLI, Landsat 8, obtida em 06/07/2017 e disponibilizada 

no catálogo do United States Geological Survey (USGS).  
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Figura 1- Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: IBGE. 

 

Como critérios de seleção, o ano de 2017, em relação ao ano mais atual, mostrou melhor 

disponibilidade quanto a cobertura de nuvens, qualidade de visualização e espectral. Já os arquivos 

vetoriais em formato shapefile do estado do Pará e seus municípios foram obtidas no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O software utilizado para processamento dos dados foi o QGis na versão 3.10, no qual 

disponibiliza as ferramentas necessárias para realização das etapas visando a obtenção dos 

resultados. Todos os dados foram convertidos para o sistema de projeção cartográfica Universal 

Transversa de Mercator (UTM), zona 22sul, Datum SIRGAS 2000.  A primeira etapa do 

processamento foi a correção atmosférica e geométrica das imagens Landsat.  

Em seguida, foi realizada a classificação supervisionada das imagens através da ferramenta 

Dzetzaka, adotando o modelo de mistura Guassiana. Para isso foram gerados arquivos vetoriais de 

polígono para a coleta das amostras das quatro classes analisadas: hidrografia, vegetação densa, 



 

 

  

 

 

157 

 

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

vegetação rasteira (composta por floresta secundária/capoeira) e solo exposto.  O resultado da 

classificação em formato raster (.tif) foi convertido para o formato vetor (.shp). Após essa etapa, 

realizou-se o cálculo de área, no qual utilizou-se a unidade de quilômetros quadrados, 

quantificando assim as classes denominadas, através da somatória do quantitativo de área para cada 

classe.  

Além disso, foram necessárias outras ferramentas para otimização da visualização dos 

aspectos hidrológicos para compreensão da dinâmica do uso e ocupação do solo. A priori utilizou-

se a ferramenta “Fill sinks” (WANG e LIU, 2006), para geração de arquivos relacionados as bacias 

hidrográficas e seus fluxos. Em seguida, utilizando o arquivo Filled DEM resultado da ferramenta 

anterior, e por fim, avançou-se para a ferramenta “Channel Network and drainage basins”, 

responsável por produzir os dados relacionados as nascentes e canais dos corpos hídricos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise espacial dos classificadores foi realizada para a imagem de 2008 e 2017, 

demonstrando o diferencial entre estas e explicitando dados mais recentes comparado com a 

atualidade, mostrados na tabela 1 e figura 2. 

 

Tabela 1 – Uso e ocupação do solo no município de São Miguel do Guamá-PA, em quilômetros quadrados 

(km²) e porcentagem (%), nos anos de 2008 e 2017.  

 
2008 2017 Variação 

Ocupação Área (km²) Ocupação (%) Área (km²) Ocupação (%) km² % 

Hidrografia 29,85 2,69 25,72 2,32 -4,13 -0,37 

Vegetação Densa 339,24 30,55 390,67 35,19 +51,43 +4,64 

Vegetação Rasteira 568,84 51,23 415,21 37,40 -153,63 -13,83 

Solo Exposto 172,41 15,53 278,67 25,10 +106,26 +9,57 

Total 1110,35 100 1110,27 100 - - 

Fonte: Autores, 2020. 
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Figura 2 – Resultado comparativo de uso e cobertura do solo. 

 

Fonte: Landsat-5, 2008 e Landsat-8, 2017. 

 

As informações obtidas no trabalho mostraram uma hidrografia no local bem inferior, com 

área de 29,85 km² (2,69%) em 2008 e 25,72km² (2,32%), comparado com a proporção total do 

território, além disso, os dados apontam pequena diminuição com a variação entre os anos 

analisado. No entanto, este quantitativo pode relacionar-se a possibilidade de que corpos hídricos 

estejam localizados abaixo das copas das árvores, o que não se mostrou visível na Figura 1, nas 
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trilhas em tons escuros de verde, representando maior densidade da vegetação que circundam estes, 

dificultando assim a quantificação dos mesmos. No entanto, na figura 3 é demonstrado o mapa de 

drenagem do local estudado, dando ênfase a afirmação anterior. 

 

Figura 3 – Drenagem dos cursos d’água. 

 

Fonte: Landsat-5, 2008. 

 

Analisando-se a representação de vegetação densa, em 2008 esta apresentou área de 339,24 

km² (30,55%), o que representa um aumento de 4,64% em relação ao ano de 2017 que apresentou 

uma área de 390,67 km² (35,19%). Esse resultado demonstrou a presença de floresta primária na 

área de estudo, representada principalmente pela maior existência da mesma em forma de mapa 

ciliar circundando as nascentes e corpos hídricos (Figura 3). 

Em relação a vegetação rasteira, essa classe demonstrou maior amplitude de área em ambos 

os anos estudados, com número significativo de 568,84 km² (51,23%) em 2008, e mesmo com a 

redução de 13,83% em 2017, considerada maior variação entre as classes, ainda sim apresentou  

415,21 km² (37,40%) nesse ano, ou seja,  manteve o quantitativo de área maior em relação as 

demais classes. Segundo Vaeza et.al. (2010), a vegetação rasteira pode se relacionar com a 

interferência do homem para criação de meios rurais para pastagem e/ou agricultura, coberturas 
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residuais baixas e rasteiras, dentre outros. De forma a coincidir com a descrição de Alves et al. 

(2017), que a microrregião do Guamá se destaca na produção de leite e de bovinos, no qual o 

município de estudo localiza-se. 

Em contrapartida, a classe de solo exposto, com uma área de 172,41 km² (15,53%) em 2008 

apresentou aumento percentual de 9,57% em 2017, alcançando uma área de 278,67 km² (25,10%). 

Essa classe remete as áreas com alterações, parciais ou totais, podendo se referir ao início de corte 

da vegetação, ou regiões antropizadas, como presença de casas e estradas. Como afirma Almeida 

e Vieira (2008) em seu trabalho, que solo exposto pode indicar urbanização, início de cultura, 

pastagem ou áreas muito degradadas. Além disso, o município de estudo é um polo cerâmico, que 

segundo Cardoso et al.(2019), a extração de argila, ocasiona em retirada completa da vegetação, 

bem como pode ocasionar outras formas de degradação como: formação de lagos artificial, 

mudanças topográficas, desmatamentos, retirada da vegetação natural, processos de erosão, dentre 

outros. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vegetação rasteira foi a classe que mais sofreu modificações territoriais, tendo uma 

diminuição no comparativo entre os anos de 2008 e 2017 desta forma, aumentando o quantitativo 

de vegetação densa e em contrapartida com o solo exposto, que demonstrou aumento no município 

em questão. 

Por fim, os resultados mostraram uma grande antropização influenciando na dinâmica de 

uso e ocupação do solo, sendo necessárias estratégias que visem melhorar a qualidade ambiental, 

como a regeneração de áreas degradadas e controle do desenvolvimento desordenado. Dessa forma, 

essas estratégias adotadas podem ser o elo de equilíbrio entre as atividades econômicas municipais, 

podendo citar a produção de leite e criação de bovinos, bem como a produção cerâmica, que apesar 

de grandes destaques econômicos, são grandes preocupantes ambientais. 
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RESUMO  

As unidades de conservação são áreas que foram criadas para preservar o patrimônio biológico 

existente, elas abrangem uma grande parte do território de brasileiro e podem ser protegidas pelo 

Poder Público federal, estadual ou municipal. Vale ressaltar que, toda Unidade de Conservação 

possui plano de manejo documento que fundamenta o seu objetivo e estabelece o seu zoneamento 

este qual define os objetivos a serem alcançados de forma harmônica. Contudo, existem unidades 

de conservação que não possuem plano de manejo e, assim, não possuem zoneamento. Desta forma, 

o intuito desta pesquisa é criar uma proposta de zoneamento para Reserva Extrativista Marinha 

Cuinarana, a qual não possui plano de manejo, para isto foram necessários dados físicos e naturais 

para definir as zonas. A definição da zona, foi realizado por meio do software do ArcGis, versão 

10.6, com isto o zoneamento foi elaborado da seguinte forma: foi elaborado um mapa temático de 

uso e ocupação do solo utilizando dados do TerraClass, utilizando os dados físicos foram criados 

mapas temáticos de geomorfologia, pedologia e de unidades geológicas após isto foram utilizados 

os dados naturais e elaborado mapa de vegetação da unidade de conservação por meio de uma 

imagem do satélite Landsat 8. Ao final, foi elaborado o mapa de unidade paisagem ele é composto 

pela intersecção dos dados físicos com os naturais definindo, assim, o zoneamento da unidade. 

Desta forma, estes dados podem servir como base para criação do plano de manejo visto que a 

etapa mais importante para sua criação já foi elaborada. 

 

Palavras-chave: Unidades de conservação. Zoneamento. Geoprocessamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Unidades de Conservação 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, há uma diversidade de áreas naturais. Com o passar do tempo, devido à diversos 

fatores como desmatamento, acidentes naturais e a exploração indevida dos recursos naturais 

surgiu a necessidade de criar uma lei para preservar a biodiversidade do país. 

 “Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído o Sistema Nacional 

de Conservação da Natureza (SNUC), com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho 

de 2000. A Lei do SNUC representou grandes avanços à criação e gestão das UC nas três 

esferas de governo (federal, estadual e municipal), pois ele possibilita uma visão de 

conjunto das áreas naturais a serem preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que 

regulamentam a participação da sociedade na gestão das UC, potencializando a relação 

entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente.” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2010). 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) Lei 

nº 9.985/2000, no capítulo III relata-se que as Unidades de Conservação (UCs) são divididas em 

dois grupos no art. 7º Proteção Integral e de Uso Sustentável (BRASIL, 2000). Quanto às de Uso 

Sustentável, segundo o art. 14º, abrangem as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental; 

Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural (BRASIL, 

2000). 

No art. 8º a lei cita que as que as Unidades de Proteção Integral abrangem as seguintes 

categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio 

de Vida Silvestre (BRASIL, 2000).  

O estado do Pará possui cerca de 58% de áreas protegidas, somando-se as Unidades de 

Conservação federais, estaduais e municipais, Terras Indígenas e Quilombolas. Essas áreas 

compreendem um total de 72.288.206 hectares (SEMAS 2009). Segundo SEMAS (2009), o Pará 

possui 83 Unidades de Conservação, sendo dezenove estaduais, distribuídas no território de 32 

municípios, abrangendo 16,94% da área total do estado. O município de Magalhães Barata é um 

destes municípios, nele está localizada a Reserva Extrativista (Resex) Marinha Cuinarana a qual 

foi utilizada como base de estudo desta pesquisa. 

Todas as UCs, precisam possuir o plano de manejo pois nele está contido características 

naturais da área, informações como o número de famílias residentes na área, se elas utilizam os 

recursos naturais para o seu sustento e qual tipo de recurso é explorado (Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, ?). 
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O Plano de Manejo é o “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 

implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”. Nesses termos, o 

Plano de Manejo constitui o principal instrumento de planejamento e gestão das Unidades 

de Conservação e tem como objetivo orientar a gestão e promover o manejo dos recursos 

naturais da Unidade de Conservação (BRASIL, 2000). 

Vale ressaltar que, dentro do plano de manejo está contido o zoneamento das UCs. De 

acordo com o SNUC (2000), o zoneamento é importante para a definição de setores ou zonas em 

uma Unidade de Conservação com propósito de proporcionar os meios e as condições para que 

todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.   

As UCs devem ser geridas por um Conselho Deliberativo, o qual é presidido pelo órgão 

responsável por sua administração, neste caso o ICMBio, além de representantes de órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área 

(SNUC, 2000). Vale ressaltar que, a Resex Marinha Cuinarana não possui plano de manejo e sendo 

assim também não possui zoneamento. Desta forma, o objetivo desta pesquisa é realizar uma 

proposta de zoneamento para a Resex localizada no município de Magalhães Barata na região 

litoral do estado do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Resex (Figura 1) foi criada pelo decreto S/N de 10 de outubro de 2014, seguindo o art.1º 

no I e II parágrafo que a garantir a conservação da biodiversidade dos ecossistemas de manguezais, 

restingas, dunas, várzeas, campos alagados, rios, estuários e ilhas fluviais e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais e proteger os meios de vida e a cultura das comunidades 

tradicionais extrativistas da região, respectivamente (BRASIL, 2014).  

A reserva possui uma área de 11.036,41 hectares onde no art. 3º descreve que a zona de 

amortecimento da Reserva Extrativista Marinha Cuinarana será definida por meio de ato específico 

do Presidente do ICMBio e dentro da zona de amortecimento serão permitidas as atividades 

minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e licenciadas 

pelo órgão ambiental competente, respeitadas as disposições do plano de manejo da unidade 

envolvida, quando houver (BRASIL, 2014). 
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Figura 1 – Mapa de localização da Resex Marinha Cuianarana localizada no município de Magalhães 

Barata, PA. 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo 

com o disposto no Plano de Manejo da área e a pesquisa científica é permitida e incentivada, 

sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade. Nessas 

Reservas são proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadora ou profissional, e a 

exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em 

situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na RESEX. Atualmente 

são 77 Reservas Extrativistas na Amazônia Brasileira (ISA, 010-).  

2.2 Coleta de dados  

Para que fosse possível realizar a proposta de zoneamento foram utilizados dados do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

software TerraClass pertencente ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais (INPE). Por meio 

destes métodos foi possível criar os mapas temáticos sobre as reservas os quais consistiam em 

informações sobre o uso do seu solo por meio do TerraClass os dados utilizados para classificação 
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são ano de 2014, geomorfologia e pedelogia com dados do MMA e seu mapa geológico a partir de 

dados do IBGE. 

Vale ressaltar que, também foi criado um mapa de classificação de solo a partir de uma 

imagem de satélite do fornecida pelo órgão United States Geological Survey (USGS). Com isto, 

mais tarde o resultado desta classificação foi utilizado junto com os dados geológicos para criar o 

mapa de unidade de paisagem da reserva. Portanto, foram criados cinco mapas temáticos e um de 

localização contabilizando, assim, seis mapas no total. 

Desta forma, ao final será definia a zona de amortecimento da Resex. A zona de 

amortecimento, é definida como a região do “entorno das unidades de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 

os impactos negativos sobre a unidade” as zonas de amortecimento se inserem no Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação com o objetivo de contribuir para a manutenção da estabilidade e 

equilíbrio do ecossistema garantindo a integridade da área protegida (BRASIL, 2000). 

2.3 Análise de dados 

Para realizar o zoneamento da Resex foram elaborados cinco mapas, como forma de realizar 

um levantamento da área e conhecer aspectos naturais. Para isto foram utilizados dados físicos e 

naturais, para que fosse possível zonear a área são os mapas: de uso e cobertura do solo, 

geomorfológico, pedológico, unidades geológicas e de vegetação da Resex a partir de uma imagem 

de satélite. 

O primeiro mapa temático a ser elaborado foi mapa de  uso e cobertura do solo (Figura 2), 

para a confecção deste mapa foram utilizados dados do TerraClass do ano de 2014, para realizar 

esta classificação foram necessárias duas cenas as quais correspondias as orbitas 22360  e 22361 

com isto foi preciso fazer a junção dessas cenas no softwareArcGis 10.6 e partir disto foi realizada 

a classificação.  

O segundo mapa a ser elaborado foi o geomorfológico (Figura 3), foi o mapa 

geomorfológico da reserva para confeccioná-lo foram utilizados dados do MMA onde foi utilizado 

arquivo de dados geomorfológicos. O terceiro mapa (Figura 4), onde também foram utilizados 

dados MMA, o quarto mapa (Figura 5) onde foram utilizados dados geológicos do IBGE 

correspondente a zona 23 na qual a reserva está localizada para obter os dados da geologia do local. 

O quinto mapa (Figura 6), O quinto mapa temático a ser elaborado foi o da classificação da 

vegetação, mapa 5, da reserva por uma imagem de satélite Landsat 8 onde teve-se que fazer o 
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download das imagens das orbitas 22360 após isto foi realizado o mosaico destas imagens no 

software Envi versão 5.3. Com o mosaico pronto, fez-se o recorte da imagem por meio do arquivo 

de limites da reserva para que restasse da junção das imagens da área de interesse ao obter este 

resultado foi possível realizar no software ArcGis versão 10.6. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram utilizadas as seguintes classes: área não observada, área urbana, floresta, hidrografia, 

mosaico de ocupações, não floresta, pasto sujo, pasto limpo, regeneração com pasto e vegetação 

secundária e todas elas foram representadas de acordo com a tabela de cores do TerraClass, como 

mostra a Figura 2. 

 

Figura 2– Uso e cobertura do solo da Resex Marinha Cuinarana. 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

O segundo mapa temático a ser elaborado foi o de geomorfologia (Figura 3), foram 

encontrados dois tipos formas na reserva as quais são acumulação fluvio marinha e dissecação 

convexa e pode-se observar que “passa” uma massa d’água no meio da reserva. 

 

 



 

 

  

 

 

169 

 

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

Figura 3– Geomorfologia da Resex Marinha Cuinarana. 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

O terceiro mapa temático a ser elaborado foi o pedológico (Figura 4), devido a reserva ser 

localizada no litoral do estado foram encontrados na reserva apenas dois tipos de solo os quais são 

latossolo amarelo e solos indiscriminados de mangue. 

 

Figura 4– Pedologia da Resex Marinha Cuinarana. 
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Fonte: Autoras, 2020. 

O quarto mapa temático foi o mapa geológico da reserva, (Figura 5), o mapa foi classificado 

de acordo com a unidade de geológica as quais são: massa d’água, aluviões holocênicos, barreiras, 

cobertura detrito lateritica no pleistocênica e deposito de pântanos e mangues holocênicos. 

 

Figura 5– Unidades geológicas da Resex Marinha Cuinarana. 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

Para a classificação da vegetação foram definidas as seguintes classes: água, floresta 

primária, floresta secundária e campos naturais, porém, a classe água foi criada somente para 

diferenciar esta área das demais para que ao gerar a classificação não se ocorre nenhum erro e 

posteriormente ela foi retirada, como mostra a Figura 6. 

Após a criação destes cinco mapas temáticos, pode-se ter um conhecimento de como é 

realizado o zoneamento de unidade de conservação. Já que, foram representados cartograficamente 

todos os estudos necessários para realização do zoneamento da Resex os quais serve de instrumento 

para criação do seu plano de manejo, pois nele estão contidas todas a informações físicas e 

geológicas do local. Vale ressaltar que os dados do TerraClass foram utilizados devido não ser 

possível fazer uma pesquisa de campo. 
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Figura 6– Vegetação da Resex Marinha Cuinarana classificada a partir de uma imagem de satélite 

 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

O sexto e último mapa temático é o da unidade de paisagem da reserva, Figura 7, onde para 

a confecção deste mapa foi feita a junção de duas informações: dados geológicos e classificação 

supervisionada feita na imagem de satélite. Esse mapa é o resultado da intersecção entre as classes 

de uso e ocupação do solo com as unidades geológicas da Resex, com isto foi gerado onze unidades 

as quais são: depósitos de pântanos e mangues holocênicos com campos, depósitos de pântanos e 

mangues holocênicos com campos. 

 

Figura 7– Unidades de paisagem e zona de amortecimento da Resex Marinha Cuinarana. 

 

Fonte: Autoras, 2020. 
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Como também, depósitos de pântanos e mangues holocênicos com floresta densa, corpo 

d'água continental com campos, corpo d'água continental com vegetação secundária, corpo d'água 

continental com floresta densa, cobertura detrito-laterítica neo-pleistocênica e solo exposto, 

cobertura detrito-laterítica neo-pleistocênica com campos, cobertura detrito-laterítica neo-

pleistocênica com floresta densa, aluviões holocênicos com floresta densa e aluviões holocênicos 

com campos.  

Desta forma, último mapa foi feita também a zona de amortecimento da reserva pode-se 

observa que zona está apenas dentro dos limites do município porque como ela não pode ultrapassar 

os limites municipais e possui reservas confrontantes e zona protege somente a área do município, 

sendo que, ela possui um raio de 3 km (BRASIL, 2000). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta forma, a partir dos mapas temáticos elaborados para a Reserva Extrativista Marinha 

Cuinarana pôde-se ter conhecimento de seus aspectos físicos e naturais. Contudo, para realizar o 

zoneamento de UC é preciso o profissional ir a campo para coletar as informações da área 

realizando um levantamento de campo.  

Vale ressaltar que, o zoneamento é a parte cartograficamente mais importante do plano de 

manejo da UC, mas, para compor este plano é preciso também saber as condições socioeconômica 

das famílias que residem na UC para quem vai administrá-la possa saber medidas que devem ser 

tomadas para que as famílias não sejam prejudicadas, visto que naquele lugar está o seu sustento, 

e a natureza seja preservada.    

 Apesar de, a UC não possui plano de manejo existem politicas publicas que protegem 

diretamente essa área como, por exemplo, o Seguro defeso, que garante uma ajuda de custo a essas 

famílias no período de proibição da caça do caranguejo, pois esta é uma das principais formas de 

sustento dessas famílias. 

Desta forma, os arquivos gerados nesta pesquisa podem servir como base para ICMBio na 

criação do zoneamento da área, pois eles podem servir para o órgão como um auxilio na criação 

do plano de manejo da UC, já que representam cartograficamente os aspectos físicos e naturais da 

Resex Marinha Cuinarana. 
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RESUMO  

O monitoramento ambiental torna-se primordial para a preservação qualitativa e quantitativa do 

corpo hídrico, pois as informações obtidas facilitam a tomada de decisões para um gerenciamento 

eficiente dos recursos hídricos, possibilitando verificar as características, por exemplo, de um 

importante tributário no norte do Brasil, o rio Guamá, localizado no município de Belém-PA. O 

presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de água do rio Guamá, acompanhando o 

comportamento do silicato, bem como associá-los ao parâmetro biológico clorofila a e às variáveis 

físico-químicas, como o pH e condutividade elétrica em função da sazonalidade da região (período 

chuvoso e menos chuvoso). A coleta foi realizada em quatro pontos distribuídos no Rio Guamá 

para a determinação dos parâmetros foi usada Standard Methods of Water and Wastewater, no 

momento da coleta foram analisados: o pH e condutividade elétrica, enquanto que para a clorofila 

a e o silicato as amostras foram conversadas, armazenadas e levadas para o Laboratório de Química 

Ambiental, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). A distribuição dos parâmetros 

estudados indicou influência da sazonalidade para a condutividade elétrica e a clorofila a, enquanto 

para o pH somente o ponto P4 no período menos chuvoso esteve de acordo com a resolução do 

Conama 357/2005. A sazonalidade da região foi um dos fatores que explicitou forte atuação sobre 

os parâmetros analisados. Identifica-se os maiores valores de condutividade elétrica e clorofila a 

no período menos chuvoso. É de fundamental a conscientização da sociedade visando a 

conservação deste importante recurso natural. 

 

Palavras-chave: Corpo hídrico. Rio Guamá. Clorofila a. 
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1. INTRODUÇÃO  

A água é um elemento predominante nos organismos vivos, sendo um dos recursos naturais 

mais importantes do planeta. Entretanto, este recurso vem sofrendo forte impacto em consequência 

do processo desordenado de urbanização (VASCONCELOS; SOUZA, 2011). Assim, as alterações 

na qualidade da água podem ser originárias da ação antrópica, em maior escala, ou por fatores 

naturais, em menor escala, e essas atividades têm sido determinantes para o aumento da demanda 

sobre os recursos hídricos, o que pode gerar problemas de escassez e deterioração da sua qualidade 

(ALVES et al., 2012). 

O monitoramento ambiental, então, torna-se primordial para a preservação qualitativa e 

quantitativa do corpo hídrico, pois as informações obtidas facilitam a tomada de decisões para um 

gerenciamento eficiente dos recursos hídricos (SANTOS et al., 2013), possibilitando verificar as 

características, por exemplo, de um importante tributário no norte do Brasil, denominado rio 

Guamá, localizado no município de Belém-PA. O rio Guamá, juntamente com a Baía do Guajará, 

compõe o sistema hidrográfico de Belém, estado do Pará. Este rio é o principal afluente que fornece 

água para os mananciais que abastecem a Região Metropolitana de Belém e sofre interferência de 

diversos fatores, como: crescimento desordenado da cidade, poluição do meio ambiente e a entrada 

de efluentes domésticos contendo nutrientes, como o nitrogênio e fósforo (SILVA et al., 2014). 

Os nutrientes são essenciais para os organismos aquáticos, no entanto, quando em elevadas 

concentrações, podem favorecer a eutrofização. Esse processo pode ocorrer de maneira natural ou 

artificial quando é intensificado pelas atividades humanas devido ao aporte excessivo de nutrientes, 

principalmente, fósforo e nitrogênio. À medida que a concentração desses elementos no corpo 

hídrico aumenta, ocorre uma maior produção de biomassa que diminui a penetração de luz, 

reduzindo a concentração de oxigênio dissolvido, além deste elemento ser consumido para 

decompor a matéria orgânica da água diminuindo, ainda mais, a sua concentração (KLEIN; AGNE, 

2012). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade de água do rio Guamá, 

acompanhando o comportamento do silicato, bem como associá-los ao parâmetro biológico 

clorofila a e às variáveis físico-químicas, como o pH e condutividade elétrica em função da 

sazonalidade da região (período chuvoso e menos chuvoso). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A bacia do rio Guamá se localiza no setor que define o limite nordeste da Amazônia, na 

subárea do alto rio Capim/região Bragantina do Pará, e serve de divisor natural entre vários 

municípios. Possui uma área de drenagem de 87.389,5 km2 que corresponde a 7% da área do Estado 

do Pará e apresenta um curso total de aproximadamente 380 km, nasce nas matas dos municípios 

de Ipixuna e de Nova Esperança do Piriá e desagua na baía do Guajará, em Belém (TORRES, 

2007). 

A climatologia da precipitação no município de Belém apresenta um ciclo anual marcado 

por dois períodos sazonais distintos: o chuvoso, que ocorre nos meses de dezembro a maio, 

favorecido pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) decorrente da convergência dos ventos 

alísios de nordeste e sudeste, determinada por fracas correntes de ar e intensas precipitações; e o 

menos chuvoso, que acontece nos meses de junho a novembro, resultante de efeitos locais como, 

por exemplo, brisas terrestres e marítimas e fenômenos de mesoescala (VIANELLO; ALVES, 

1991; ALENCAR et al., 2019). 

 

2.2 AMOSTRAGEM E ANÁLISE 

Para analisar a qualidade de água do Rio Guamá, foram realizadas duas coletas, uma no 

período chuvoso (no mês de setembro de 2019) e outra no período menos chuvoso (no mês de 

março de 2020), em quatro pontos ao longo deste rio (Figura 1) durante a maré de sizígia para 

verificar o comportamento dos parâmetros ambientais. 

No momento da coleta foram obtidos dados pH com a utilização de pHgametro da marca 

AKSO modelo AK90. Para as demais variáveis as amostras foram preservadas conforme descrito 

em APHA (2017) e transportadas para o Laboratório de Química Ambiental, da Universidade 

Federal Rural da Amazônia. 

Os resultados de condutividade foram obtidos através do condutivímetro CD-880. Para 

turbidez foi utilizado o colorímetro Hach modelo DR 890. A quantificação das formas de clorofila 

a na amostra de água foi determinada pelo método descrito em Teixeira (1973) e silicato, foi 

utilizada um espectrofotômetro da marca HANNA, modelo DR 2010. 
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Figura 1 – Os pontos de coleta no Rio Guamá. 

 

Fonte:  Autores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As águas do rio Guamá foram classificadas por Santos et al. (2014) como água doce, e pode 

ser enquadrada como Classe II, de acordo com a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que estabelece as classes de qualidade de 

água em função dos principais usos, cujos padrões devem ser alcançados e/ou mantidos, ao longo 

do tempo (ROCHA et al., 2004).  

Os valores do pH (Figura 2) medidos nas águas do rio Guamá nos períodos analisados foram 

ácidos, oscilando de 5,70 na estação chuvosa a 6,20 na estação menos chuvosa, embora tenha 

demonstrado variação uniforme no decorrer dos pontos em ambos os períodos, somente o ponto 

P4 do período menos chuvoso esteve de acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005, onde o 

pH deve ser de 6,0 a 9,0, enquanto os demais pontos ficaram próximos, porém abaixo do limite, 

conforme mostrado na tabela 1. 

O pH ácido do rio Guamá é justificado pelos processos de escoamento superficial que 

ocorrem sobre o solo ácido amazônico (MARINHO, et al., 2020). O pH das águas Amazônicas 

apresenta valores ácidos entre 4,7 a 5,5, pois é influenciado pela lixiviação dos solos ácidos e pela 

grande quantidade de matéria orgânica presente no ambiente, que se decompõe e forma ácidos 

orgânicos (ALVES, et al., 2012). 
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Figura 2 – Os valores do pH nos períodos menos chuvoso e chuvoso. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Tabela 1 – Parâmetros dos parâmetros físico-químicos. 

Sazonalidade Menos Chuvoso Chuvoso 
Conama 

357/2005 

             Pontos 

Variáveis 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 P1 P2 P3 P4 

 

pH 5,9 5,8 5,7 6,2 5,7 5,7 5,8 5,8 6,0 a 9,0 

CE (µs.cm-1) 50 40 50 30 20 20 20 20 ___________ 

Si (mg.L-1) 3,40 3,30 3,08 2,72 3,23 3,65 2,85 4,30 ___________ 

Ch a (mg.m-3) 13,48 23,18 17,18 13,34 7,66 10,34 7,25 1,89 30,00 

Nota: CE: Condutividade elétrica; Si: silicato; Ch- a: clorofila a 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Os dados da condutividade elétrica variaram de 20 µS.cm-1 a 50 µS.cm-1, conforme 

observado na figura 3, no período chuvoso e menos chuvoso, respectivamente, com média de 30 

µS.cm-1. Segundo Piratoba et al. (2017), os valores de condutividade elétrica podem estar 

relacionados aos sais e íons dissolvidos na água que podem apresentar menores valores no período 

chuvoso favorecidos pelo processo de diluição das águas pluviométricas. Esses fatores corroboram 

com os resultados encontrados no rio Guamá, indicando menores valores na estação chuvosa e 

maior dissolução desses elementos na estação menos chuvosa, especialmente nos pontos P1 e P3 

onde foram encontrados os maiores valores de condutividade elétrica. 
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Figura 3 – Os valores da condutividade elétrica nos períodos menos chuvoso e chuvoso 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

O silicato é um elemento largamente encontrado no meio aquático, devido a sua elevada 

estabilidade química na maioria dos minerais e da baixa solubilidade dos compostos formados pelo 

intemperismo das rochas (FEITOSA; MANOEL FILHO, 1997). Os dados de silicato (Figura 4) 

tiveram concentrações de 2,72 mg.L-1 na estação menos chuvosa a 4,30 mg.L-1 na estação chuvosa, 

no trabalho de Santos et al., (2014) no rio Guamá encontrou teores de silicato no trabalho variaram 

de 0,47 mg.L-1a 6,38 mg.L-1, e no presente trabalho os teores oscilaram de 2,72 mg.L-1 a 4,30 mg.L-

1 estão na margem do trabalho de Santos et al., (2014).  

 

Figura 4 – Os dados de silicato nos períodos menos chuvoso e chuvoso. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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Para a clorofila-a  (Figura 5) os maiores valores foram encontrados no período seco a qual 

as concentrações oscilaram de 13,34 mg.m-3 a 23,18 mg.m-3, isso pode ser explanado segundo 

Menezes et al., (2017) em função da baixa quantidade de chuvas e uma maior transparência da 

água, facilitando a realização de fotossíntese e produção de biomassa pelos organismos, e no 

mesmo trabalho de Menezes et al., (2017), a clorofila-a oscilou de 0,10 mg.m-3 a 3,71 mg.m-3, de 

acordo com Maia et al., (2015), sugerem ótimas condições na quantidade de luz, temperatura e de 

nutrientes disponíveis que contribuem para o aumento da concentração de clorofila a, e além disso 

nenhum ultrapassou o limite estabelecido pela resolução do Conama n ᵒ 357/05, conforme tabela 

1.  

Figura 5 – Concentrações da clorofila a. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

A sazonalidade da região foi um dos fatores que explicitou forte atuação sobre os 

parâmetros analisados. Identifica-se os maiores valores de condutividade elétrica e clorofila a no 

período menos chuvoso. 

Fica evidente, ainda que alguns pontos do estudo mantiveram- se fora dos limites 

estabelecidos pelo Resolução CONAMA n° 357/2005. No entanto, isso não implica afirmar que as 

águas do Rio Guamá se encontram poluídas ou, até mesmo, com elevada interferência antrópica. 

Ademais, é fundamental a conscientização da sociedade visando a conservação deste importante 

recurso natural e a continuidade dos estudos e pesquisas sobre o ecossistema.  
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RESUMO  

As Reservas Extrativistas são importantes para a conservação e preservação ambiental, 

principalmente como fontes de alimentos e subsídios econômicos para os seus residentes, por isso 

essas áreas precisam de um sistema de gestão territorial eficaz que reflita no desenvolvimento dessa 

comunidade. Compreender a dinâmica dessa área mostra-se importante para a gestão dela, para 

que seja possível compreender as tendências e cenários futuros.Com a finalidade de contribuir com 

esta discussão, o presente trabalho visa apresentar uma análise multitemporal das Reservas 

Extrativistas distribuídas no nordeste paraense, no que se refere à questão do uso e ocupação da 

terra, realizada por meio dos dados do projeto MapBiomas, no período de 1999, 2009 e 2019. O 

processamento dos dados foi realizado com o programa QGis 3.10, onde se foi realizada a 

reprojeção, recorte por máscara, buffer, conversão para vetor e cálculos de área (km2). A 

classificação do uso e cobertura foi fornecido pelo projeto. No intervalo de 20 anos houve redução 

da cobertura da formação de praia e duna com mais de 90%, possivelmente pela expansão 

infraestruturas urbanas. 

 

Palavras-chave: MapBiomas. Unidade de Conservação. Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

O aumento das atividades humanas com a expansão de áreas produtivas e 

consequentemente a exploração de recursos naturais, provocam alterações do meio ambiente que, 

aliados ao mau planejamento, contribuem para os variados impactos ambientais (SANTOS et al., 

2017). Portanto, quaisquer atividades humanas direta ou indiretamente afetam os aspectos sociais 

(saúde, a segurança e o bem-estar), econômicos e ambientais (qualidade dos recursos naturais). 

Um dos mecanismos criados pelo governo para a conservação do ambiente foi o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - SNUC instituído por meio da Lei n° 9.985/00, tendo como 

o objetivo estabelecer fundamentos e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de 

Conservação (UCs), onde essas unidades foram divididas em dois grupos: Proteção Integral e Uso 

Sustentável. Dentro do grupo de Uso Sustentável estão as Reservas Extrativistas – RESEXs. 

Os espaços territoriais que compõe as RESEXs são áreas compostas com aspectos naturais 

relevantes que visam assegurar a bioecologia. A lei instituída na SNUC para a população residente 

desses locais permite o uso sustentável desses recursos naturais, o que torna essas unidades fontes 

de alimentos e subsídios econômicos para a comunidade (ALMEIDA, 1996; BRASIL, 2000). 

Embora essas UCs auxiliem na problemática de desenvolvimento socioeconômico e conservação 

ambiental, as intensas interferências humanas apresentam indícios de uma agravante degradação 

nesses ambientes (TEIXEIRA, 2005). 

De acordo com Canto et al. (2018) as RESEXs apresentam a ocupação do espaço por meio 

de populações com atividades econômicas indispensáveis para as suas sobrevivências (dentre 

outros estão os ribeirinhos, pescadores e praieiros) e infraestruturas urbanas (sítios, chácaras, casas 

de famílias entre outros). Esses autores afirmam que devido a esses usos essas áreas precisam de 

um sistema de gestão territorial eficaz que reflita no desenvolvimento dessa comunidade residente 

para que determinadas ações não potencializem a ameaça destes locais. Por isso informação sobre 

as transformações do uso e cobertura da terra mostra-se importante para a gestão do território, 

proporcionando a compreensão de tendências e cenários futuros (FLORES et al., 2012).  

Em pesquisas sobre dinâmicas do uso da terra, a utilização de ferramentas como 

geoprocessamento, sensoriamento remoto e outros auxilia na elaboração de mapas, que de forma 

prática permitem a visualização, análise e acompanhamento temporal das variações ocorridas 

durante um intervalo de tempo (FUJACO et al. 2010).  Um exemplo de estudos realizado com 

essas técnicas é o projeto Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil (MapBiomas) 
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que possui o objetivo de contribuir com o entendimento das transformações das mudanças 

ocorridas na cobertura e uso do solo no Brasil, dispõe de uma base de processamento digital 

utilizando imagens Landsat compreendendo os anos de 1985 até os dias atuais (MAPBIOMAS, 

2020). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar as mudanças espaciais ocorridas no 

uso e cobertura do solo nas 11 Reservas Extrativistas presentes no nordeste paraense e seu entorno, 

por meio dos dados anuais de classificação de uso e ocupação da terra fornecido pelo projeto 

MapBiomas, visando a análise multitemporal entre os anos de 1999, 2009 e 2019. Estas UCs foram 

escolhidas por estarem inseridas na zona costeira do nordeste paraense e fazerem parte do grupo 

de uso sustentável. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1ÁREA DE ESTUDO  

A região de estudo corresponde as Reservas Extrativistas federais (Figura 1) pertencentes 

ao litoral paraense, situadas nos municípios de São Caetano de Odivelas, São João da Ponta, 

Curuçá, Marapanim, Magalhães Barata, Maracanã, Santarém Novo, Igarapé-Açu, Salinópolis, São 

João de Pirabas, Tracuateua, Quatipuru, Bragança, Augusto Corrêa e Viseu, os quais estão 

inseridos no nordeste do estado do Pará e compreendem o Bioma Amazônico. 

 

Figura 1– Mapa de localização da área de estudo. 

 
Fonte: Autores, 2020. 
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2.2COLETA DE DADOS 

A pesquisa consistiu-se em três etapas: revisão bibliográfica, seleção e aquisição de dados 

e processamento desses dados realizando uma análise das informações obtidas. A revisão 

bibliográfica permitiu selecionar estudos relacionados às questões socioambientais em Unidades 

de Conservação, que realizassem caracterização física e da biodiversidade no Bioma Amazônico. 

Para a seleção dos dados optou-se por uma série histórica consistente e gratuita, nessa 

perspectiva foram escolhidos os resultados do Projeto Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do 

Solo do Brasil (MapBiomas, 2020). Esse projeto é uma plataforma ‘online’ que disponibiliza seu 

banco de dados de forma gratuita, teve sua origem no ano de 2015 através de uma iniciativa de 

pesquisadores especialistas em cada bioma brasileiro, nos usos da terra e em tantos outros campos 

das Geotecnologias, tendo como objetivo produzir dados de cobertura e uso do solo de forma 

automatizada e atualizada (MAPBIOMAS, 2020). 

Os dados adquiridos foram da Coleção 5 do bioma Amazônico, disponibilizado em 2020, 

que mapeou as mudanças na cobertura do solo dos biomas brasileiros no período de 1985 a 2019, 

gerando 17 classes. A metodologia do MapBiomas ocorre através da classificação pixel a pixel de 

imagens Landsat (5, 7 e 8) que é desenvolvida com base em algoritmos, chaves de classificação e 

padrões espectrais, são realizadas análises de acurácia nos resultados e comparações/concordância 

com mapas de referência (como o TerraClass Amazon). 

O Sistema para a escolha das RESEXs levou em consideração que devessem estar inseridas 

majoritariamente no Bioma Amazônico, no estado do Pará, especificamente no nordeste paraense. 

Para seleção das UCs foram utilizados os dados vetoriais disponibilizados pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2019), adquiridos através da página 

eletrônica de sua biblioteca virtual (https://www.icmbio.gov.br).  

Para a seleção das imagens foi considerado que as mesmas possuíssem uma diferença de 

dez anos entre elas, para que seja perceptível às variações no uso da terra durante esse intervalo de 

tempo. As imagens selecionadas correspondem aos anos de 1999, 2009 e 2019, para o 

processamento desses dados foi utilizado software QGis 3.10. 
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2.3ANÁLISE DE DADOS 

O primeiro processo realizado para tratamentos dos dados foram as reprojeções dos 

arquivos das UCs manuseando a ferramenta Gerenciamento dos dados → reprojetar camadas, e 

das imagens utilizando o procedimento Projeções → reprojetar coordenadas. Ressalta-se que após 

esse procedimento foi realizado um buffer (ferramenta Geoprocessamento → Buffer) de 10 km 

entorno das unidades selecionadas. 

Com os dados reprojetados procedeu-se com os recortes por meio da ferramenta Extrair → 

Recortar raster pela camada de máscara, utilizando o .shp (Shapefile) das RESEXs selecionadas 

e seu entorno. As imagens recortadas estão em formato matricial (pixel de 30x30 metros) por isso 

foi realizado a conversão desses para arquivos vetoriais através do método Converter  → Raster 

para vetor (poligonizar). De posse dos arquivos vetoriais as dezessetes classes iniciais foram 

reduzidas para dez classes no de 1999 e onze para os demais anos em análise. Por fim, foram 

realizados cálculos de área para as classes presentes e elaborados três mapas temáticos, um para 

cada ano. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo como base os resultados das análises da classificação dos mapas sobre uso e 

ocupação do solo foi possível perceber uma variação no uso da terra nos intervalos de dez anos 

(1999-2009-2019), a área total da paisagem que se refere há esses anos corresponde a 13.942,69 

km2.As áreas calculadas para cada classe presente nos anos pesquisados estão apresentadas na 

tabela 1. 

As classes temáticas identificadas nas RESEXs foram: formação florestal (agrupamento 

que compreende as formações de floresta ombrófila densa e aberta, savanas arborizadas, processo 

de sucessão natural e outras formações), mangue (áreas frequentemente inundadas pela mare e 

associadas ao ecossistema costeiro de manguezal), floresta plantada (são regiões com espécies 

arbóreas plantas para fins comerciais), formação campestre (geralmente territórios compostas por 

campinaras e savanas), pastagem (espaços predominantemente plantadas vinculadas a atividade 

agropecuária), praia e duna (extensões compostas com cordões arenosos de cor branca e brilhante 

não contendo vegetação nesta região), infraestrutura urbana,outras áreas não vegetadas (áreas de 

superfície não permeáveis que não foram mapeadas em suas classes), mineração, apicum (quando 
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há formações quase sempre desprovidas de vegetação arbórea), rio, lago e oceano e outras lavouras 

temporárias (MAPBIOMAS, 2020). 

A partir do cálculo de área realizado nas classes presentes em diferentes períodos, conforme 

exposto na Tabela 1, é notório que a classe floresta plantada só foi identificada no ano de 2009 na 

área de entorno das RESEXs apresentando 0,01 km2. As florestas plantadas tiveram um 

crescimento de plantio visando aumentar as ofertas madeireiras após a diminuição da produção de 

madeiras procedentes de florestas nativas (Santos et al, 2014). Santana et al (2008) afirmam que a 

consequência desse crescimento foi a expansão do reflorestamento no Brasil. 

 

Tabela 2 – Área ocupada por cada classe nos anos de 1999, 2099 e 2019. 

Classes Área 1999 Área 2009 Área 2019 Variação 1999 - 2019 

 RESEXs Entorno RESEXs Entorno RESEXs Entorno RESEXs Entorno 

 km2 km2 km2 km2 km2 km2 km2 % km2 % 

Formação Florestal 3611,55 3777,71 2750,99 3236,33 2858,01 3270,63 753,54 -20,86 507,08 -13,42 

Mangue 1713,28 1749,91 1712,45 1733,17 1697,89 1728,67 15,39 -0,89 21,24 -1,21 

Floresta Plantada - - - 0,01 - - - - - - 

Formação Campestre 186,6 243,94 226,24 291,27 178,13 245 8,47 -4,54 1,06 +0,43 

Pastagem 151,65 839,12 337,98 1337,65 327,31 1325,87 175,66 -11,58 486,75 -58 

Praia e Duna 13,56 6,06 10,61 5,97 4,98 3,11 8,58 -63,27 2,95 -48,67 

Infraestrutura Urbana 7,88 35,23 22,09 53,89 27,36 68,38 19,48 +24,72 33,15 +94,09 

Outras Áreas não Vegetadas 0,38 0,85 - 0,28 0,02 0,24 0,36 -94,74 0,61 +71,76 

Mineração - - - - - 0,02 - - 0,02 +100 

Apicum 14,59 5,02 5,48 3,32 5,2 3,95 9,39 -64,36 1,07 +21,31 

Rio, Lago e Oceano 815,82 769,33 1234,56 973,13 1199,11 976,83 383,29 +46,98 207,5 +26,97 

Outras Lavouras Temporárias 0,02 0,19 0,43 6,84 1,42 20,56 1,4 +70 20,37 +107 

Fonte: Autores (2020). 

 

A análise demonstra que no entorno das UCs, no ano de 2019, a classe mineração ocupou 

0,02 km2 da área total do estudo, essa implantação de mineração está entrelaçada a uma rede de 

partes interessadas tendendo à economia local. O que corrobora com o estudo de Araújo onde 

afirma que a mineração implantada principalmente no município de Capanema e Bragança do 

nordeste paraense, ocorre em diversas áreas visando à retirada de material de uso imediato na 

indústria cerâmica (argilas) e na construção civil com seixo, areia, argila para argamassa, pedra e 

outros. 
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Todas as reservas analisadas neste estudo foram criadas entre os anos de 2002 a 2014. 

Percebe através das análises que antes da criação das unidades, no ano de 1999 (Figura 2) a classe 

de formação florestal teve alta expansão contabilizando 7.389,26 km2 em relação aos outros anos 

estudados, a classe infraestrutura urbana demonstrou a sua menor taxa ocupando cerca de 43,11 

km2 e a classe outras lavouras temporárias com 0,21 km2. Em relação ao entorno dessas áreas os 

valores das classes não diferem tanto, exceto nas classes pastagem e infraestrutura urbana, esses 

dados demostram a notável presença crescentes de habitações nas proximidades além de apresentar 

possível potencialidade de degradação do solo. 

A informação e variação da cobertura e uso do solo a partir da série temporal de imagens 

disponibilizadas pelo projeto MapBiomas ao longo dos anos nas 11 Reservas Extrativistas pode 

ser visualizada nas Figuras 2, 3 e 4. Vale ressaltar que a quantidade de UCs encontradas no nordeste 

paraense é devido a um extenso processo de lutas por essas áreas com intenção de trabalhar e dela 

viver (CANTO et al. 2018). 

Ao analisar a classe “outras áreas não vegetadas” foi possível perceber uma queda de 

94,74% nas reservas e 71,76 no entorno entre os anos 1999 e 2019. É importante mencionar que 

devido ao processo de regeneração, essas áreas se transformam em outras classes com o tempo, 

como as formações de territórios florestais (Silva et al., 2019) 

O território de formação florestal apresentou uma diminuição no ano de 2009  (Figura 3) 

em relação ao ano anterior da análise, porém, teve um aumento no ano de 2019  (Figura 4). Nesse 

caso, Silva et al. (2019) mencionam que no período de 1986 a 2011 ocorreram extrações ilegais de 

madeiras em área protegidas, logo, esse fato sugere que a retração ocorrida em 2009 pode ter sido 

resultado dessas ações. Ainda nesse contexto, vale considerar o crescimento da vegetação de porte 

médio para a relação do aumento da classe para o ano de 2019.  
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Figura 2– Mapa de uso e ocupação do ano de 1999. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Outro fator que contribui para a redução é a transformação do uso e ocupação do solo dessas 

áreas, pois a cobertura das classes pastagem e outras lavouras temporárias apresentaram um 

crescimento ao longo dos anos, exceto a área de pastagem em 2019. Esses valores são derivados 

do crescimento da atividade de pecuária bovina que necessita da pastagem e da atividade da 

agricultura que precisa de extensas áreas, como o cultivo de mandioca, que carece de territórios de 

capoeira e após a colheita ficam em pousio (tempo de descanso da terra) até que passe o período e 

retorne com o plantio (Silva et al.,2019; FLORES et al., 2012). A classe formação campestre que 

obteve baixo percentual nas UCs (4,54%) e ganho no entorno (0,43%), também sofreu a influência 

das atividades agrícolas. 
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Figura 3 - Mapa de uso e ocupação do ano de 2009. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do ano de 2019. 

 

 Fonte: Autores, 2020.  
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Em relação a classe infraestrutura, o aumento de 24,72% nas reservas e de 94,09% no 

entorno durante os anos de análise pode ter colaborado com a redução da classe praia e duna, visto 

que esse crescimento está vinculado com a grande pressão populacional em busca de moradia 

nessas regiões, o que pode gerar conflitos por disputas de uso dos recursos. Esse resultado 

corrobora com o estudo realizado por Canto et al. (2018), onde foi identificado nas UCs da zona 

costeira paraense o conflito socioambiental, representado através de disputas por áreas com 

potenciais imobiliários e áreas privilegiadas por suas paisagens, como espaços deslocadas para 

praias, dunas, mangues e outros. 

Houve uma redução de área de mangue entre os anos de 1999 e 2019, isso se deve tanto 

pela extração madeireira como pela expansão urbana. De acordo com Almeida (1996), em alguns 

locais a procura por madeira está sendo suprida pelos bosques de manguezais, essas retiradas em 

excesso podem causar a extinção do habitat e da biota. O mesmo autor menciona que o turismo, as 

construções e novos moradores em áreas adjacentes ao mangue fomentam a ocupação do mesmo, 

relata também que infraestruturas como as estradas levaram ao aterramento de manguezais o que 

também pode causar impactos irreversíveis. 

A análise dos mapas demonstra que a classe apicum teve uma perda na variação dos anos 

analisados o que pode ser resultado das condições ambientais do estuário, visto que essa área é 

associada a manguezais. A área que compõe rio, lago e oceano obteve um ganho de 73,95% entre 

os anos de 1999 e 2019, o que indica a conversão e perda de outras classes, modificando assim a 

paisagem.   

 

4. CONCLUSÃO  

A metodologia adotada, embora simples, vinculada às análises multitemporais se 

mostraram adequadas para a detecção e monitoramento das alterações no uso e cobertura do solo 

durante o intervalo de aproximadamente 20 anos para as onze Reservas Extrativistas e seu entorno. 

Constatou-se através dos mapas que mesmo após a criação das UCs foram identificadas expansões 

inadequadas, o que se faz necessário avaliar essas áreas, impedindo o uso ilegal desses recursos. 

Este tipo de estudo torna-se relevante para a compreensão da dinâmica em Unidades de 

Conservação e áreas próximas, possibilitando auxiliar os gestores e a sociedade civil na elaboração 
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de políticas públicas para a gestão dos recursos naturais, além de contribuir para o conhecimento 

científico sobre o nordeste paraense.  
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RESUMO  

O crescimento antrópico sobre regiões florestais associado as oscilações climáticas podem 

promover riscos de desastres naturais. Proposto isso, objetivou-se analisar o quanto os moduladores 

do clima e as mudanças do uso da terra podem estar afetando na hidrologia em Bragança-PA de 

1985 a 2018. Foram utilizados dados de TSM (NOAA); hidrológicos (ANA); estimados 

(interpolados) do GPCC e de uso do solo (Projeto MapBiomas) para analisar o comportamento 

dessas variáveis ambientais. Os resultaram mostraram a flutuação dos índices climáticos 

acompanhando a variação das chuvas anuais, apontando uma tendência de diminuição do regime 

de chuva. Foram observadas modificações significativas na extensão florestal, mostrando o avanço 

da pastagem e área urbana na cidade, assim como a queda da vazão no rio Caeté, o que pode ser 

atribuído à expansão de áreas destinadas ao pasto principalmente que ultrapassaram as áreas de 

floresta e podem estar impactando no ciclo hidrológico. 
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1. INTRODUÇÃO  

O avanço acelerado e desordenado das formas de uso da terra nos últimos anos tem alterado 

o ciclo hidrológico natural em determinadas regiões (GOMES et al., 2020). Tais ações antrópicas 

associada á precipitação pluviométrica pode acarretar em desastres naturais como erosões do solo, 

enchentes, inundações, como já foi identificado no estado do Pará por Silva e Gomes (2019). 

Os estudos voltados para a análise do comportamento dos mecanismos climáticos como o 

fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) e Dipolo do Atlântico (DA) que modulam o regime 

pluvial da costa litorânea paraense podem auxiliar na predição de eventos extremos relacionados a 

essas forçantes climáticas (GOMES et al., 2019) que estão relacionadas a vários desastres (LICCO; 

MACDOWELL, 2011). 

Por tanto, alguns trabalhos como a observação das oscilações climáticas associadas o 

excesso e/ou déficit pluviométrico anual através do Índice de Anomalia de Chuva (IAC) como de 

Jorge e Lucena (2018) contribuem para verificação do quanto as interações oceano-atmosfera estão 

influenciando o regime fluvial local (GOMES et al., 2020), além das mudanças do uso e cobertura 

do solo que podem também alterar a vazão dos rios (LEE et al., 2018). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar o quanto o clima e a dinâmica do uso da 

terra estão alterando os sistemas hidrológicos no município de Bragança-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Bragança localiza-se na microrregião Bragantina no litoral nordeste 

paraense (Figura 1) abrangendo cerca de 2.124,7 km² com população estimada de 128.914 hab. 

(SANTOS et al., 2019; IBGE, 2020).  

A climatologia é marcada por precipitações médias anuais de 2.450 mm, temperaturas do 

ar mínimas e máximas de 24 °C e 35 °C, umidade relativa do ar de 80 % e ventos de nordeste 

oriundos do oceano Atlântico (INMET, 2020). A hidrologia da cidade é caracterizada pelo rio 

Caeté (principal) e seus afluentes (Jeripaú-Mirim, Emboraí, Urumajó) (ANA, 2020). 

Os dados de índices climáticos adquiriram-se da National Oceanic and Administration 

Atmosferic(NOAA, 2019) e são: Modo Meridional do Atlântico (AMM), Índice Oscilação Niño 

(ION) e Índice Oscilação Sul (IOS). Os dados hidrológicos obtiveram-se do pluviômetro da 

Agência Nacional das Águas (ANA, 2020). O produto de interpolação do Global Precipitation 
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Climatology Centre foi extraído através da plataforma Visualiser GPCC (GPCC, 2020) para 

representar a distribuição pluviométrica. Estes dados do GPCC foram usados e validados em alguns 

trabalhos (SCHNEIDER et al., 2014; DIAS et al., 2020) com objetivo de compensar as áreas com 

baixa densidade de estações. As formas de uso e ocupação da terra obteve-se do Google Engine 

Earth do Projeto MapBiomas (2020) assim como Gomes et al. (2020) e produzido por meio de 

geoprocessamento no Sistema de Informações Geográfica (SIC). 

 

Figura 1 - Localização da área de estudo: Município de Bragança-PA. 

 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Os dados hidrológicos (ANA, 2020) foram transferidos para o softwere Hidro 1.3 e tratados 

no softwere Excel 2016 para a produção das figuras que mostram a variabilidade temporal. Foi 

calculado o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) apresentado primeiramente por Rooy (1965), 

sendo posteriormente adaptado por Freitas (2005) e aplicado por autores (HÄNSEL et al., 2016) 

representado pelas Equações 1 e 2. 
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IAC = 3 [
(𝑁 − 𝑁)̅̅̅̅

(𝑀− 𝑁)̅̅̅̅ ]       (Eq. 1) 

IAC = −3 [
(𝑁 − �̅�)

(𝑋− 𝑁)̅̅̅̅ ]       (Eq. 2) 

Onde: N = Precipitação atual (mm.mês-1); 𝑁 = Média da precipitação mensal da série 

histórica (mm); M = Média das dez maiores precipitações mensais da série histórica; X = Média 

das dez menores precipitações mensais da série histórica. 

 Adotou-se a relação entre as TSM’s e a precipitação anual destacando os maiores (menores) 

valores observados acima (abaixo) do desvio padrão da média da série histórica para identificação 

do extremos climáticos e classificação do IAC como mostra na Tabela 1 (JORGE; LUCENA, 

2018). 

 

Tabela 1 - Classificação do Índice de Anomalia de Chuva. 

Índice de Anomalia de Chuva (IAC) Classe Pluviométrica 

≥ 4 Extremamente Chuvoso 

2 > 4 Muito Chuvoso 

0 > 2 Chuvoso 

0 < -2 Seco 

-2 < -4 Muito Seco 

≤-4 Extremamente Seco 

Fonte: Fonte: Autor, 2020. Adaptado de Jorge e Lucena, 2018. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Figura 2a mostra os índices climáticos dos oceanos Atlântico tropical (At) e Pacífico 

tropical (Pt), em que se observa em 1986 (-3,82 °C) o menor resfriamento anômalo do At, 

indicando a atuação do fenômeno climático conhecido por Dipolo negativo que promove aumento 

das chuvas no Brasil. Enquanto no ano de 2010 (4,98 °C) houve o maior aquecimento destas 

mesmas águas superficiais, ocorrendo o Dipolo positivo provocando inibição de precipitação. 

No oceano Pt, o ION apontou que o ano de 1999 (-1,23 °C) ocorreu o maior resfriamento 

da TSM e isto caracteriza a formação do fenômeno do La Niña, favorecendo a elevação do volume 

de chuvas na região norte brasileira. Em 2015 (1,49 °C) as águas do Pt aqueceram-se anomalamente 

a ponto de gerar o El Niño, que auxilia na diminuição do regime pluvial ao norte do Brasil. Vale 

ressaltar que, geralmente, os efeitos desses fenômenos climáticos são sentidos nos anos de sua 

formação e posterior. Complementando, o IOS sempre se comporta de maneira oposta, pois é 
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baseado na pressão que é inversamente proporcional a temperatura (SIQUEIRA; MOLION, 2015). 

Assim, em 1987 (-1,53 hPa) identificou-se o menor valor anômalo indicando a atividade do El 

Niño. Contudo, no ano de 2011 (2,31 hPa) foi observado a mais elevada anomalia sugerindo a 

presença do La Niña. 

Na Figura 2b no IAC observa-se em 1985 (7,8 mm), 1991 (4,9 mm) e 2009 (4,2 mm) os 

anos com os maiores excedentes hídrico classificado como extremamente chuvoso, possivelmente 

devido ao La Niña ocorrido. Os anos de 1987 (-4,2 mm), 1989 (-4,6 mm) e 2012 (-3,5 mm) foram 

os menores déficit hídrico enquadrando-se na categoria de extremamente seco, em que pode ser 

explicado por eventos de El Niño e Dipolo Positivo (JORGE; LUCENA, 2018). 

 

Figura 2 – (a) Índices Climáticos (1984 – 2018): Oceano Atlântico (AMM).  Oceano Pacífico (ION; IOS). 

(b) Variabilidade anual do Índice de Anomalia de Chuva (IAC): Município de Bragança-PA. 

Variabilidade Pluviométrica anual (1985 - 2018): Município de Bragança-PA. 

 
Fonte: NOAA, 2020; ANA, 2020. Adaptado por Autor, 2020. 
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A Figura 3 descreve a variação hidrológica anual da vazão correspondendo ao regime 

pluviométrico, em que foi observado o maior acumulado pluvial foi em 1985 (4.084,4 mm) com 

42,8 % acima da média, 28,0 % maior que o desvio padrão e a descarga fluvial mais elevada da 

série de 58,3 m³/s; estes valores são provavelmente reflexo do La Niña (1984-1985). O ano de 1989 

(1.315,2 mm) houve o menor registro de chuva com 43,8 % abaixo da média, 24,3 % menor que o 

desvio padrão e a vazão de 50,3 m³/s; não se observando clima desfavorável ao aumento pluvial. 

Ressaltando que o menor deflúvio da série foi em 2010 (24,9 m³/s) com o El Niño de 2009-2010 

(JORGE; LUCENA, 2018) diminuindo a precipitação (abaixo da média). 

 

Figura 3 - Variabilidade hidrometeorológica anual (1985 - 2018): Município de Bragança-PA. 

 
Fonte: ANA, 2020. Adaptado por Autor, 2020. 

 
Observa-se na Figura 4 a distribuição espacial da precipitação, no qual varia (NO-SE) de 

forma decrescente com os maiores volumes de chuva (2.378,8 mm – 2.409,6 mm) na região norte-

noroeste, sendo este elevado montante pluvial possivelmente está relacionado á influência da brisa 

marítima que transporta umidade do oceano At,processo fundamental para formação de nuvens e 

consequentemente precipitação (GERMANO et al., 2016). Na parte central identifica-se uma faixa 

de transição com pluviosidade (2.325,9 mm – 2.352,4 mm) mediana em relação aos extremos. No 

setor sudeste da cidade é caracterizada com os menores regimes pluviométrico (2.273,1 mm – 

2.299,5 mm), em que está área provavelmente há diminuição da influência das brisas marítimas. 

Apesar desta variabilidade, os padrões de chuva continuam altos devido não só pela 

oscilação climática (interação oceano-atmosfera), mas também por causa dos efeitos de sistemas 
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atmosféricos indutores de precipitação na escala sinótica como a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) que abastecem a região norte e nordeste (extremo norte) brasileira no verão 

austral (GOMES et al., 2019). Na mesoescala com as Linhas de Instabilidade influenciadas pelas 

brisas marítimas (ALCÂNTARA, 2011) atuando mais intensamente na primavera austral. 

 

Figura 4 - Distribuição espacial anual pluviométrica (1988 – 2017): Município de Bragança-PA. 

 
Fonte: GPCC, 2020. Adaptado por Autor, 2020. 

 

Na Figura 5 as mudanças do uso da terra do município de Bragança-PA (1985 – 2018) 

apresenta 7 coberturas, além das rodovias. No ano de 1985, as Florestas dominam com 1.423,3 km² 

(68,2 %) de área. As atividades de Pastagem abrangem aproximadamente 393,4 km² (18,9 %) com 

segunda maior classe em extensão (noroeste-sudoeste-sudeste). Em seguida,as áreas de Mangue 

com 216,1 km² (10,3 %) concentra-se ao norte (litoral).A Massa d’ água e Dunas/Praias possuem 

coberturas menores com 52,1 km² (2,5 %) e 0,2 km² (0,009 %) respectivamente.Em 2018, observa-

se alterações significativas, visto que as Florestas foram desmatadas declinando para cerca de 845,6 

km² (40,5 %), isto pode ser explicado pelo aumento expressivo de setores com Pastagem para 953,8 

km² (45,8 %) em toda cidade. Os Mangues cresceram sua extensão territorial para 219,6 km² (10,5 

%), indicando uma preservação deste bioma que é fundamental para o equilíbrio ambiental 

(OLIVEIRA; HENRIQUE, 2018). As Áreas urbanas, antes não observadas (1985), expandiram-se 
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para 14,0 km² (0,7 %), assim como a Agricultura com 1,2 km² (0,05 %), no qual provavelmente o 

avanço dessas duas últimas classes explicitadas tem parcela na supressão da cobertura vegetal, fato 

este que foi observado em Cuiabá-MT por Gomes et al. (2020). A Massa d’água com 56,1 km² (2,7 

%) aumentaram suas áreas, além da diminuição das Dunas/Praias 0,1 (0,005 %). 

 

Figura 5 – Uso e ocupação da terra (1985 e 2018): Município de Bragança.

 
Fonte: MapBiomas, 2020. Adaptado por Autor, 2020. 

 

4. CONCLUSÃO  

Os índices climáticos dos oceanos Pacífico e Atlântico ao longo dos anos acompanharam, 

no geral, a pluviosidade local, onde houve tendências de diminuição para precipitação no município 

de Bragança. As áreas destinadas as atividades de pasto podem estar influenciando na 

impermeabilização da água pluvial com os terrenos compactos do pasto acarretando no aumento 

do escoamento superficial e diminuição da infiltração hídrica para o abastecimento dos lençóis 

freáticos e rios da região. Este cenário deve ser visto como um alerta, pois pode comprometer 

futuramente o uso da água em diversas finalidades existentes para a manutenção do equilíbrio dos 

setores estruturais da cidade, afetando a sociedade em eventos climáticos inibidores de chuva, 

mesmo que a região seja marcada por altos índices de recargas hídricas.  
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RESUMO  

Elaeis guineenses Jacq. é uma espécie monocotiledônea, pertencente à família Arecaceae e sua está 

território Africano e possuem um alto interesse comercial. A exploração da palma de óleo no Brasil 

iniciou no estado da Bahia no século XVII e com o passar do tempo expandiu para a região norte 

brasileira, onde teve uma boa adaptabilidade por conta dos aspectos edafoclimáticos. A 

classificação supervisionada contribui na identificação para o mapeamento do uso e da ocupação 

de terras através das análises e interpretação visual das imagens produzidas através de 

satélites.  Para a execução do trabalho, foram feitos levantamentos de dados científicos como, 

pesquisas e estudos sobre a temática, para uma melhor compreensão e entendimento a respeito da 

classificação do uso do solo utilizando respostas de índices espectrais em níveis orbitais. O trabalho 

objetivou obter mapeamento da fazenda Agrapalma e proporcionar detalhes sobre a variação 

temporal das mudanças de distribuição do uso da terra. Foram utilizadas imagens da plataforma 

Google Earth Engenie e a classificação foi supervisionada no software livre Qgis. No 

monitoramento da modificação da cobertura do solo, observou-se perda de 2,46% da vegetação, 

aumento de 10,29% da vegetação secundária e redução de 8.826,09 ha de solo exposto. 

 

Palavras-chave: Classificação supervisionada. Modificação da cobertura do solo.Agropalma. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto. 
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1.INTRODUÇÃO  

Elaeis guineenses Jacq. é uma espécie monocotiledônea pertencente à família Arecaceae, 

sua origem é de território Africano e possuem um alto interesse comercial. A exploração da palma 

de óleo no Brasil iniciou no estado da Bahia no século XVII e com o passar do tempo expandiu 

para a região norte brasileira, onde teve uma boa adaptabilidade por conta dos aspectos 

edafoclimáticos (CANAVIEIRA, 2018). O Estado do Pará, se destaca por ser o maior produtor 

nacional de dendê com produção anual de 3,200.000 toneladas (SEDAP, 2020). No Estado do Pará 

a produção se localiza na mesorregião do Nordeste paraense, que obtém 90% da produção nacional. 

O cultivo de palma de óleo, é uma das atividades que mais contribuem para renda e sustentabilidade 

de famílias do meio rural, empregando cerca de 20 mil pessoas (CANAVIEIRA, 2018). 

As técnicas que envolvem as ferramentas do sensoriamento remoto, estão ganhando cada 

vez mais visibilidade no meio agrícola, pois contribuem de forma significativa para o 

monitoramento de áreas plantadas e auxilia na detecção e evolução da quantidade de espaço 

ocupado por culturas como a palma de óleo (CANAVIEIRA, 2018).  

 A classificação supervisionada é uma técnica que contribuem na identificação das variadas 

classes comportamentais dos diferentes espectros no decorrer dos anos, assim permitindo 

mageamento no mesmo local em diferentes datas e anos. Dessa maneira, os algoritmos de 

classificação são cruciais para a extração das feições convenientes em um espaço multidimensional 

(VALE et. al, 2018). Com isso, o mapeamento do uso e da ocupação da terra se baseia na análise 

e interpretação visual das imagens produzidas através dos satélites, para detectar espacialmente o 

uso dos recursos naturais (OLIVEIRA1 et. al, 2014; RIBEIRO et. al, 2007). 

O sensor TM (Themactic Mapper)abordo dos satélites da série Landsat 5, possuem o 

sistema espectro eletromagnético de varredura mecânica e os detectores estão expostos em forma 

matricial de 16x6 fotodetectores, onde as bandas 1,2,3, e 4 são feitas de silício e as bandas 5 e 7 de 

antimoneto de índio. O sensor apresenta 7 detectores termais de telureto de mércurio-cádmitoo para 

bandas 6 (MARQUES, 2009). A banda 6 possuem a resolução espacial para 120 m e as demais 

para 30 m. Esse sensor é voltado para o estudo do mapeamento dos recursos naturais por possuir 

a distribuição espectral adequada (OLIVEIRA et.al). 

O atual satélite ativo é o Landsat 8, possuindo características que o diferenciam dos satélites 

anterior, com quantização 12 bits e mais duas novas bandas (NAMIKAWA, 2015). O sensor OLI 
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(Operational Land Imager) possui bandas de 1 a 9 com resolução espacial de 30m, tendo como 

exceção a banda 8 Pancromática com resolução espacial de 15m, é um sensor utilizado para a 

aplicação em estudos de água costeira e para nuvens cirrus. O sensor TIRS (Thermal Infrared 

Sensor) possui duas bandas com resolução espacial de 100m e é atribuído ao infravermelho 

terminal, obtendo dados provenientes do sensor OLI (SOLARI, 2017).  

O presente trabalho, pretende apresentar resultados acerca do método da classificação 

supervisionada, assim, objetivando adquirir o mapeamento da fazenda Agropalma e proporcionar 

detalhes sobre a variação temporal das mudanças na distribuição do uso da terra dos anos 2009 a 

2019 através do sensor TM.  

 

2.MATERIAL E MÉTODO 

O presente estudo foi realizado na área da empresa Agropalma  (Figura 1), que se localiza 

nos municípios de Tailândia, Acará, Moju e Tomé-Açu.  O município de Tailândiaestá a 173.22 

km de Belém, o clima predominante na região segundo a classificação de Köppe é do tipo Ami, o 

qual apresenta maior precipitação nos meses de janeiro a maio e menor de agosto a novembro. A 

temperatura média anual é de aproximadamente 26 ºC e a umidade relativa do ar de 80% 

(PREFEITURA DE TAILÂNDIA, 2012). Os solos predominantes no Município é o Latossolo 

Amarelo, textura argilosa e Concrecionários Lateríticos (INSTITUTO DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL DO PARÁ, 2011) 

O município de Acará fica cerca de 100 quilômetros de distância de Belém, capital do 

Estado do Pará. (GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 2019). o Município apresenta o clima do 

tipo Afi segundo a classificação de Köppen, o que corresponde ao tropical úmido, com temperatura 

mensal superior a 18ºC, chuvas nas duas estações e precipitação sempre acima de 60 mm 

(FAPESPA, 2016). Os principais solos presentes no município são do tipo Latossolo Amarelo, 

textura argilosa e média, e Concrecionários Lateríticos (FAPESPA, 2016). 

Já o município de Mojú, está a uma distância 90 km da capital Belém. Este município 

apresenta segundo a classificação de Köppen, o clima do tipo Afi com temperatura média anual de 

26 °C e precipitação pluviométrica média de 2500 mm. Os principais solos presentes na região são 

as classes dos Latossolos, tais como: Latossolo Amarelo, textura argilosa, e solos Concrecionários 

Lateríticos; Latossolo Amarelo, textura argilosa, e Latossolo Amarelo, textura média, além de 

Areias Quartzosas e solos Aluviais (IDESP, 2011). 
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Figura1 – Localização geográfica do imóvel AGROPALA/PA. 

 

Fonte: IBGE, adaptado Autores, 2020. 

 

E o município de Tomé-Açu está situado a 220 km da capital, o clima é do tipo Ami, 

temperatura média anual de 26 ºC e precipitação média anual de 2300 mm. Os solos do município 

são representados pelo Latossolo Amarelo distrófico, textura argilosa e textura média; 

Concrecionário Laterítico indiscriminados distróficos, textura indiscriminada; Gleys Pouco Úmico 

eutrófico e distrófico; e Auvial eutrófico e distrófico, em associação (IDESP, 2011) 
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Para a execução do trabalho, foram feitos levantamentos de dados científicos como 

pesquisas e estudos sobre a temática, para uma melhor compreensão e entendimento a respeito da 

classificação do uso do solo, utilizando respostas de índices espectrais em níveis orbitais. 

Para monitorar a modificação da cobertura do solo na devida área de estudo, foram 

utilizadas imagens dos satélites Landsat-5/TM no ano de 2009 e do satélite Landsat-8/OLI-TIRS 

do ano de 2019, disponibilizados na plataforma Google Earth Engine (GEE). As imagens dos 

satélites do grupo Landsat tem resolução espacial de 30 x 30 metros, o que para análise de 

aquisições detalhistas de pequenas áreas não é viável devido à baixa resolução, porém para a análise 

ambiental de cobertura do solo em grande escala é propriamente válido, logo outros trabalhos já 

foram feitos desenvolvidos tais quais Silva e Silva (2017), Guilherme et al (2016), |Moreira e 

Amorim (2016), Costa et al (2015). 

Os processamentos foram feitos no Google Earth Engine,  uma plataforma web livre para 

tratamento de imagens, a partir da linguagem de programação javaScript, foi formulado o script 

para obtermos um mosaico de imagens mais limpo da área de estudo, gerando mosaicos anuais da 

região de estudo, e a classificação supervisionada feito no plug-in: o qual se trata de uma extensão 

do programa, que disponibiliza outras ações que não são nativas deste, logo, o plug-in classification 

tool, do software aberto Qgis,foi instalado dentro do software para podemos ter uma outra função 

que  não vem habilitada no software e sim adicionada (OLIVEIRA et al, 2019). 

A classificação das imagens foi feita de forma supervisionada no Software livre Qgis, onde 

devido a existência de nuvens e sombra de nuvens principalmente no ano de 2019, foram feitas 

reclassificações de classes de pixel, de forma analítica em cima das imagens mosaico para adquirir 

uma maior confiabilidade da classificação. Desta forma, foi possível corrigir erros consideráveis 

na classificação e identificar a transformação da ocupação do solo. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

O mapa mostra a alteração da vegetação na área de plantio de dendê (Elaeis guineensis 

Jacq.) entre 2009 a 2019. Para se ter maior clareza de interpretação das imagens, elas foram 

divididas em cinco classes, as que apresentam classes maiores se refere à vegetação densa 

e vegetação secundária, as de classes baixas, refere-se ao solo exposto, hidrografia e nuvens 

(Figura 2). 
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Nos dados de monitoramento da modificação da cobertura do solo de classificação 

supervisionada para vegetação em 2009 foi de 59,92% caracterizando-se como uma vegetação mais 

densa, relacionado ao ano de 2019 que apresentou percentual de 57,46%, observou-se uma perda 

de 2,46% da vegetação densa em 10 anos. Essa diminuição pode estar associada a inserção de 

novos plantios. 

 

Figura 2 – Mapa da área de plantio de dendê. 

 
Fonte: IBGE, adaptado Autores, 2020. 

 

Segundo Siqueira (2018) o nordeste paraense tem grande concentração dessa cultura devido 

a interação dos fatores planta, solo, clima e a localização, ao qual fazem com que haja um 

desenvolvimento maior da palma de óleo. Os municípios que mais se destacam em termos de 

produção da palma de óleo é o município de Tailândia com 405,055t, Concórdia do Pará com 

258.271t, Bonito com 200.100t entre outros municípios que contribuem para que o estado do Pará 

possa representar 83% da produção no Brasil. 

Observou-se ainda que a vegetação secundária aumentou em 10,29% entre 2009 e 2019, 

isso pode ter ocorrido pelo reaproveitamento das áreas para o desenvolvimento da cultura.  Nos 
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estudos feitos por Matos et al (2007) utilizando a classificação supervisionada, analisou-se que de 

acordo com a classificação, o resultado obtido será diferente, nas variáveis analisadas o solo 

exposto foi o que mais se destacou nas imagens de classificação. Entretanto, no presente estudo, 

verificou-se uma diminuição na classe de solo exposto. Esta redução pode estar associada com a 

ocupação de plantios. 

As classificações supervisionadas dos distintos anos de estudo, foram gerados a partir de 

mosaicos de imagens em que 2009 teve um percentual de 16% de nuvens e em 2019 houve 20% 

de nuvens. Porém, durante a classificação foram feitas correções dos dados, principalmente para 

nuvens e sombras de nuvens com o intuito de gerar dados mais precisos. 

Na tabela 1, a partir da classificação realizada em cada um dos sensores, TM e OLI-TIRS, 

analisados entre os anos de 2009 a 2019, observou que há predominância de 64.185,71 ha de 

vegetação mais densa no ano de 2009, quando comparada com  ano de 2019, observou a perda de 

2.619,05 ha de vegetação, isso pode estar relacionado com a retirada de culturas sem produção para 

a inserção de novas. Segundo Maciel et. al (2013) a palma de óleo permanece produtiva de 25 a 30 

anos, mas isso dependerá das condições ecológicas e também o material genético utilizado. 

 

Tabela 1 – Dados de classificação supervisionada de 2009 a 2019. 

Dados Agropalma  2009                     Dados  Agropalma  2019 

Classes Área ha 
 

Classes Área ha 
 

Vegetação 64.185,71 
 

Vegetação 61.566,70 
 

Vegetação Secundária 25.316,86 
 

Vegetação Secundária 36.243,40 
 

Solo Exposto 13.920,20 
 

Solo Exposto 5.058,11 
 

Hidrografia 2.033,05 
 

Hidrografia 1.714,30 
 

Nuvens 1.622,42 
 

Nuvens 2.494,68 
 

Fonte: Autores, 2020 

 

Também se pode observar que a área de ampla dimensão de vegetação secundária teve um 

aumento de 10.926,54 ha no período estudado, isso pode estar relacionado ao desenvolvimento da 

cultura da palma de óleo, ou seja, a fase jovem, onde as florestas tidas como secundárias se instalam 

apresentando a ocorrência de algum tipo de corte. Em vista disso, afirma-se que a cultura está na 
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sua fase de crescimento inicial (fase jovem ou período imaturo) que pode variar de dois a quatro 

anos, nesse estágio a planta investe no seu crescimento vegetativo (MACIEL et. al, 2013).  

Foi observado também um alto decréscimo de 8.826,09 ha do solo exposto e uma redução 

de 318,75 ha de hidrografia no período da análise. No trabalho de Almeida e Vieira (2014), a 

redução do volume de água está associada ao assoreamento das nascentes por conta da inexistência 

da mata ciliar retirada para a introdução do dendê.  

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise feita através da classificação supervisionada revelou que a área na lavoura de 

dendê teve comportamento alterado destacando-se principalmente as camadas de solo exposto e 

vegetação, o qual obteve redução entre 2009 e 2019. Para vegetação secundária houve um aumento 

expressivo, que pode ser provável ter se relacionado com o reaproveitamento das áreas para o 

desenvolvimento da cultura. 
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RESUMO  

A região insular de Ananindeua-PA comporta famílias ribeirinhas tradicionais da Amazônia. 

Nestas localidades ocorrem processos peculiares de uso e ocupação do solo que determinam a 

dinâmica da paisagem natural. Neste contexto, esse trabalho se justifica como forma de 

contribuição com informações que relatam as ações do homem na mudança de paisagem, 

permitindo que os gestores responsáveis possam subsidiar melhores intervenções., Com isso, o 

estudo tem como objetivo avaliar a dinâmica espectro-temporal da vegetação por meio do Índice 

de Vegetação por Diferenças Normalizadas (NDVI) em diferentes períodos  na região insular do 

município de Ananindeua – PA. Para mensurar as alterações, utilizou-se o NDVI extraído de 

imagens do satélite Sentinel-2A para os anos de 2017 e 2020. Com o resultado das analises, 

verificou-se que houve pequena alteração em todas as classes de vegetação. As áreas de solo 

exposto existentes podem estar associadas às áreas de habitação e as atividades de autoconsumo. 

A predominância da cobertura vegetal densa nessa região pode estar relacionada a elos entre os 

ribeirinhos amazônicos e o meio biofísico, em conjunto com políticas de conservação do 

município. As considerações diante o estudo, evidenciou que união da cultura ambiental, a 

importância do agroextrativismo, da pesca artesanal conectados aos aspectos do ecoturismo e 

exigências institucionais, fazem com que a paisagem da Ilha seja conservada.  

 

Palavras-chave: Uso e ocupação do solo. Sensoriamento remoto. Meio ambiente. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

O município de Ananindeua está localizado no Nordeste paraense e atualmente é descrito 

como um ambiente marcado por distintos modos de vida que se relacionam. O fato da região 

carregar consigo diferentes “temporalidades, modos de vida, espacialidades, densidades, 

velocidades e lógicas que interagem”(RODRIGUES et al. 2018, p.270), permite configurar uma 

paisagem complexa, particular e ao mesmo tempo plural, dentro de um traçado urbano, periurbano 

e rural. 

O município de Ananindeua faz limite com a Capital paraense e a sua urbanização tem sido 

intensificada cada vez mais. Assim, necessita-se compreender a paisagem de ambientes de 

conservação, como as ilhas que comportam famílias ribeirinhas tradicionais. A coexistência do 

rural e do urbano compõe o resultado das peculiaridades e de territorialidades produzidas em um 

conjunto de fatores determinados pelo uso e ocupação dos solos amazônicos (LIRA; CHAVES, 

2016). 

As populações que vivem nas áreas rurais de Ananindeua usam os recursos naturais para 

melhorar as suas condições de vida, através da alimentação, utilização em funções medicinais e na 

construção de moradias (SANTOS et al., 2020).  Entretanto, devido os impactos antrópicos, como 

no desenvolvimento de atividades produtivas e no manejo deficiente dos recursos naturais, pode 

haver alteração da paisagem e do equilíbrio ambiental.  

É de extrema importância estudos que visam a análise do uso e cobertura do solo, realizando 

a categorização dos tipos de classes da paisagem. Deste modo, esse trabalho está fundamentado na 

possibilidade de prover informações e criar um feedback aos gestores responsáveis no fornecimento 

de políticas públicas. Assim, este artigo visa avaliar a dinâmica espectro-temporal da paisagem, 

através do NDVI, em dois períodos diferentes, na região insular do município de Ananindeua – 

PA. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo ocorreu nas Ilhas do município de Ananindeua (Figura 1) que pertencem à 

Mesorregião e Microrregião Metropolitana do município de Belém. O município possui 

190,581km², com população estimada em 535.54 mil habitantes, perfazendo uma densidade 

demográfica de 2.477,55 hab/km². O registro de estabelecimentos rurais em condições legais é de 
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287, com 697 pessoas residindo, entretanto, a população rural registrada é de 1.154 indivíduos 

(IBGE, 2020).   

 

Figura 1 – Mapa de localização da região insular do município de Ananindeua (PA). 

 
Fonte:Autores, 2020. 

 

Os solos do Município são caracterizados como Concrecionários Lateríticos 

Indiscriminados distróficos, textura indiscriminada, Latossolo Amarelo distrófico de textura 

média, com vegetação com características de floresta secundária, em vários estágios de 

desenvolvimento, proveniente do desmatamento executado na área para o cultivo de espécies 

alimentícias de ciclo curto (milho, mandioca, etc.). A região insular é composta pelas ilhas de 

Viçosa, João Pilatos, São José da Sororoca, Santa Rosa, Mutá, Arauari, Sororóca, Sassunema e 

Guajarina, 9 ao todo (PARÁ, 2011). 

Para atingir o objetivo proposto foi aplicada a metodologia de Índice de Vegetação por 

Diferenças Normalizadas (NDVI) (ROUSE et al., 1973). Para a execução foram usadas imagens 

captadas pelo sensor MSI, presente nos satélites Sentinel-2A. As imagens são disponibilizadas de 
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forma gratuita no sistema Copernicus Open Access Hub da European Space Agency (ESA), onde 

foram selecionadas as imagens referentes às seguintes datas: 20/07/2017 e 25/05/2020.  

As imagens do satélite Sentinel-2A foram adquiridas no nível de processamento 1C.  Os 

produtos de nível 1C apresentam correção de topo de atmosfera (Top of Atmosphere - TOA) e foram 

convertidas para refletância de superfície terrestre (Bottom of Atmosphere - BOA). Esse processo 

de correção atmosférica foi executado pelo método Dark Object Subtraction (DOS1) utilizando o 

Semi-Automatic ClassificationPlugin (SCP), disponível em Software QGIS 3.10 (ESA, 2020; 

ALFACE et al., 2019). 

O processamento digital das imagens provenientes dos satélites Sentinel-2A para geração 

do NDVI foi executado no software QGIS 3.4®, aplicou-se a metodologia desenvolvida por Rouse 

et al. (1973). Para esse procedimento, utilizou-se as bandas espectrais 4 (Red) e 8 (NIR), com 

resolução espacial de 10 m (equação 1). 

 

Equação 1: Fórmula do NDVI. 

NDVI =
NIR − Red

NIR + Red
 (1) 

Em que: 

NDVI – Índice de vegetação por diferença normalizada; 

NIR – Reflectância na banda do infravermelho próximo; 

Red – Reflectância na banda do vermelho. 

 

Os valores de NDVI dos períodos avaliados foram compilados em seis diferentes classes, 

de acordo como a metodologia proposta por Aquino e Oliveira (2012), com a finalidade de 

caracterizar os alvos existentes na superfície do local de estudo (Tabela 1). Além disso, utilizou-se 

estatística descritiva para entender e mensurar os valores referentes a cada classe e suas alterações 

em relação aos dois períodos de avaliação. Ademais, como complemento para fundamentar a 

discussão a partir dos resultados, obteve-se o apoio de relatórios, documentos, publicações técnicas 

de órgãos públicos e artigos científicos publicados em periódicos.  
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Tabela 1 – Classes de cobertura vegetal e os respectivos intervalos de NDVI. 

Classes  Intervalos de NDVI Nível de cobertura do solo  

Classe 1 -1,00 a 0,00 Solo Exposto ou corpo d’agua 

Classe 2 0,00 a 0,20 Muito Baixa 

Classe 3 0,20 a 0,40 Baixa 

Classe 4 0,40 a 0,60 Moderadamente Baixa 

Classe 5 0,60 a 0,80 Moderadamente alta 

Classe 6 0,80 a 1,00 Alta ou densa cobertura 

Fonte – Adaptado de Aquino e Oliveira, 2012. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das análises, verificou-se que para a imagem do dia 20/07/2017 o NDVI médio 

obtido foi de 0,852, com valor mínimo de -0,329 e máximo de 0,926.  Para a imagem do dia 

25/05/2020, obteve-se o NDVI médio de 0,841, com índice mínimo de -0,600 e máximo de 0,915. 

Para melhor análise e compreensão dos resultados, os valores de NDVI foram categorizados em 

seis classes para ambos os anos estudados (Tabela 2). 

 

Tabela 2– Resultado da análise das classes para o ano de 2017 e 2020. 
 

20.07.2017 25.05.2020 

Classes  Área (km2) % de área Área (km2) % de área 

Classe 1 0,075 0,11% 0,139 0,21% 

Classe 2 0,147 0,22% 0,105 0,16% 

Classe 3 0,220 0,33% 0,203 0,31% 

Classe 4 0,499 0,76% 0,483 0,73% 

Classe 5 2,730 4,14% 2,834 4,30% 

Classe 6 62,202 94,43% 62,101 94,28% 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Na Figura 2 é possível visualizar a distribuição espacial das classes de NDVI utilizadas e 

sua dinâmica durante os períodos avaliados. É possível perceber a proporção de cada classe 

existente na área, especialmente a predominância da Classe 6 e a menor existência das Classes 1, 

2 e 3. De forma geral, percebeu-se que as alterações existentes nos períodos avaliados foram muito 

pequenas. Contudo, notou-se que as principais modificações ocorreram na Classe 1, onde houve 
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aumento de 0,11% para 0,21%, ou seja, a proporção de solo exposto apresentou um crescimento 

nesse período.  

 

Figura 2 – Mapa de classes de NDVI para A) 20/07/2017 e B)25/05/2020. 

 

Fonte:Autores, 2020. 

 

Esse fato pode estar ligado às pequenas implementações de produções alimentícias, como 

roça e hortaliças, mostrando que os moradores locais não realizam apenas o extrativismo, mas se 

utilizam da agricultura e criação de pequenos animais. Silva et al. (2015) comentam em seus 

estudos que as famílias ribeirinhas possuem muitas dinâmicas para autoconsumo, mesmo que 

também pratiquem o extrativismo, entretanto, as formas de conduzir a produção podem ser apenas 

pequenas modificações espaciais em hortas e roça. 

As Classes 1, 2 e 3 apresentaram leve redução nos períodos avaliados, essas classes 

correspondem as vegetações muito baixa, baixa e moderadamente baixa, respectivamente. A Classe 

5 apresentou aumento de 4,14% para 4,30%, enquanto que na Classe 6 houve redução de 94,43% 

para 94,28%.  As duas apresentaram maior proporção na área avaliada, com destaque para a classe 

6 que está associada a vegetação densa. Com esses valores, percebeu-se que grande parte da 

vegetação florestal dessa região está bastante preservada, com poucas alterações espaciais.Esse 
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aumento pode estar vinculado a planos de manejo do município, visto que em seu Plano Diretor 

(PD) são dispostas as normas de conservação. 

 No documento em  questão, especificadamente no capítulo I que dispões sobre as políticas 

do meio ambiente natural, na seção I, o Art. 28 aborda sobre um dos principais objetivos da 

coordenação municipal para com as ilhas e outras unidades de conservação da localidade: “garantir 

o direito ao ambiente natural ecologicamente equilibrado, obrigando-se a protegê-lo e conservá-lo 

para as gerações presentes e futuras, além de promover a educação ambiental em todos os níveis” 

(PD-ANANINDEUA, 2006, p.19). Para a Seção VII, que visa diretrizes do programa de exploração 

sustentável dos recursos naturais, na subseção II, Art. 86 – aponta os principais pontos que devem 

ser adotados:  

 

I - Garantir a proteção ambiental dos ecossistemas naturais; II - enriquecer e manejar os 

recursos naturais do ecossistema das ilhas de forma a levar o nível sustentado de seu uso; 

III - fiscalizar a exploração predatória dos recursos naturais; IV - regular e normalizar a 

exploração de recursos naturais; V - cadastrar e controlar os empreendimentos desta 

natureza (PD-ANANINDEUA, 2006, p. 42). 

 

Ainda, existe a questão da relação íntima entre os moradores das ilhas para com a proteção 

ambiental, que também pode estar atrelado ao aumento da classe 5. Durante uma pesquisa realizada 

diretamente com os ribeirinhos nativos das ilhas, foi demonstrado que as comunidades inseridas na 

região insular possuem um acordo de não construir e produzir em área de várzea, com isso, todas 

as casas são construídas em terra firme, bem como produções que não são espontâneas do ambiente 

nativo. Essa restrição tem o intuito de preservar a vegetação e as águas, buscando a manutenção 

das atividades essenciais para eles, como a pesca artesanal e o agroextrativismo resiliente 

(OLIVEIRA; RODRIGUES., 2019). 

Destaca-se que na Amazônia, especialmente, em ambientes ribeirinhos ou florestais, existe 

esse uma relação muito intensa do ser humano e o meio biofísico, pois, a mesma é tecida por 

relações sociais hereditárias e comunitárias, além da natureza ser um ambiente de sobrevivência, 

porque ali, produz-se e aplica-se a extração para autoconsumo e comercio local.  

Para Diniz (2018), os ribeirinhos amazônicos e os povos tradicionais constroem sua 

identidade e seus modos de vida, através do contato com o meio ambiente, desencadeando 

peculiares modos de produção, alimentação, saberes socioambientais e territoriais, tradições, 

culturas e cotidianos, em que são importantíssimos para conservação da floresta. Essas relações 
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também podem ser observadas em outros trabalhos, como em Gonçalves et al. (2018) e Chagas et 

al. (2016).  

Ademais, a compilação de instrumentos básicos da política de desenvolvimento sustentável 

do município para com as famílias das ilhas e a forma como eles buscam a conservação do lugar, 

elencaram meios de fornecimento de recursos, como projetos com ecoturismo. No PD-Ananindeua 

(2006, p. 40) é observado na Seção IV o programa de incentivo ao desenvolvimento econômico e 

ao turismo do Município, subseção I, Art. 82 – “garantir a inclusão e o desenvolvimento do 

ecoturismo no plano diretor setorial das ilhas e regulamentar o uso, ocupação e fruição de bens 

naturais e culturais de interesses turísticos, proteger o patrimônio ecológico e histórico cultural e 

incentivar o ecoturismo”.  

Em um estudo que buscou ampliar o conhecimento sobre o turismo no município de 

Ananindeua, em específico, nas Ilhas, foi apresentado um projeto chamado “Trilhas e canoagem 

ecológicas”, que embora, não seja muito divulgado e conhecido pelos moradores do próprio 

município, possui uma função de impulso ao desenvolvimento sustentável na Ilha. Os autores 

enfatizam que é de suma importância a participação dos órgãos públicos para que os projetos sejam 

bem-sucedidos e benéficos à comunidade local (PACHECO; ELIAS, 2020).  

Ou seja, são várias as conexões que justificam a manutenção, principalmente, da vegetação 

média e densa nos anos estudados, sendo elas: raízes culturais e ancestrais, relação íntima com o 

ecossistema, o agroextrativismos resiliente para o autoconsumo e comercialização, a pesca 

artesanal, as diretrizes oficiais de conservação do município, bem como o ecoturismo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises empregadas neste estudo permitiram concluir que, de julho de 2017 a maio de 

2020 houve pequena alteração na cobertura vegetal das Ilhas estudadas. Nas áreas de solo exposto 

existentes, não houve mudanças significativas. Verificou-se também a predominância da cobertura 

vegetal densa nessa região, em que houve um pequeno aumento da classe moderadamente alta. As 

possíveis respostas desse fator podem estar atreladas às políticas ambientais do município e as 

relações dos moradores com o meio biofísico. O estudo demonstrou que a Ilha se encontra em 

ótimas condições de preservação e conservação de cobertura vegetal.  
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A utilização de imagens provenientes do satélite Sentinel-2 apresenta grande potencial para 

estudar da dinâmica da paisagem, pois possuem bandas espectrais com dez metros de resolução 

espacial que potencializam a utilização do NDVI para extrair informações precisas e relevantes a 

respeito da vegetação e suas alterações no decorrer do tempo.  
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RESUMO  

A participação de produtores em organizações sociopolíticas pode garantir o melhor desempenho 

econômico de suas atividades, em função da maior competitividade no mercado provocada, 

principalmente, pela aquisição de insumos e equipamentos com menores preços e maiores prazos 

de pagamento. Neste contexto, o objetivo do estudo foi diagnosticar o sistema organizacional de 

avicultores familiares no município de Marituba-PA. Foram realizadas visitas in loco, em média, 

em 5 propriedades familiares de 11 comunidades, o que correspondeu a 4% do total de produtores 

do município. O estudo foi orientado por questionários semiestruturados para investigação dos 

sistemas de organizações existentes na área, a principal condição que garante a participação do 

produtor nessas organizações, o acesso à assistência técnica ou programa de fortalecimento da 

atividade, os principais destinos da produção e locais de comercialização dos produtos.Na área 

estudada, há a existência de 4 organizações, contudo apenas 2 funcionam de forma efetiva e 

somente avicultores com criação de 500 ou mais bicos de frango, isto é, 11% dos entrevistados, 

estão envolvidos em cooperativas e/ou associações. Dentre as 55 propriedades, somente 33% 

recebem ou já receberam assistência técnica, enquanto 67% não são assistidos por nenhum tipo de 

assistência técnica. A produção de 38% dos produtores é destinada à venda, 16% ao consumo e 

46% simultaneamente para consumo e comercialização. Os produtos são comercializados em feiras 

livres (72%), na própria vizinhança (24%) ou em restaurantes (4%). Neste estudo, reforça-se a ideia 

dos desafios organizacionais que produtores familiares enfrentam em relação a instrumentos de 

apoio no desenvolvimento de suas atividades.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico organizacional. Agricultura Familiar. Avicultura.  

Área de Interesse do Simpósio: Sociologia Rural 
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1. INTRODUÇÃO  

 A Agricultura Familiar (AF) é um dos meios mais populares de produção de alimentos na 

sociedade, atuando com destaque por sua diversidade de produtos de origem vegetal e animal que 

garantem o sustento especialmente da família. Tal diversificação pode oferecer uma contribuição 

decisiva ao desenvolvimento rural em vários níveis (SCHNEIDER, 2010). A AF é constituída por 

unidades familiares de produção que vivem no meio rural e com sistema produtivo que utiliza 

basicamente mão de obra familiar, embora abrigue a contratação de trabalhador externo, recebendo 

a classificação de exclusivamente familiar ou mista, respectivamente (KAGEYAMA; 

BERGAMASCO; OLIVEIRA, 2013; CARDOSO; PEDRI; YAMASHITA, 2018). A produção 

dessas unidades familiares é destinada, prioritariamente, à satisfação das necessidades internas da 

propriedade e do grupo doméstico e, posterior, comercialização de excedentes (BOSENBECKER, 

2017). 

 A criação de animais em pequenas propriedades rurais vem se mostrando uma alternativa 

para segurança alimentar, além de possibilidade de renda extra para o produtor. A criação 

alternativa de aves, por exemplo, é bem aceita, principalmente, pelos menores índices de 

mortalidade e boa produtividade, funcionando como uma forma de agregar valor ao que é 

produzido nas pequenas propriedades. No entanto, embora essas atividades sejam alternativas 

produtivas e contribuam para complementar à renda o produtor, quando praticadas isoladamente e 

sem orientação não são suficientes para cumprir esse objetivo em níveis que promovam sua 

permanência no campo (KUNZLER & BULGACOV, 2011). 

 A participação de produtores em organizações sociopolíticas pode garantir o melhor 

desempenho socioeconômico de suas atividades, em função da maior competitividade no mercado 

provocada, principalmente, pela aquisição de insumos e equipamentos com menores preços e 

maiores prazos de pagamento. Essas organizações repassam aos produtores estratégias para mitigar 

problemas relacionados à viabilização econômica de seus negócios que possuem impactos diretos 

no âmbito social. O associativismo e o cooperativismo, caracterizados pela organização social e 

política, que por meio de projetos coletivos contribui, em certa medida, para a reprodução da 

agropecuária em espaço rural e urbano (HONDA; GOMES; CABRAL, 2016) são de extrema 

importância, uma vez que auxiliam os produtores na reivindicação de direitos junto aos órgãos 
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públicos competentes, em busca de melhorias para a sua região, incluindo o acesso à assistência 

técnica com frequência e melhoria das rodovias para escoamento da produção (ALMEIDA, 2014). 

 O município de Marituba, assim como muitos municípios do Brasil, tem no aspecto 

socioeconômico as atividades da agricultura familiar como uma das principais fontes de renda 

local. Nesse estudo, assim como diversos outros registrados na literatura que buscam investigar a 

viabilização socioeconômica das propriedades agrícolas familiares, tem sido destaque tanto no 

âmbito das Ciências Agrárias como das Ciências Econômicas e Sociais (DECKER & GOMES, 

2016). Neste contexto, o objetivo do estudo foi diagnosticar o sistema organizacional de avicultores 

familiares no município de Marituba-PA. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido de 14 de maio a 27 agosto de 2018 em 5 propriedades familiares de 

11 comunidades (Almir Gabriel, Bela Vista, Bom Jesus, Campina Verde, Decouville, Riacho Doce, 

Santa Clara, Santa Lúcia, São Pedro, São Francisco e Uriboca) (Figura 1), isto é, média de 5 

propriedades/comunidade (4% do total de agricultores do município), em Marituba (1°21'19'' S; 

48°20'36'' O), estado do Pará. O município faz fronteira com os municípios de Ananindeua, 

Benevides e Santa Bárbara do Pará. A economia do município é movimentada por atividade da 

agricultura, serviços, comércios, indústrias e pecuária. No setor agropecuário destacam-se 

atividades de olericultura convencional em transição para orgânica e piscicultura.  

A pesquisa foi do tipo descritiva, caracterizada pela utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados, por meio do uso de questionários semiestruturados, conforme descrito por GIL 

(2002). Portanto, fez-se uso de formulários com questões de múltipla escolha referentes aos 

seguintes itens: a) aos sistemas de organizações existentes na área; b) a principal condição que 

garante a participação do produtor nessas organizações; c) o acesso à assistência técnica ou 

programa de fortalecimento da atividade; d) os principais destinos da produção; e) e os principais 

locais de comercialização dos produtos. 

As informações coletadas foram inseridas em planilhas dinâmicas do software Microsoft 

Excel® e tratados através de ferramentas estatísticas oferecidas pelo programa, calculando-se as 

porcentagens (%) referentes a cada tópico investigado na pesquisa, com posterior elaboração de 

gráficos para realização da análise descritiva. 
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Figura 1– Mapeamento das comunidades estudadas no município de Marituba-PA, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base de dados do IBGE, 2020. Elaborado pelos Autores. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na área estudada, foram identificadas a existência de 4 organizações de produtores, contudo 

apenas 2 funcionam de forma efetiva. Os produtores que criam acima de 500 bicos de frango (11% 

do total de produtores entrevistados) são os que estão ligados de forma organizada a associações 

e/ou cooperativas. A totalidade de produtores envolvidos coletivamente participa de organizações 

no município de Santa Izabel do Pará, em função do município ser considerado referência na 

criação de frango no Estado do Pará. Assim, muitos produtores de diferentes regiões do estado 

buscam nas organizações em Santa Izabel incentivo à produção, principalmente no que se refere à 

criação e manejo de frango branco. 

A baixa participação dos produtores em organizações locais pode ter ação sinérgica com o 

fato das comunidades estudadas, de forma geral, não serem assistidas regularmente por serviços de 

assistência técnica. Embora haja sede e escritório regional da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER) no município de Marituba para atender a demanda local, é notório que 

suas atividades e contingente são insuficientes para assegurar assistência a todos os produtores. O 
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mesmo ocorre em relação à Associação Paraense de Avicultura (APAV), que também fica 

localizada no município, ao qual foi acionada, porém, neste estudo, não foi identificada nenhuma 

informação sobre a existência de qualquer tipo de vínculo de pequenos produtores locais com a 

APAV. 

 Nas 11 comunidades estudadas, somente 33% (18/55) têm ou já tiveram acesso à 

assistência técnica, enquanto 67% (37/55) relatam não serem assistidos por nenhum tipo de 

assistência ou programa de fortalecimento a sua atividade (Figura 2). 

 

Figura 2 – Existência de acesso a Assistência Técnica ou Programa de Fortalecimento à atividade avícola 

para produtores familiares em Marituba-PA, 2018. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

A ineficiência do acesso a iniciativas governamentais que atuam em prol de melhorar as 

condições socioeconômicas da vida no meio rural ratifica a falta de estímulos para o fortalecimento 

de organizações locais, dificultando a formação do capital social no meio rural. Este é um dos 

principais desafios enfrentados por produtores da agricultura familiar quando se trata de condução 

de suas atividades que garantam melhores desempenhos e controle da produção. A orientação 

técnica específica funciona como um instrumento de apoio ao desenvolvimento da atividade e 

encaminha o produtor a uma produção segura e eficiente da criação animal, evitando oscilações na 

produção (RODRIGUES, 2015). 

Outro problema relacionado à falta de apoio técnico a agricultura familiar reside na 

articulação das ações que envolvem a comercialização dos produtos. Quando o produtor é assistido 
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ou atua coletivamente nas organizações há a possibilidade de inclusão da sua produção no mercado 

institucional de alimentos, aferindo potencialidade de venda de produtos locais. Nesta pesquisa, 

percebe-se que mais da metade dos entrevistados optam destinara produção para venda (38%) ou 

apenas para consumo na alimentação básica da família (16%), isoladamente. No entanto, a maioria 

dos produtores pratica, simultaneamente, a produção com intuito de venda e para usufruir na 

alimentação familiar (46%) (Figura 3).  

 

Figura 3 – Destinação da produção avícola dos produtores familiares em Marituba-PA, 2018. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

O formato de produção voltada, primordialmente, para o consumo dos produtos na 

propriedade é frequentemente identificado tratando-se de produção familiar, em que as criações 

das aves se encaixam muito mais em uma criação alternativa do que produção tradicional que 

preconiza a grande escala e que está sujeita a fiscalização sanitária. No entanto, neste estudo os 

resultados indicam que, mesmo sob as condições restritas de orientação técnica, há um grande 

potencial atribuído à produção voltada para o comércio, considerando que pelo menos 84% dos 

produtos são destinados ao mercado.  

As aves criadas pelos avicultores são comercializadas, já abatidas e armazenadas em sacos 

plásticos, no próprio município de Marituba, com 72% negociadas (40/55) em feiras livres, 24% 
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(13/55) na vizinhança em que a propriedade está inserida e 4% (2/55) em restaurantes e balneários 

(Figura 4). 

 

Figura 4 – Locais de comercialização da produção avícola dos produtores familiares em Marituba-PA, 

2018. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Dentre os setores de varejo de carnes, incluindo a de aves, as feiras livres, assim como nesta 

pesquisa, se configuram como principal meio de comércio do produto em cidades pequenas e isto, 

por muitas vezes é provocado por hábito cultural (DINIZ et al., 2013). Porém, neste tipo de 

comércio, os produtos cárneos, em sua maioria, são vendidos de forma inadequada, sob condições 

insalubres ou respeitando os itens a respeito das boas práticas na manipulação de alimentos 

(LUNDGREN; SILVA; FERNANDES, 2009; ALMEIDA et al., 2011).  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do diagnóstico, é evidente que a atividade avícola faz parte da vida dos produtores 

entrevistados e que é uma importante atividade quer seja na sustentabilidade alimentar, quer seja 

numa fonte de renda alternativa. No entanto, mesmo com potencial para transitar de uma produção, 

majoritariamente, com caráter de subsistência para uma produção em maior escala destinado a 

comercialização, a maior atuação de produtores em organizações sociopolíticas, além de maior 

ação de agentes de assistência técnica junto a esses produtores, é essencial. Assim, haveria maior 
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possibilidade de garantir um melhor manejo e qualidade das instalações para as aves e 

consequentemente gerariam melhores resultados, aumentando a produção e gerando mais produto 

para a venda. 
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RESUMO  

 

O objetivo do estudo foi realizar a caracterização morfométrica da microbacia do rio Quatipuru, 

utilizando ferramentas do software livre Quantum-GIS para obter as medidas das variáveis 

fisiográficas das equações que estão descritas na literatura. A escolha da área de estudo se dá pela 

presença da vila de Mirasselvas dentro da bacia, no qual a sua população usufrui dos recursos 

hídricos da região para atender as suas necessidades. Os arquivos vetoriais utilizados foram obtidos 

pelo site do SEIRH – PA, tratados no programa e, a partir desse tratamento, chegou-se à delimitação 

da bacia hidrográfica e as redes de drenagem da área de estudo. Com esses vetores, foi possível 

extrair a área total da bacia, o comprimento total das redes de drenagem, o perímetro da bacia e o 

comprimento axial da mesma. Ao equacionar os resultados dessas medidas, obteve-se: Densidade 

de Drenagem (Dd) = 1,25; Coeficiente de Compacidade (Kc) = 1,97; Índice de Circularidade (Ic) 

= 0,25 e Fator Forma (Kf) = 0,21. Feito a interpretação dos resultados, conclui-se que a área a bacia 

se encontra mediana em seu potencial de drenagem, não tem chances de sofrer com grandes 

enchentes e apresenta um grande potencial de escoamento superficial.  

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica. Caracterização morfométrica. Software livre.  

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso necessário para o desenvolvimento da vida no planeta. Por essa razão, 

faz-se necessário, o seu tratamento correto a fim de garantir a disponibilidade e a sua qualidade. 

Esse objetivo é alcançado através da implementação de políticas voltadas para a área e através 

estudos hidrológicos que contribuam na melhor forma de uso desse recurso com o intuito de 

garantir o atendimento pelas atuais e futuras gerações. Dentre essas políticas, no estado do Pará, 

foi criado em 25 de julho de 2001, a Lei nº 6381 que institui a Política Estadual de Recursos 

Hídricos, e para a sua atuação foi desenvolvido o Sistema Estadual de Informações Sobre Recursos 

Hídricos - SEIRH e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH.  

A bacia é definida como uma área delimitada a partir de um rio principal e seus afluentes, 

contando com suas cabeceiras, divisores de água e suas nascentes no qual segue para o seu ponto 

de menor cota, denominado este de exutório (GUERRA, 1993). Geralmente as bacias hidrográficas 

fazem parte de outras bacias com a área maior, dessa forma, o mais apropriado é adotar os termos 

de sub-bacia, microbacia ou nano-bacia, porém, seus critérios de definição em relação ao seu 

tamanho não são precisos.  

Segundo Nunes et. al (2006) a elaboração do estudo morfométrico parte de uma análise 

quantitativa sobre as características fisiográficas da bacia e o seu comportamento hidrológico. Os 

resultados obtidos a partir das análises feitas através desses estudos de abordagem quantitativa, 

mostram uma grande importância para uma melhor noção sobre o comportamento hidrológico da 

bacia. A associação dos resultados desses parâmetros possibilita mostrar a distinção 

comportamental local. Os mesmos podem indicar fatores físicos próprios para a área, de forma a 

identificar as alterações ambientais (ANTONELI E THOMAZ, 2007). 

Para Moura (2008) as propriedades de uma bacia podem ser extraídas através de fotografias 

aéreas, mapas hidrográficos e imagens de satélites. O autor ainda ressalta que principais fatores 

fisiográficos para um estudo são: forma da bacia, área e comprimento. Para a obtenção desses 

dados, as geotecnologias tem se mostrado promissoras pois há uma facilidade maior na obtenção 

de dados dos recursos ambientais e permite uma análise integrada dos mesmos (CARRELI e 

LOPES, 2011). A exemplo de aquisição desses dados, tem-se um software da área de 

geoprocessamento denominado de Quantum-GIS (QGis), no qual ajuda no processo de extração 

de informações como: Área da bacia, comprimento e entre outras variáveis utilizadas nas equações 

dos parâmetros morfométricos.  
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De acordo com Teixeira (2002) os softwares são desenvolvidos por um processo de análise 

e programas no qual o intuito é associar um recurso ambiental com a sua localização no espaço, 

essas informações são coletadas e armazenadas em um banco de dados computadorizados. Esses 

programas se baseiam em armazenar os dados, tratar, avaliar e mostrar as informações relacionadas 

ao que foi coletado. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo realizar o estudo 

morfométrico com o auxílio do Software Livre Quantum-GIS (QGis), na microbacia do rio 

Quatipuru, localizado entre os municípios de Capanema e Tracuateua. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido entre os municípios de Capanema e Tracuateua, no estado do 

Pará, na microbacia do rio Quatipuru. A área escolhida se dá pelo fato de existir uma vila chamada 

de Mirasselvas que fica dentro da microbacia. Os seus habitantes utilizam desse rio e das demais 

redes de drenagem como fonte de alimentação, locomoção e supressão de outras necessidades no 

qual este recurso hídrico pode proporcionar. A localização da área de estudo citada acima, pode ser 

identificada na figura 1. 

 

Figura 1: Carta de Localização da Microbacia do Rio Quatipuru. 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

2.2 TIPO DE PEQUISA 

A pesquisa foi feita a partir de referências bibliográficas e aquisição dos dados das equações 

foram obtidos a partir do software livre Quantum-GIS. 

2.3 AMOSTRA 

As formulas dos parâmetros morfométricos utilizados no estudo, foram obtidas segundo os 

autores Vilela e Matos (1975) e Cardoso et. al (2006). 

2.3.1 Densidade de drenagem (Dd) 

Essa relação se dá pela relação entre o comprimento total de todos os cursos d’água da bacia 

e a área total da mesma, sendo expresso pela seguinte equação: 

• Dd= Lt/ A. 

Em que: 

• Lt= comprimento total de todos os cursos d’água; 

• A= área total da bacia. 

2.3.2 Coeficiente de compacidade (Kc) 

Esse coeficiente é definido pela relação entre o perímetro da bacia hidrográfica e a sua área 

total. Essa equação apresenta um resultado no qual o mesmo não possui unidade de medida e 

apresenta uma diferenciação de acordo com a forma da bacia, independentemente de seu tamanho. 

O coeficiente varia de acordo com a forma da bacia, nesse caso, quanto mais circular a bacia for, 

maior vai ser o risco de enchente. Esse fator é demonstrado pela seguinte equação: 

• Kc= 0,28*(P/√A). 

Em que: 

• A= área total da bacia (Km²); 

• P= Perímetro da bacia (km). 

2.3.3 Índice de circularidade (Ic) 

O resultado desse fator tem uma correlação com o coeficiente de compacidade, conforme o 

valor desse fator for diminuindo, a forma da bacia vai se tornando mais alongada. A equação é 

demonstrada da seguinte forma:  

• Ic= (12,57*A) / (P²). 

Em que: 
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• A= Área de drenagem (km²); 

• P= Perímetro (km). 

2.3.4 Fator de forma (Kf) 

Esse parâmetro faz a análise de uma bacia hidrográfica com a forma de um retângulo, 

relacionando com a largura média e o comprimento axial, expressão essa mostrada da seguinte 

forma:  

• Kf= A/ L². 

Em que: 

• A= área total da bacia (km²); 

• L= Comprimento axial da bacia (Km). 

2.4 COLETA DE DADOS 

Para a aquisição e manipulação dos dados geográficos, foi utilizado os arquivos vetoriais 

da base de dados do estado do Pará, disponível no site do Sistema Estadual de Informações Sobre 

Recursos Hídricos – SEIRH e o Software livre Quantum-GIS Desktop 3.10.10 a Coruña, para fazer 

a confecção dos arquivos.  

O primeiro passo foi adicionar os arquivos vetoriais das Ottobacias disponibilizadas pelo 

site do SEIRH, no software. A bacia atual estava dividida em nano bacias, para uni-las, foram 

selecionadas as bacias da área de interesse e posteriormente usado uma ferramenta do programa 

chamada “dissolver” no qual, após a execução dessa ferramenta, chegou à delimitação atual da 

bacia.  

O segundo passo foi adicionar as redes de drenagem obtidas através do mesmo local das 

áreas de drenagens, o site do SEIRH. O site disponibiliza as redes de drenagens dividas em bacias. 

Foi pego as redes de drenagem da bacia 7, no qual essas redes abrangem a área de estudo, e, foi 

feito o recorte dessa rede na área. Para fazer o recorte, foi utilizado uma ferramenta do programa 

chamada “recortar” disponível na área de “geoprocessamento”, após a execução dessa ferramenta, 

foi dado o resultado das redes de drenagem da área.  

O terceiro passo foi criar um arquivo vetorial do rio principal, para isso, foram selecionadas 

as feições do rio principal no arquivo das redes de drenagem e logo em seguida esse arquivo foi 

exportado para gerar um novo arquivo somente com essas feições selecionadas, dando origem ao 

rio principal. 
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Para a obtenção dos valores das variáveis dos parâmetros morfométricos, foram utilizadas 

ferramentas do software Quantum-GIS (QGIS). A primeira medida a ser encontrada foi a área total 

da bacia, para isso, foi clicado duas vezes no arquivo vetorial da bacia, depois abriu-se a tabela de 

atributos e foi aberto a ferramenta “calculadora de campo” onde foi selecionada a opção 

“$geometer” e automaticamente foi calculada a área da mesma em Km². O próximo passo foi 

encontrar o comprimento total de todas as redes de drenagem da bacia, pra isso, foi acessado a 

calculadora de campo do arquivo vetorial das redes de drenagem e feito a configuração utilizando 

a ferramenta ($lenght), após a execução da mesma, o resultado em Km das redes de drenagem 

foram obtidos. O último passo foi achar o comprimento axial da bacia em km a partir do arquivo 

vetorial do rio principal (no qual a literatura se refere), pra isso, foi aberto a calculadora de campo 

desse arquivo, configurou-se ela e foi selecionado a ferramenta ($lenght) que, após a sua execução, 

foi encontrado o resultado dessa variável. 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

De acordo com Vilela e Matos (1975), a Densidade de Drenagem pode ser classificada da 

seguinte forma: 

• ≥ 3,5 km/km² = Bacias com ótima drenagem; 

• ≤ 0,5km/km² = Bacias com drenagem pobre. 

Em relação ao Coeficiente de Compacidade (Kc), a bacia tende a possui uma forma mais 

próxima de um círculo na medida que o resultado for se aproximando desse coeficiente. As bacias 

hidrográficas relacionadas com essa função podem ser caracterizadas por: 

• 1,5 ≥ Kc = Bacia não propensa a grandes enchentes;  

• 1,25 ≥ Kc < 1,5 = Bacia com média capacidade a sofrer grandes enchentes; 

• 1 ≤ Kc < 1,25 = Bacia com alta capacidade a sofrer enchentes. 

Segundo Schumm (1956), o Índice de Circularidade é caracterizado da seguinte forma:  

• Ic > 0,51 = Indica uma bacia circular com um risco de inundação; 

• Ic = 0,51 = Possuem uma probabilidade de cheias rápidas e uma leve formação de 

escoamento superficial; 

• Ic < 0,51 = Bacia mais alongada com um ótimo escoamento superficial. 
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Para Vilela e Matos (1975), quanto menor for o resultado do fator de forma, menos riscos 

de enchentes a bacia hidrográfica irá ter. Isso se dá pelo fato de acorrer poucas precipitações 

intensas ao longo de toda a bacia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para solucionar os problemas equacionais dos parâmetros morfométricos, houve a 

necessidade de encontrar os valores das variáveis das mesmas como: Perímetro da bacia que deu 

159,22km, a área total da bacia que deu 512,76km², comprimento axial da bacia no qual o resultado 

foi de 48,81km e o comprimento total de todas as drenagens que deu 643,38km, resultados esses 

mostrados na tabela a seguir:  

 

Tabela 1 – Valores das variáveis das equações 

Variáveis Valores 

Área da bacia 512,76 km² 

Comprimento total dos trechos de drenagens  643,38 km 

Perímetro da bacia 159,22 km 

Comprimento axial da bacia 48,81 km 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Após os valores das variáveis aplicados às equações que estão descritas no tópico 2.3, foram 

encontrados os resultados mostrados na próxima tabela: 

 

Tabela 2 – Resultados das equações dos parâmetros morfométricos 

Parâmetros Resultados 

Densidade de Drenagem (Dd) 1,25 

Coeficiente de Compacidade (Kc) 1,97 

Índice de Circularidade (Ic) 0,25 

Fator Forma (Kf) 0,21 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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A Densidade de Drenagem (Dd) apresentou o valor de 1,25 e de acordo com a literatura, a 

bacia se encontra em situação mediana no seu potencial de drenagem, não indicando que a bacia 

possui uma drenagem pobre e nem uma drenagem muito rica. O valor para o Coeficiente de 

Drenagem (Kc) foi de 1,97 e para os autores, esse valor mostra que bacia hidrográfica não possui 

tendência de sofrer com grandes enchentes. O Índice de Circularidade (Ic) teve como valor de 0,25 

e isso significa que se trata de uma bacia com uma geometria mais alongada e com um grande 

potencial de escoamento superficial. O Coeficiente de compacidade (Kf) apresentou o valor de 

0,21 e, o que a literatura diz é que, quanto mais próximo de 0 esse valor chegar, menos chances a 

microbacia terá de sofrer enchentes. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo hidrológico sobre os parâmetros morfométricos feito nessa bacia, apresentou 

resultados concretos que permitem um melhor entendimento sobre o comportamento hidrológico 

da mesma e a percepção sobre a influência de suas variáveis fisiográficas.  

A utilização de ferramentas da área de geotecnologias, como o software Quantum-GIS, 

notou-se uma certa facilidade para fazer a aquisição dessas medidas geométricas necessárias na 

hora de resolver as equações dos parâmetros, como a extração das medidas das redes de drenagem, 

área e perímetro da bacia hidrográfica. O presente estudo pode servir como base para a avaliação 

do comportamento hidrológico relacionados às enchentes e inundações. 

Sugere-se que outros estudos sejam elaborados nessa linha de pesquisa, utilizando as 

ferramentas de softwares livres e que sejam utilizados esses parâmetros fisiográficos para aumentar 

a quantidade e a qualidade dessas informações. Recomenda-se também que seja feitos outros 

estudos hidrológicos in loco para averiguar se há uma semelhança dos resultados com os estudos 

feitos por softwares de geoprocessamento. Outra sugestão é para que as entidades locais elaborem 

um plano de gestão de bacias com a criação de técnicas que possam ser desenvolvidas pelas 

próprias entidades e também pela população local com o intuito de manter a segurança da bacia e 

fazer com esse desenvolvimento seja sustentável.  
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RESUMO  

A espécie Handroanthus impetiginosus Mart possui diversos atributos que lhe conferem destaque 

na arborização urbana, construção civil e projetos de restauração de áreas degradadas. Por isso, 

otimizar a produção de mudas, por meio da inoculação de biopromotores de crescimento, é 

indispensável. Dentre os microrganismos mais utilizados nesse processo, destacam-se o fungo do 

gênero Trichoderma, e as bactérias Burkholderia pyrrocinia e Bacillus subtilis. Entretanto, 

comparar a eficácia destes microrganismos é necessário nesse processo de otimização. Nesse 

cenário, o objetivo deste trabalho é avaliar os parâmetros de crescimento de mudas sob 3 

tratamentos com aplicação de microrganismos (MIX, R46 e R92) e comparar com um tratamento 

controle (sem aplicação de microrganismos). Para isso, realizou-se um delineamento inteiramente 

casualizado de 3 tratamentos com aplicação de microrganismos e 1 controle (sem aplicação), 

contendo 5 repetições cada, onde após 60 dias de germinação, avaliou-se os parâmetros altura da 

muda (cm), diâmetro do coleto (mm) e Índice de Qualidade de Dickson (IQD). O tratamento MIX 

e R92 apresentaram melhores parâmetros para desenvolvimento das mudas de H. impetiginosus, 

demonstrando-se promissores na produção de mudas. Todavia, o baixo custo para cultivo de 

Trichoderma torna-o mais indicado neste processo. O tratamento R46 apresentou os piores 

parâmetros, não sendo recomendado seu uso na produção de mudas da espécie em questão. O 

trabalho evidenciou diferenças entre o desempenho de biopromotores de crescimento no 

desenvolvimento das mudas.  

 

Palavras-chave: Microrganismos. Rizobactérias. Trichoderma. 
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1.INTRODUÇÃO  

A espécie Handroanthusimpetiginosus Mart., conhecida pelos nomes comuns “ipê-roxo” e 

“pau d’arco”, destaca-se pela floração, sendo muito utilizada na arborização urbana (TJHIO 

CESAR PESTANA; MACEDO ALVES; BAGNATORI SARTORI, 2019). Também possui 

considerável importância econômica tendo em vista o potencial madeireiro da espécie para a 

construção civil e naval, por exemplo (MEDEIROS NETO; DE OLIVEIRA; PAES, 2014). A 

espécie apresenta  boa distribuição geográfica no Brasil, justificada pela capacidade de adaptação 

às diversas condições climáticas e à tolerância a metais pesados (GAI; DOS SANTOS; VIEIRA, 

2017). Nesse cenário, apesar de não ser nativa da Amazônia, o plantio desta espécie é muito 

utilizada em projetos de restauração florestal na região (MARTINS et al., 2020). 

Por isso, a utilização de métodos que otimizem a produção de mudas de H. impetiginosus 

são indispensáveis. Dentre os métodos, tem-se a utilização de rizobactérias e fungos promotores 

de crescimento em plantas (SILVEIRA; FREITAS, 2007). Dentre as espécies de microrganismos 

utilizados, destaca-se o fungo do gênero Trichoderma, e as bactérias Burkholderia pyrrocinia e 

Bacillus Subtilis, os quais contribuem significativamente para o melhor desenvolvimento da parte 

aérea e biomassa de raiz, além de aumentar consideravelmente a produtividade (SILVA et al., 

2020). Outro benefício da utilização de microrganismos é a redução no uso de fertilizantes 

químicos (GAZOLA et al., 2017). 

Entretanto, estudos que comparam a eficácia no crescimento vegetal após aplicação dos 

microrganismos tornam-se necessários. Sendo assim, buscando responder a seguinte questão 

científica: qual microrganismo promotor de crescimento melhor contribui para o desenvolvimento 

das mudas de Handroanthus impetiginosus Mart.? Partindo da hipótese de que se todos os 

microrganismo aplicados são promotores de crescimento, então eles contribuem igualmente para o 

desenvolvimento das mudas. Portanto, o objetivo desse trabalho é avaliar os parâmetros de 

crescimento (altura, diâmetro do coleto e biomassa de raíiz e parte aérea) de mudas sob 3 

tratamentos com aplicação de microrganismos (MIX, R46 e R92) e comparar com um tratamento 

controle (sem aplicação de microrganismos). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O experimento foi conduzido em ambiente semi-controlado, na unidade de produção de 

mudas de viveiro da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) (01° 27′25 ″ S, 48 ° 26′36″ 

O) em Belém (PA). O clima regional de acordo com a classificação de Köppen é Af (equatorial). 

Os isolados deBurkholderia pyrrocinia (R46), Bacillus subtilis (R92) e Mix de Trichoderma (MIX) 

foram provenientes da coleção de microrganismos do Laboratório de Proteção de Plantas da mesma 

universidade. 

 

2.2 CULTIVO E INOCULAÇÃO DE MICRORGANISMOS 

As rizobactérias foram cultivadas em placas de Petri com meio de cultura sólido 523 (Kado 

& Heskett, 1970) e incubadas por 24 horas a 28 ° C. A suspensão bacteriana foi preparada em água 

estéril e ajustada no espectrofotômetro a 550 nm (108 UFC). O fungo foi multiplicado em placas 

de Petri contendo o meio de cultura BDA (batata, dextrose e ágar) em seguida, as placas foram 

incubadas em uma câmara de crescimento por 96 h, aproximadamente 28ºC. Após a obtenção do 

isolado foi preparado suspensão aquosa de esporos com concentração de 108 esporos/ml. A 

inoculação dos microrganismos foi feita por meio de rega 14 dias após a emergência das plântulas, 

cada saco de polietileno recebeu uma suspensão de 5 ml. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

Foi utilizado um delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com 4 

tratamentos, sendo 3 com aplicação de microrganismos promotores de crescimento (R46, R92 e 

MIX), e 1 tratamento controle (sem aplicação de microrganismos). Cada tratamento conteve 5 

repetições. Após 60 dias da emergência de plântulas, com uma régua, mediu-se altura das mudas 

(cm), e com um paquímetro, o diâmetro do coleto (mm). A massa seca do material foi pesada em 

balança de precisão, e posteriormente, secada em estufa (60 ° C) até massa constante.  
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O Índice de Qualidade de Dickson (IQD) foi calculado por meio da Eq. 1 (DICKSON; LEAF; 

HOSNER, 1960). 

𝐸𝑞. 1                                                       𝐼𝑄𝐷 =
𝑀𝑆𝑇

𝐷𝐶 + 𝑅𝑃𝐴𝑅
 

Onde:  

IQD= Índice de Qualidade de Dickson 

MST= Massa seca total 

DC= Diâmetro do coleto 

RPAR= Relação parte aérea-raiz  

 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk (p>0,05) e ao teste de 

homocedasticidade de variância de Bartlett (p>0,05). Atendidos esses pressupostos, aplicou-se a 

Análise de Variância (p<0.05) e, quando significativa, realizou-se teste de Tukey (p<0,05) para 

comparação entre tratamentos. As análises foram realizadas no Microsoft Excel e Software 

estatístico R core Team, versão 4.0.3. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio do teste de Tukey (F3;16; p<0,05), constatamos que apenas a inoculação de R46 

não diferiu estatisticamente do tratamento controle para os parâmetros altura (cm) e diâmetro do 

coleto (mm). Os demais, promoveram aumentos expressivos para altura e diâmetro do coleto das 

mudas de H. impetiginosus (Figura 1). 

Para biomassa os resultados foram semelhantes, pois a massa fresca aérea das mudas com 

aplicação de R46 também não diferiu do tratamento controle (F3;16=18,91; p-value= 0,528) (Figura 

2A) e a inoculação de MIX de Trichoderma e R92 promoveram incrementos significativos na 

massa fresca aérea das mudas, diferindo estatisticamente do tratamento controle (F3;16=18,91; p-

value<0.05) (Figura 2A). Não houve diferença entre os tratamentos MIX e R92 (F3;16=18,91; p-

value= 0,105). Já para massa fresca de raiz, todos os tratamentos com aplicações de 

microrganismos foram superiores ao controle (F3;16=22,79; p-value<0.05), porém MIX e R92 

apresentaram os maiores valores médios, sendo 2,70g e 2,63g, respectivamente.  
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Figura 1- Média de altura (cm) (A) e diâmetro do coleto (mm) (B) das mudas de Handroanthus 

impetiginosus MART. após inoculação de microrganismos promotores de crescimento. Letras iguais entre 

os tratamentos não diferem estatisticamente de acordo com teste de Tukey (p<0,05). 

 

Fonte: Julia Rodrigues, 2020. 

 

Na massa fresca total, a aplicação de MIX de Trichoderma apresentou o melhor 

desempenho (F3;16=14,07; p-valor<0,05), com 5,04g. Para massa seca, MIX e R92 foram mais 

eficientes no desenvolvimento da parte aérea, diferindo estatisticamente do controle (F3;16= 7,57; 

p-value<0.05). Para raiz, todos os tratamentos foram maiores do que o controle (F3;16= 7,57; p-

value<0.05). Para massa seca total, apenas R46 não diferiu do controle (F3;16= 7,57; p-

value=0,2977). 
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Figura 2- Massas fresca (A) e seca (B) de raiz e parte aérea das mudas de Handroanthus impetiginosus 

MART., e seus respectivos tratamentos. Letras iguais para os parâmetros avaliados em cada tratamento não 

diferem estatisticamente de acordo com teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

Fonte: Julia Rodrigues, 2020. 

 

Os índices de qualidade de Dickson foram superiores nas mudas dos tratamentos MIX e 

R92 (F3;16=8,18; p-value<0.05). Apenas R46 não diferiu do tratamento controle (F3;16=8,18; p-

value=0,2337) (Tabela 1). 

Os tratamentos MIX e R92 demonstram melhores efeitos sobre o crescimento das mudas 

de H. impetiginosus, porém o primeiro tratamento destacou-se em todos os parâmetros avaliados. 

A melhoria significativa no desenvolvimento das mudas, promovido pelos tratamentos MIX e R92, 

deve-se à produção de hormônios de crescimento vegetal, como as auxinas, que estimulam o 

crescimento da planta (HOYOS-CARVAJAL; ORDUZ; BISSETT, 2009). Entretanto, o 

Trichoderma possui um diferencial, que está relacionado às alterações na arquitetura do sistema 
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radicular, com o aumento de raízes laterais e pelos radiculares (ASARI et al., 2017), promovendo 

perceptivelmente, um desempenho deste fungo no crescimento em raiz e parte aérea da muda. 

 
Tabela 1- Índice de qualidade de Dickson para as mudas de Handroanthus impetiginosus Marte seus 

respectivos tratamentos. Letras iguais não diferem estatisticamente de acordo com teste de Tukey 

(p<0,05). 

Trat IQD 

MIX 0.1768a 

R46 0.1552ab 

R92 0.1978a 

Cont 0.1244b 

Fonte: Autores, 2020. 

A melhor evolução das plantas com o tratamento MIX também pode ter ocorrido devido à 

capacidade que do fungo em solubilizar e utilizar com maior eficiência os nutrientes essenciais ao 

desenvolvimento da planta, como P, N e Fe, por exemplo (DICKSON; LEAF; HOSNER, 1960). 

Além disso, o baixo custo para cultivo do fungo somado à ação contra patógenos, promovida por 

ele, demonstram-se pontos fundamentais para a utilização deste biopromotor na produção de 

mudas, sobretudo na Amazônia, onde o clima quente-úmido favorece o ataque de patógenos nas 

plantas. 

O fungo Trichoderma é encontrado na rizosfera, por isso possui a capacidade de se 

desenvolver associados às raízes, estimulando o desenvolvimento da planta (DICKSON; LEAF; 

HOSNER, 1960). Todos os biopromotores apresentam mecanismos diretos e indiretos no 

crescimento vegetal, porém, a baixa eficiência do tratamento com R46 torna perceptível a variação 

no desempenho desta bactéria de acordo com as características físico-químicas do ambiente 

(MACHADO et al., 2015). Sendo assim, provavelmente devido às condições desfavoráveis para o 

desenvolvimento da bactéria, a presença de outros microrganismos no substrato promoveu uma 

competição, diminuindo significativamente seu desempenho como biopromotor de crescimento 

(Figura 3B). Em condições favoráveis, essa bactéria atua principalmente no desenvolvimento das 

raízes, contribuindo para melhor absorção dos nutrientes, e consequentemente, no crescimento da 

planta (DICKSON; LEAF; HOSNER, 1960). Sendo assim, por meio do teste Tukey (p<0,05) a 

hipótese de que todos os microrganismos aplicados contribuem igualmente para o crescimento das 

mudas não foi aceita.   
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4. CONCLUSÃO  

A utilização de mix de Trichoderma na produção de mudas de Handroanthus impetiginosus 

Mart demonstra-se uma alternativa promissora na redução de fertilizantes químicos, tendo em vista 

a eficácia significativa deste biopromotor de crescimento de plantas, aliado ao baixo custo para o 

cultivo. Para outros trabalhos, recomenda-se que a influência do ambiente sobre o desempenho de 

R46 seja avaliado. 
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RESUMO  

O consumo de frutas, como o bacuri, tem apresentado um crescente aumento, devido aos seus 

valores nutritivos e terapêuticos. Contudo, a capacidade de produção atual do bacuri tem 

apresentado dificuldades para acompanhar o crescimento da demanda. Diante disso, surge a 

necessidade de se realizar estudos que ressaltem as características e utilizações deste fruto, visando 

um maior estímulo à sua produção. Dessa forma, o presente trabalho objetivou o desenvolvimento 

de um levantamento bibliográfico sobre as características gerais do bacuri e suas aplicações para 

fins nutricionais, medicinais e agroindustriais. Para tanto, pesquisou-se artigos nas bases de dados 

Google Acadêmico e Scielo, e fez-se a leitura dos textos, buscando-se as seguintes informações: 

características gerais; usos na medicina e na medicina popular; na alimentação; na indústria. 

Constatou-se que o bacuri é um fruto bastante versátil, com diversas aplicações no cenário 

agroindustrial, dado o seu aroma e sabor agradáveis; ademais, a existência de diversos princípios 

ativos na composição do fruto atribui possibilidades de sua utilização para fins terapêuticos, dada 

as suas ações antiinflamatórias, cicatrizantes, antioxidantes anticonvulsivantes, dentre outras. 

Observou-se, portanto, que o bacuri possui extrema importância nos setores alimentício, medicinal 

e agroindustrial. 

 

Palavras-chave: Bacuri. Composição Química. Levantamento Bibliográfico. 

Área de Interesse do Simpósio: Química de Produtos Naturais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O consumo de alimentos de origem vegetal, como as frutas, tem aumentado 

consideravelmente, e isso se dá principalmente por duas razões: os seus valores nutritivos e os seus 

efeitos terapêuticos (SILVA et al., 2010; YAMAGUCHI et al., 2014). Os efeitos terapêuticos se 

devem ao fato de estes alimentos possuírem diferentes fitoquímicos, muitos destes com 

propriedades antioxidantes (SILVA et al., 2010). 

 No contexto amazônico, muitas são as ofertas de frutas com sabores ímpares e que 

apresentam diversos benefícios ao organismo humano, recebendo grandes destaques nos mercados 

nacional e internacional (YAMAGUCHI et al., 2014). De fato, algumas frutas como guaraná, açaí 

e cupuaçu, já são consumidas em diversas partes do país e até mesmo no exterior, enquanto que 

outras, como o bacuri, encontram-se em um processo de transição para o mercado externo 

(HOMMA et al., 2010). 

 O bacuri é um fruto grande e redondo. É revestido por uma pele grossa e resinosa, enquanto 

que a polpa que envolve a semente possui coloração branca, com sabor e aroma agradáveis (LE 

COINTE, 1941). O nome científico deste fruto é Platonia insignis Mart., sendo o termo Platonia 

uma homenagem ao filósofo Platão, enquanto que insignis denota grandeza, tanto pelo tamanho da 

árvore-mãe quanto, em sentido figurado, pelos agradáveis sabor e aroma do fruto (SANTOS et al., 

2013). 

 Nos últimos tempos, o bacuri tem recebido bastante atenção devido ao seu potencial 

econômico, uma vez que este fruto pode ser utilizado tanto para o consumo in natura quanto para 

a agroindústria (SILVA et al., 2010). Contudo, a capacidade de produção atual, essencialmente 

extrativista, tem sido insuficiente para acompanhar o crescimento da demanda, já que a produção 

carece de tecnologias que auxiliem na redução de perdas pós-colheita e na conservação do produto 

(BEZERRA et al., 2005; HOMMA et al., 2010). 

 Diante disso, surge a necessidade de se realizar estudos que ressaltem as características e 

utilizações do bacuri, visando um maior estímulo à produção deste fruto. 

 O presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um levantamento bibliográfico sobre 

as características gerais do bacuri e suas aplicações para fins nutricionais, terapêuticos e 

agroindustriais. 

 

  



 

 

  

 

 

257 

 

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

2. METODOLOGIA 

O trabalho consistiu em uma pesquisa bibliográfica, descrita por Gil (2002) como uma 

pesquisa desenvolvida mediante material já redigido. O autor destaca que esse tipo de pesquisa 

possui como principal vantagem o fato de permitir uma cobertura de informações mais ampla do 

que poderia se pesquisar diretamente. 

No primeiro momento, pesquisou-se trabalhos científicos nas bases de dados Google 

Acadêmico e Scielo, cuja temática central fosse o bacuri, encontrando-se um total de 6 obras que 

discutiam o tema. No segundo momento, fez-se a leitura completa dos textos, buscando-se as 

seguintes informações sobre o produto: características gerais; aplicações na medicina e na medicina 

popular, na indústria e na alimentação. Por fim, no terceiro momento, analisou-se e organizou-se 

os dados levantados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 A polpa do bacuri possui coloração branco-cremosa, alternando para amarela ao entrar em 

contato com o ar. A casca constitui a maior quantidade do fruto, correspondendo a cerca de 71%. 

Além disso, o bacuri é um fruto não-climatérico, caracterizado por amadurecer apenas enquanto 

estiver ligado à planta (FONTENELE et al., 2010; YAMAGUCHI et al., 2014).  

 O bacurizeiro, por sua vez, chega a superar o porte de 30 metros de altura, com tronco de 

até 2 metros de diâmetro. A reprodução desta árvore pode ser tanto de forma sexuada (através de 

sementes), quanto de forma assexuada (através de brotações provenientes de raízes), o que propicia 

a densidade de até 40 mil bacurizeiros por hectare, em áreas de vegetação aberta (HOMMA et al., 

2010). 

 Dado o tamanho da árvore e a característica não-climatérica do fruto, o bacuri é geralmente 

coletado e não colhido, o que justifica a origem do seu nome no vocabulário tupi: “o que cai logo 

que amadurece” (SANTOS et al., 2013). As figuras 1 e 2 ilustram o bacuri e sua respectiva árvore-

mãe. 
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Figura 1 – Fruto do bacuri (Platonia insignis Mart.). 

 

Fonte: Homma et al., 2010 (p. 42). 

 

Figura 2 – Bacurizeiro (Platonia insignis). 

 

Fonte: Homma et al., 2010 (p. 42). 

 

3.2. USO NA MEDICINA E NA MEDICINA POPULAR 

 Alguns ensaios relatam que a polpa de bacuri possui compostos bioativos caracterizados 

por propriedades antioxidantes, como ácido ascórbico (vitamina C), tocoferóis (vitamina E), 

flavonóides, antocianinas e polifenóis. Além disso, há a presença de sacarídeos (glicose, frutose e 

sacarose) e metais (como Na, K, Ca, Fe e P) em concentrações mais elevadas do que o observado 

em outras frutas amazônicas (SANTOS et al., 2013; YAMAGUCHI et al., 2014) 
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 A semente do bacuri apresenta um óleo rico em ácidos graxos, como ácido palmítico e ácido 

oléico. Desse óleo, é extraída uma gordura, conhecida como “graxa de bacuri” ou “banha de 

bacuri”. Estudos comprovam que essa gordura possui diversas ações, como: antiinflamatória, 

cicatrizante, antioxidante, anticonvulsivante, dentre outros. Dessa forma, a “banha de bacuri” é 

utilizada para diversos fins na medicina popular, como: queimaduras, dermatites, cicatrizes, 

diarreia, picadas de insetos, aranhas e cobras, reumatismos, artrites etc. Ademais, algumas 

pesquisas apontam que o óleo de bacuri possui ação leishmanicida, frente a espécie Leishmania 

amazonensis (SANTOS et al., 2013; YAMAGUCHI et al., 2014) 

Outros estudos indicam que a casca de bacuri pode ser utilizada para a obtenção de óleo, 

devido à existência de diversos componentes apolares, tal qual a semente, o que possibilitaria o 

tratamento de determinadas doenças. Contudo, a maior dificuldade se deve à ausência de estudos 

químicos e citotóxicos que proporcionem segurança ao uso desse resíduo, uma vez que a casca 

apresenta uma resina de coloração forte e sabor amargo (YAMAGUCHI et al., 2014). 

 

3.4. USO NA ALIMENTAÇÃO 

 O bacuri é rico em vitaminas, aminoácidos e minerais (como potássio, fósforo, cálcio e 

ferro), além de possuir aroma e sabor agradáveis, estabelecendo-se como um fruto consumido em 

larga escala. Além do consumo “in natura”, o bacuri é bastante apreciado no meio culinário, 

convertendo-se em sucos, sorvetes, pudins, cremes e afins (BEZERRA et al., 2015; HOMMA et 

al., 2010; SANTOS et al., 2013; SILVA et al., 2010). 

 Contudo, é mais comum e econômica a comercialização da polpa congelada de bacuri, uma 

vez que a logística extrativista não consegue suprir nem mesmo as demandas do mercado local, 

evidenciando-se, assim, um produto com um valor inflacionado (FONTENELE et al., 2010; 

HOMMA et al., 2010; SILVA et al., 2010). 

 

3.5. USO NA INDÚSTRIA 

 O bacuri é bastante aproveitado na agroindústria, sendo utilizado para produzir doces, 

polpas, sorvetes, geleias, licores, dentre outros produtos (FONTENELE et al., 2010; HOMMA et 

al., 2010). Sem dispor de técnicas de conservação, as pequenas indústrias veem neste 

processamento uma alternativa para atenuar os prejuízos de produção e, ainda, garantir lucro na 

comercialização dos produtos (BEZERRA, 2005) 
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Além dos usos da polpa do bacuri, também é possível utilizar o óleo extraído da casca para 

a fabricação de doces, geleias e derivados, o que potencializa consideravelmente o rendimento do 

fruto. Entretanto, é válido ressaltar a necessidade de se retirar previamente a resina existente, sendo 

esta uma das maiores dificuldades do processo (BEZERRA et al., 2005; SANTOS et al., 2013). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta pesquisa foi possível evidenciar a grande importância deste fruto para a 

sociedade como um todo, em especial os setores: medicinal, alimentício e industrial. Dada a sua 

versatilidade, o bacuri pode ser utilizado de diversas maneiras no contexto agroindustrial, 

produzindo polpas, doces, geleias e afins. Também são variadas as suas utilizações no contexto 

medicinal, dada a existência de diversos princípios ativos na composição do fruto, seja na casca, 

na polpa ou na semente. A polpa é rica em substâncias antioxidantes, além de possuir sacarídeos e 

metais em concentrações mais elevadas do que a maioria dos frutos amazônicos. A semente, por 

sua vez, possui um óleo rico em ácidos graxos, do qual pode ser extraída a “banha de bacuri”, 

responsável por diversas ações, como: anti-inflamatória, cicatrizante, antioxidante, 

anticonvulsivante e apresenta até mesmo um potencial leishmanicida. Ademais, diante de algumas 

dificuldades na manipulação e conservação do bacuri, ressaltamos a necessidade de se desenvolver 

pesquisas que possam contribuir ainda mais para a utilização nos diversos momentos de 

favorecimentos para a saúde, alimentação e na indústria. 
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RESUMO  

A Amazônia, maior bioma de floresta úmida do mundo, vem apresentando ativo processo de 

fragmentação florestal. Por conta disto foi criado o Projeto de Monitoramento da Floresta 

Amazônia Brasileira por Satélite (PRODES) com intuito de realizar a identificação e quantificação 

das áreas desflorestadas dentro desse bioma, realizando o monitoramento por satélite do 

desmatamento por corte raso e produzindo, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na região, 

que são usadas pelo governo brasileiro para o estabelecimento de políticas públicas. Desta forma, 

o presente estudo teve por objetivo avaliar o crescimento do desmatamento no município de Novo 

Progresso do ano de 2012 ao ano de 2018 e identificar para este último ano citado, através da 

adoção de algumas classes territoriais no município (Unidades de Conservação, proximidade de 10 

km das rodovias federais, imóveis rurais e processos minerários) para descobrir quais destes 

continham em suas áreas a maior concentração de polígonos de desmatamento identificados pelo 

PRODES. Para isto, foram obtidos os shapes de desmatamento do PRODES e das classes 

escolhidas para a análise e utilizado ferramenta do software QGis para a quantificação das áreas 

desmatadas. Percebeu-se que a maior concentração de desmatamento se encontrava na classe de 

imóveis rurais, provavelmente por conta da atividade pecuarista que é forte no município por conta 

de seu povoamento que tem como base ideários sulistas, especuladores, camponeses nordestinos e 

empresários privados. 

 

Palavras-chave: Análise Territorial. Degradação Florestal. Geoprocessamento.  

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil dispõe do maior bioma de floresta úmida do mundo – a Amazônia Brasileira que 

detém de 4,2 milhões de km2 – conhecida por sua diversidade ecológica e extensas manchas 

continuas de florestas, no entanto frente ao aumento da expansão pecuária e da fronteira agrícola 

tem apresentado ativo processo de fragmentação florestal (INPE, 2010). O desflorestamento dessas 

áreas é um fator preocupante visto que traz consigo aspectos negativos como a extinção da fauna e 

da flora, mudança no regime hidrológico e o agravamento do aquecimento global (FERRAZ et al. 

(2005). 

Novo Progresso é um município localizado no sudoeste paraense que tem sua colonização 

marcada por ideários sulistas, especuladores, camponeses nordestinos e empresários privados, este 

último a quem foi destinado grande parte das terras no entorno da BR-163, esse povoamento foi e 

ainda é marcado por uma trajetória repleta de conflitos por disputa de terras. Esse panorama de 

violência social também deu espaço a violência exercida contra a natureza e a biodiversidade 

regional, esse cenário culminou para constantes ações governamentais em prol do controle e 

fiscalização dos recursos naturais existente no município (SCHMITT; COSTA, 2011). 

Diante dos diversos atores sociais e das diferentes atividades econômicas inseridas no 

município de Novo Progresso, junto a necessidade de prevenir, identificar e controlar o 

desmatamento causado por tais atividades na região, o uso de geotecnologias como o 

Sensoriamento Remoto é imprescindível. A partir disso, algumas instituições pública e federal 

iniciou o desenvolvimento de alguns projetos de monitoramento das mudanças da cobertura do 

solo, como é o caso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que criou o Projeto de 

Monitoramento da Floresta Amazônia Brasileira por Satélite (PRODES) com intuito de realizar a 

identificação e quantificação das áreas desflorestadas dentro desse bioma. Para a obtenção desses 

dados utiliza-se imagens do satélite Landsat com a finalidade de construir um mapa de alta 

resolução espacial do desmatamento produzido anualmente (INPE, 2002). 

Segundo INPE (2020), o Projeto PRODES realiza o monitoramento por satélite do 

desmatamento por corte raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de 

desmatamento na região, que são usadas pelo governo brasileiro para o estabelecimento de políticas 

públicas. 
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A utilização dos dados o PRODES permite, então, realizar uma análise temporal do 

desmatamento na Amazônia. E quando este é comparados com outros dados oriundos de outras 

instituições governamentais que alimentam em seu banco de informações os tipos de uso do solo 

em determinado território desmatado, surge a possibilidade de se discutir as possíveis causas do 

desmatamento em questão. 

Com isto, o presente trabalho teve por objetivos: (1) avaliar o crescimento do desmatamento 

no município de Novo Progresso do ano de 2012 ao ano de 2018, e perceber se houve um aumento 

ou decréscimo na taxa de desmatamento, bem como avaliar graficamente o comportamento desta 

variável, e (2) identificar através da adoção de algumas classes territoriais (optadas pelos autores) 

em Novo Progresso qual destas mais continham em seus territórios os polígonos de desmatamento 

identificados pelo PRODES no ano de 2018. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O município objeto deste estudo é Novo Progresso, localizado no sudoeste do Estado do 

Pará, tendo a sua sede as coordenadas -07º08’52” latitude e -55º22’52” longitude. 

Segundo a página da prefeitura de Novo Progresso (2020), o município foi criado pela Lei 

Estadual nº 5.700/1991, sendo desmembrado do município de Itaituba. Porém, sua instalação 

oficial ocorreu somente em 1º de janeiro de 1993. Sua sede situa-se as margens da rodovia BR-

163. O povoamento do município acentuou-se com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, 

recebendo diversos imigrantes dos Estados do Sul do país. Com a descoberta do ouro na região, 

houve uma intensificação da economia local. 

Sua população no ano de 2018 (ano referência deste estudo) foi de 25.758 habitantes e área 

territorial de 38.162,01 km² (IBGE, 2020). A Figura 1 ilustra a localização do município em relação 

ao restante do Estado do Pará. 
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Figura 1 – Mapa de localização de Novo Progreso. 

 

Fonte: Autores. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo trata-se de uma análise quantitativa em relação ao desmatamento 

ocorrido no município de Novo Progresso no ano de 2018, partindo das informações de arquivos 

vetoriais provenientes do Projetos PRODES, sendo esta pesquisa um produto da disciplina de 

Sistema de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto, do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Ambientais da Universidade do Pará, nível mestrado. 

O estudo foi iniciado com a obtenção dos shapes de desmatamento do PRODES para os 

anos de 2012, 2014, 2016 e 2018, obtidos do banco de dados da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) através da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), no qual foi realizado uma 

interseção para o município de Novo Progresso. Com isto, foi possível quantificar o total 

desmatado para cada ano analisado. Optou-se com esta informação a elaboração de um gráfico 
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para, então, identificar se o desmatamento apresentava algum tipo de comportamento com o passar 

dos anos. 

 Após a primeira parte da pesquisa, obteve-se os shapes no INDE de Unidades de 

Conservação (UCs) (pela presença no município da Floresta Nacional do Jamanxim, da Reserva 

Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, da APA Tapajós e do Parque Nacional do Rio Novo), 

também do acervo da FUNAI, de rodovias pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de imóveis rurais cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), 

e de processos minerários (em extração) pelo Sistema de Informações Geográficas da Mineração 

(SIGMINE), que contemplaram as classes territoriais para a análise da concentração do 

desmatamento no município de Novo Progresso em 2018. 

Através da ferramenta de validação e interseção do software QGis, foi possível isolar os 

polígonos de desmatamento para cada classe territorial, possibilitando o cálculo da área desmatada 

por cada classe. Ressalta-se que foi necessário o tratamento dos dados na tabela de atributos, já que 

após validados e passado o processo de interseção, algumas das informações apresentaram 

repetição nas linhas de sua planilha. 

O produto final foi um um mapa ilustrando, tanto por classe quanto no geral, as áreas 

desmatadas, para posterior discussão com outros trabalhos encontrados na literatura científica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao serem analisados, os shapes de desmatamento do Projeto PRODES para os anos de 

2012, 2014, 2016 e 2018 revelaram um crescimento nas taxas de desmatamento no município de 

Novo Progresso. Em 2012, a área total desmatada foi de 74,65 km². Já em 2014, o desmatamento 

atingiu 119 km². Em 2016, chegou a 141,43 km² e, por fim, 193,87 km² em 2018. 

Representando graficamente os valores acima, percebeu-se que além de ter aumentado a 

cada dois anos, as taxas anuais de desmatamento em Novo Progresso demonstraram um 

comportamento linear crescente, como ilustrado na Figura 2. 

Nota-se que a equação encontrada obteve um R² de aproximadamente 0,98, demostrando 

que corresponde a 98% dos dados analisados. Dessa forma, caso o comportamento do 

desmatamento no município permaneça como está, os valores esperados para o ano de 2020 será 

de 228,1 km², e de 266,11 km² para o ano de 2022.  
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Figura 2 – Comportamento linear do desmatamento no município de Novo Progresso 

 

Fonte: Autores, com dados obtidos do acervo da FUNAI através do INDE (2020). 

 

Para descobrir onde os últimos focos estudados (ano de 2018) concentraram-se de acordo 

com as classes escolhidas para a avaliação na Tabela 1, foram elaborados mapas com estas 

diferentes classes com a distribuição dos polígonos de desmatamento, cujo os resultados estão 

ilustrados na Figura 3, onde as classes estão representadas em: (a) Unidades de Conservação (UCs); 

(b) distância de 10 km das rodovias federais; (c) imóveis rurais cadastrados no SICAR; e (d) 

processos minerários. Já (e) retrata a sobreposição de todas essas camadas.  

Ao serem extraídos os polígonos de desmatamento do PRODES por classe através da 

ferramenta de interseção do software QGis, foram encontradas as áreas totais de desmatamento 

ocorridos em cada classe. Essa distribuição é visível na Tabela 1. 

Nota-se ainda na Figura 3 que algumas regiões das diferentes classes se sobrepõem. Logo, 

comparando-a com a Tabela 1, não se pode atribuir o total desmatado em Novo Progresso no ano 

de 2018 pela somatória de áreas desmatadas por classe. 

De acordo com Lima e Nobrega (2009) o principal vetor para o desmatamento no município 

é a atividade econômica pecuária devido a quantidade de recursos financiados, além do grande 

crescimento dessa atividade no período (2009-2010) analisado. As outras atividades como a 

madeireira teve uma participação relevante por conta do aumento no volume de toras exploradas, 
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diferentemente do agrícola que teve uma pequena participação onde foi notória a diminuição das 

áreas de lavouras. Assim como a atividade agrícola teve uma pequena participação os 

assentamentos rurais também tiverem, porém foi considerável pois ao longo dos últimos anos 

houve uma continua remoção da cobertura vegetal dentro dos seus limites. Estas informações 

auxiliam para explicar o porquê de os imóveis rurais possuírem a maior concentração de áreas 

desmatadas em Novo Progresso. 

 

Figura 3 – Distribuição dos polígonos de desmatamento em relação as classes analisadas. 

 

Fonte: Autores. 

 

Tabela 1 – Distribuição do desmatamento em Novo Progresso em 2018. 

Classe Área Desmatada 

Unidades de Conservação 73,40 km² 

Buffer 10 Km 38,73 km² 

Imóveis Rurais 143,23 km² 

Processos Minerários 79,03 km² 

Fonte: Autores. 
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Em relação às UCs, somente a Floresta Nacional do Jamanxim apresentou polígonos de 

desmatamento para o ano de 2018. Na Figura 3 é possível identificar que dentro dos limites 

municipais de Novo Progresso ocorrem nesta UC tanto a presença de imóveis rurais quanto de 

processos minerários em exploração. 

Além disso, parte das mudanças de uso e cobertura da terra são impulsionadas a partir de 

abertura de estradas que proporcionam a expansão urbana em suas margens, como é o caso da 

construção da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém) que corta o município de Novo Progresso, este 

o qual está sendo estudado nessa pesquisa. Tal município tem sua especificidade econômica 

atrelada a atividade mineral, e quando associada a diminuição da cobertura vegetal traz para região 

dados alarmantes, situando-se entre os 10 primeiros municípios que mais desmataram em abril de 

2020 no estado do Pará, com 16 km2 (FERNANDES, 2020). 

 

4. CONCLUSÃO 

A metodologia aplicada foi satisfatória ao averiguar que o desmatamento no município de 

Novo Progresso é crescente, além de apresentar um comportamento linear. Além disso, foi possível 

a identificação dos locais (representados por classes) onde o desmatamento no Município de Novo 

Progresso encontrava-se mais concentrado: nos imóveis rurais. Esta questão pode estar associada 

às atividades pecuaristas desenvolvidas no município, uma vez que este foi desenvolvido a partir 

de ideários sulistas, especuladores, camponeses nordestinos e empresários privados com grande 

parte das terras no entorno da BR-163 

Desta forma, pode-se aplica-la para o estudo de outros municípios da região amazônica que 

possuem semelhanças com o município de Novo Progresso, auxiliando na identificação das 

algumas das principais causas do desmatamento que acometem a maior floresta tropical do planeta. 
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RESUMO  

O despejo irregular de Resíduos Sólidos (RS) é um problema recorrente no Brasil, entretanto 

formas de utilização destes resíduos podem ser encontradas em plataformas online. Diante disso, 

o objetivo deste estudo foi realizar um levantamento do custo e possibilidades de móveis 

construídos a partir de RS. A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa online em plataformas 

de vídeo e de pesquisa de sites, onde foram inseridas palavras-chave como “tutoriais de móveis” e 

“móveis reciclados”, para identificar e selecionar os tutoriais em que são utilizados materiais 

recicláveis, registrando as ferramentas e os materiais utilizados. Os valores dos itens foram 

pesquisados em três lojas virtuais e dispostos em planilha no software Excel para obter a média do 

valor de cada um. Os valores médios dos materiais utilizados para confecção de cada móvel foram 

somados, obtendo-se o custo médio para confecção. As possibilidades de móveis que são 

confeccionados com RS são camas, mesa, poltrona, pufe e sofá, que podem ser feitos de garrafas 

PET, paletes e pneus. Foram encontradas mais possibilidades de móveis com garrafas PET. O custo 

para confecção dos móveis pode variar conforme o porte do móvel escolhido. Além disso, a 

viabilidade econômica na construção dos móveis pode ser aumentada caso as ferramentas 

necessárias sejam emprestadas ou alugadas. Com a utilização dos resíduos não é necessária 

aquisição de novos móveis, pois aproveita-se o que já se tem, logo, já foi extraído da natureza, 

ficando a critério da pessoa que está precisando do móvel se este é útil e atende às necessidades. 

 

Palavras-chave: Mobília reciclada. Sustentabilidade. Reutilização. 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a ONU (2016), cerca de 80 mil toneladas de Resíduos Sólidos (RS) urbanos são 

descartadas de forma inadequada no Brasil todos os dias, correspondendo a mais de 40% do lixo 

coletado, mesmo com aumento de 6,2% ao ano do volume de resíduos disposto de forma adequada. 

Atualmente, umas das maiores preocupações são os impactos causados no meio ambiente pela 

grande quantidade de RS produzidos no mundo, problemática agravada pelo consumo excessivo 

aliado às desigualdades sociais. Segundo Gonçalves (2011), cerca de 20% da população mundial 

consomem 80% dos recursos naturais do planeta e produzem mais de 80% da poluição do mundo. 

Enquanto isso, 80% da população mundial consomem apenas 20% dos recursos naturais. 

A Lei Nº 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010), prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 

hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 

reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser 

reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não 

pode ser reciclado ou reutilizado). 

Mesmo com legislações que buscam a solução e fomento de cuidados com a problemática 

dos RS, o despejo correto destes ainda não é enfrentado pela população geral pois muitos materiais, 

como o Pneus e a garrafas PET, são depositados em locais irregulares. Segundo Souza (2019), a 

utilização consciente do pneu assim como sua correta destinação ao final da vida útil deve ser 

seguida por toda a população, desta forma a saúde pública e o meio ambiente são preservados além 

da economia das matérias-primas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET, 

2020), o PET proporciona alta resistência mecânica (impacto) e química, suportando o contato com 

agentes agressivos, possuindo excelente barreira para gases e odores e por isso é capaz de conter 

os mais diversos produtos com total higiene e segurança. 

Diante dos problemas enfrentados cotidianamente acerca do destino correto dos RS, a 

humanidade busca encontrar alternativas que mitiguem os danos causados ao meio ambiente, 

dentre elas a reutilização de embalagens que ainda podem servir para outras finalidades nos locais 

onde vivem, sem a necessidade de aquisição de novos produtos. As formas de reuso dos RS podem 

estar ser encontrados em revistas, documentários, programas de televisão e tutoriais na internet, 

muitas vezes conhecidos como “Faça você mesmo” (ou em inglês “Do it yourself (DIY)”) a qual, 
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para Mckay (1999), a cultura do DIY nasceu quando as pessoas se juntaram e perceberam que o 

único caminho a seguir era fazer as coisas por si. Além disso, pesquisas são realizadas e divulgadas 

para que a sociedade se sensibilize com o destino correto dos seus resíduos e na utilidade que os 

mesmos podem ter quando reutilizados em outras funções.  

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi realizar um levantamento do custo e das 

possibilidades da construção de móveis a partir de resíduos sólidos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Essa pesquisa possui caráter bibliográfico, uma vez que foi realizada uma pesquisa acerca 

do estado da arte sobre os móveis confeccionados com materiais recicláveis. A coleta de dados 

ocorreu por meio de pesquisa em plataformas que são conhecidas por conter tutoriais e ideias para 

a construção de móveis reciclados, inserindo as palavras chave "móveis reciclados", "tutoriais de 

móveis reciclados" e "mobília reciclada", no espaço disponível para pesquisa dentro das 

plataformas (conforme mostra o Quadro 1), para identificar e selecionar os tutoriais em que são 

utilizados materiais recicláveis para a confecção de móveis. 

 

Quadro 1 - Plataformas e palavras chave utilizadas. 

Plataforma Palavras-chave inseridas nas plataformas 

Google 

"Móveis reciclados", "Tutoriais de móveis reciclados" e "Mobília reciclada". Pinterest 

Youtube 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Após a seleção dos tutoriais e vídeos, foram identificados as ferramentas e os materiais 

utilizados na construção dos móveis e, posteriormente, foi pesquisado o valor de cada um dos 

materiais utilizados em três sites de lojas virtuais de ferramentas, registrando-se os valores 

encontrados em planilha no software Excel. Utilizando-se estatística descritiva, foi calculado o 

valor médio de cada material, em seguida foram separados os materiais necessários para a 

preparação de cada móvel, somando-se os valores médios dos materiais, obtendo-se assim o custo 

médio para confecção de cada móvel, dos quais foram elaborados gráficos.  
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As ferramentas utilizadas e que não irão fazer parte dos móveis quando estiverem prontos 

e que podem ser adquiridas por outros meios mais viáveis como empréstimos e aluguéis, foram 

dispensados de aquisição destes. Portanto, não foi feita pesquisa de preço dessas ferramentas bem 

como dos itens de decoração (como tintas coloridas e adesivos) pois estes não interferem na 

utilização do móvel ficando a critério da pessoa que irá confeccioná-lo, decorar ou não. Além disso, 

foi pesquisado o valor de móveis equivalente modelo e que não eram feitos de materiais reciclados, 

em três lojas, calculando-se a média de cada um, para comparação dos resultados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tutoriais encontrados estavam em forma de vídeo, informativos, artigos de blogs e sites 

de revistas com foco em artigos para casa.  As quantidades dos materiais que foram utilizadas nos 

vídeos encontrados são variáveis, portanto, para a pesquisa de preço foram consideradas as 

quantidades necessárias para confecção de um móvel e que ele funcione para a finalidade desejada. 

Os resíduos encontrados sendo utilizados nos tutoriais foram garrafas PET, paletes e pneus, por 

serem de maior resistência e apresentarem melhores condições após a vida útil.  

Quanto à aquisição dos materiais, nos tutoriais foram relatados que as garrafas PET podem 

ser encontradas em estabelecimentos que comercializem bebidas ou juntado as garrafas em casa; 

os paletes podem ser encontrados em lojas que vendem mercadorias em atacado ou em 

supermercados; os pneus são encontrados em qualquer borracharia. Em todos os locais em que 

foram encontrados pneus os borracheiros relataram que frequentemente as pessoas levavam os 

pneus para fazer artesanatos, além disso pode-se encontrar os pneus nas ruas, descartados, porém 

é necessário coletá-los com luvas. Não houveram comentários sobre a aquisição de garrafas PET e 

pallets para o mesmo fim relatado pelos vendedores de pneus. 

Os móveis produzidos com garrafas PET foram camas modelo solteiro e casal, poltronas, 

pufes (ou puff) e sofá. As ferramentas utilizadas para confecção destes móveis são estilete e tesoura. 

Conforme mostra o gráfico da Figura 1, o móvel de maior custo para sua confecção é a cama de 

casal, custando R$ 247,52, seguido da cama de solteiro que custa R$ 125,42, do sofá que custa R$ 

99,12, poltrona de R$ 49,56 e pufe de R$ 17,00. O principal material para os móveis de garrafa 

PET é a fita adesiva, a qual, juntamente com forma de montagem ensinada nos tutoriais, são 

responsáveis por proporcionar a resistência do móvel. Outros materiais necessários para confecção, 
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são caixa de papelão (não incluída no orçamento pois assim como a garrafa PET, pode ser 

reutilizada), fita adesiva, elástico e enchimento em flocos. Na Figura 1 são apresentados os custos 

dos móveis produzidos com garrafas PET. 

 

Figura 1 – Gráfico do custo dos móveis produzidos com garrafas PET. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Os móveis confeccionados com paletes foram: cama, mesa e sofá, e precisam de 

ferramentas como furadeira (berbequim), martelo e pé-de-cabra. Conforme a Figura 1, o móvel de 

maior custo para ser produzido é a cama sem considerar o colchão, apenas a estrutura, com custo 

de R$ 237,06, o sofá apresentou custo de R$ 151,85 e a mesa de R$ 125,34. Os paletes utilizados 

devem estar em bom estado caso contrário devem ser utilizados fungicidas (não considerados no 

orçamento) para evitar o possível dano deste material e proliferação de micro-organismos. Os 

materiais essenciais para montagem dos móveis são: Conjuntos de trilhos, enchimentos, lixa, 

parafusos, pregos, tecido, verniz e em casos especiais como nas mesas, são utilizadas vigas de 

madeira, e vidro temperado. Na Figura 2 são apresentados os custos dos móveis produzidos com 

garrafas e paletes. 

Não foram encontrados outros estudos que realizaram os custos e as possibilidades dos 

móveis reciclados, porém, Góes (2019) em estudo sobre os aspectos e impactos ambientais do 

processo de paletes de madeira na fabricação de móveis, mostra que a fabricação de móveis a partir 
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de paletes descartados causa causar uma modificação na vida urbana atual atacando os aspectos 

ambientais, comercial e modernista.  

 

Figura 2 – Gráfico do custo dos móveis produzidos com paletes. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Outro estudo que mostra a utilização de resíduos e o de Alves et al. (2017), que mostram 

na pesquisa sobre a reutilização de papelão para a produção de móveis alternativos, além das 

possibilidades de confecção de móveis com este material a resistência do produto final, mostrando 

que existem ainda mais possibilidades de reutilização de materiais que teriam como destino final o 

aterro sanitário e que tem potencial para compor mobílias recicladas. 

Os móveis confeccionados com pneus usados são: Cama para animais de estimação (ou 

pets), mesa e pufes. As ferramentas utilizadas para confeccionar móveis de pneus são: Estilete, 

furadeira, pincel, pistola de cola quente e tesoura. De acordo com a Figura 3, a mesa é o móvel que 

apresenta maior custo para confecção, sendo este de R$ 158,91, por necessitar de outros materiais 

como vidro temperado e roldanas. A cama de animais de estimação (pets) e o pufe custam, 

respectivamente R$ 64,78 e R$ 58,35. Os materiais que são essenciais para montagem nesses 

móveis são, além dos pneus: Almofada (para a cama de pet), bastão de cola quente, feltro, espuma, 

parafuso, placa de MDF, porcas, roldanas, tachinhas, tecido e tinta. Na Figura 3 são apresentados 

os custos dos móveis produzidos com garrafas e pneus. 
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Figura 3 – Gráfico do custo dos móveis produzidos com pneus. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Conforme mostra o gráfico da Figura 4, que mostra média de preço dos móveis que são 

adquiridos em loja, quando comparado ao reciclado, o sofá não feito de materiais recicláveis, é 

mais caro, pois os sofás equivalentes, feitos de garrafas PET e pallets, custam, respectivamente 

R$99,12 e R$151,85.  A média de confecção da cama de solteiro de solteiro de garrafas PET é um 

pouco menos barata quando comparada a média de móveis vendidos em lojas, já a cama de casal 

é mais viável economicamente quando adquirida em loja. Móveis como poltrona de garrafas PET 

e mesas feitas de pallets e pneus são mais viáveis do que quando adquiridas em loja. O pufe é mais 

viável do que o adquirido em loja quando feito de garrafas PET e as camas de pet são mais baratas 

quando adquiridas em lojas. 

É possível observar que alguns móveis adquiridos em loja são mais viáveis 

economicamente que os móveis confeccionados com materiais recicláveis, porém, é válido 

considerar que os resíduos utilizados já estão presentes na natureza, e teriam como destino final o 

aterro sanitário, com a reutilização deste para a confecção dos móveis, aumenta-se a vida útil do 

material. Existem diversos modelos nas lojas, porém, deve-se levar com consideração qual o 

modelo que atende às necessidades, seja ela, acomodar confortavelmente os animais de estimação 

ou ter um móvel para apoiar-se, optando para as possibilidades que podem ser mais sustentáveis. 
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Figura 4 – Gráfico dos móveis não feitos de materiais reciclados. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

4. CONCLUSÃO 

As possibilidades de móveis que são confeccionados com resíduos sólidos são camas, mesa, 

poltrona, puff e sofá, os quais foram encontrados sendo feitos utilizando-se garrafas PET, paletes 

e pneus. Foram encontradas mais possibilidades móveis com garrafas PET, por ser um material de 

diferentes tamanhos e por isso, é mais maleável que os outros, podendo ser moldado de diversas 

formas, além de ter manuseio mais fácil. Com a utilização desses resíduos não é necessária 

aquisição de novos produtos, pois se aproveita o que já se tem, logo, já foi extraído da natureza, 

ficando a critério da pessoa que está precisando do móvel se este é útil e atende às necessidades. 
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RESUMO  

O artigo teve por objetivo avaliar o gerenciamento dos resíduos sólidos (RS), em uma feira no 

município de Ananindeua-Pará. A metodologia baseou-se em levantamento bibliográfico, 

formulário da geração de resíduos, aplicação de check-list e entrevistas semiestruturadas aos 

administradores da feira. Ademais, foi realizado ainda registros fotográficos para diagnosticar a 

atual situação do local de estudo. Os resultados apontaram que os RS gerados são: madeira, papel, 

plástico, metal e vidro, mas se percebeu que grande parte dos resíduos é de origem orgânica em 

razão do local ter como atividade principal o comércio de alimentos. No gerenciamento observou-

se falhas no acondicionamento devido a utilização de recipientes improvisados sem revestimento 

ou com sacolas plásticas inadequadas que não possuíam compatibilidade física e química com os 

resíduos; a coleta interna dos RS mostrou-se errada, pois os feirantes ao realizarem o manejo dos 

resíduos não faziam uso de proteção para as mãos e a coleta externa feita pela equipe da Prefeitura 

mostrou-se satisfatória, pois os resíduos são retirados diariamente. O transporte dos resíduos 

produzidos é feito em um caminhão da prefeitura, mas no mercado não existe recuperação de 

recicláveis, nem coletores adequados para cada tipo de material produzido, sendo assim todo 

material gerado é depositado em um único local e misturado sem segregação; a disposição final é 

feita no aterro sanitário, mas deveriam ser direcionados somente os RS que não existam mais 

possibilidades de recuperação ou reutilização, os rejeitos como afirma PNRS. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Gerenciamento. Feira.  

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

O primeiro ponto que devemos levar em consideração para entender as dinâmicas de 

produção de resíduos em feiras é perceber que tudo está intrinsecamente ligado às questões do 

aumento crescente dos produtos, principalmente do uso dos agrotóxicos quando se fala do setor 

alimentício. Isso aconteceu para que se pudesse gerar mais alimentos em menos tempo (SOUZA 

et al., 2017). 

Tais fatores nos remete a questão histórica da Revolução Industrial no século XVIII, onde 

as mudanças no processo de fabricação de produtos e disponibilidade crescente dos mesmos levou 

a sociedade a mudar seus padrões de consumo de modo que houve a progressiva geração de 

resíduos sólidos (RS) nas cidades (BONJARDIM et al., 2017).  

Toda essa questão é maximizada quando a crescente urbanização sem planejamentos 

ocasiona problemas na geração de resíduos e, segundo Ribeiro et al. (2019) o processo de 

urbanização em países em pleno desenvolvimento ocorre de maneira desorganizada e no Brasil em 

via de regra não seria diferente, pois esse planejamento urbano ineficiente cria lugares como 

periferias e favelas que ao longo do tempo geram problemas sociais, econômicos e sobretudo 

ambientais. 

Conhecendo todo este contexto nos voltamos novamente para a questão das feiras, estes 

locais são pontos de vendas encontrados em todas as partes do mundo e refletem muitas das vezes 

a cultura daquela região e população trazendo consigo uma carga tradicional tão forte que é capaz 

de levar as pessoas até ela para realização de atividades. No Brasil por exemplo as feiras estão 

presentes desde o período colonial e hoje ainda são espaços realmente muito expressivos de 

comércio em todo o país (MAGALHÃES; FERREIRA; CAVALCANTE, 2017; COSTA; 

SANTOS, 2015). 

São tão expressivos que encontram-se como umas das mais relevantes fontes para 

provimento alimentar, com diversos tipos de alimentos e produtos em quantidade e qualidade. Por 

isso, podemos considerar as feiras como um produtor permanente de RS em seus diversos 

segmentos de vendas como Hortifruti, carnes, cereais e entre outros, todos eles podendo produzir 

RS desde o momento da chegada de produtos ao local ou até mesmo durante sua disposição nas 

barracas e até na sua venda (HOLANDA et al., 2017; VAZ et al., 2003). Frequentemente nestes 
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locais a falta do gerenciamento dos resíduos sólidos (GRS) ligadas a falta de percepção ambiental 

referentes ao descarte correto pode ocasionar problemas ambientais (op. cit.). 

Por isso, uma reflexão acerca do gerenciamento desses resíduos originados em feiras é de 

grande importância para que haja um desenvolvimento dos serviços ambientais prestados para a 

população, salientando a relevância de análise dos serviços de gerenciamento para adequação da 

destinação final a fim de evitar possíveis problemas futuros. Problemas estes que podem ser 

evitados a partir da criação de políticas públicas ligadas ao gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos que é definido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, no seu artigo 3º como: 

“Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma 

a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 

social e sob a premissa do desenvolvimento sustentáveis” (BRASIL, 2010). 

Com base no que foi descrito pela lei, podemos definir que tais intervenções estão 

relacionadas as ações de gerenciamento dos resíduos sólidos, que são as etapas de “coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos” (BRASIL, 

2010). 

É importante salientar que, todas essas condutas devem estar alicerçadas em programas de 

educação ambiental já que estas etapas de gerenciamento estão ligadas tanto a conscientização 

ambiental quanto a políticas de gestão do governo pois, conforme a definição dada pela 

Conferência de Tbilisi (1977), a educação ambiental é um encadeamento definitivo onde as pessoas 

e sociedade absorvem uma consciência ambiental e adquirem o conhecimento, princípios, as 

habilidades e etc., que os tornam capazes de agir tanto individualmente como coletivamente para 

resolver problemas ambientais. 

Dados estatísticos, a exemplo do Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (2017) produzido 

pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública (ABRELPE), mostram que a Região 

Norte gera o quantitativo de 15.634 t/dia de RS e deste montante apenas 8.295 t/dia foram 

encaminhadas para lixões e aterros sanitários. Já a situação da Região Metropolitana de Belém, que 

inclui o município de Ananindeua, produz um montante de 4.100 t/dia de resíduos e possui uma 

população estimada de 2,5 milhões de habitantes (MITSCHEIN; VILAR, 2017).  

Apesar de todos estes números, Ananindeua ainda é um município com políticas 

ineficientes, que não possui um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos, dispondo 
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apenas da Lei municipal Nº 2.237, de 06 de junho de 2006, que institui o Plano Diretor do 

município e que traz algumas diretrizes para a sua implementação de programas de RS em seu 

Artigo 48. 

Em função disto foi elaborado esta pesquisa onde o objetivo principal foi avaliar o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados no Mercado Central do Município de Ananindeua-PA, 

observando todas as etapas de gerenciamento dos resíduos e a questão da percepção ambiental dos 

trabalhadores do local. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa refere-se a um estudo de caso descritivo de caráter exploratório. Para Yin (2005, 

p. 32), é um estudo de caso, pois tem como foco a construção da explanação, cujo objetivo é 

analisar os dados do estudo explicando sobre a realidade estudada. Para essa pesquisa foi escolhido 

o Mercado Central do município de Ananindeua (Figura 1) devido a sua relevância para a 

população e os diversos materiais comercializados. O mercado possui 173 (cento e setenta e três) 

feirantes registrados, portanto, sendo a maior feira da cidade de acordo com a Secretaria Municipal 

de saneamento (SESAN), que é o órgão responsável pela limpeza das feiras e sua regulamentação.  

 

Figura 1— Mapa de localização do Mercado Central de Ananindeua-PA. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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Os levantamentos de dados foram realizados mediante a indicadores qualitativos em que 

foi aplicado um formulário de resíduos sólidos produzidos, bem como, a realização de entrevistas 

semiestruturadas para os administradores da feira visando conhecer a logística de limpeza do local. 

Além disso, houve a aplicação de check-list para analisar se o gerenciamento (acondicionamento, 

coleta, transporte e destinação final) dos resíduos do Mercado segue a legislação Municipal da 

cidade. Ademais, foi realizado ainda registros fotográficos para diagnosticar a atual situação da 

feira. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a aplicação do formulário de resíduos sólidos gerados no Mercado Central de 

Ananindeua, obteve-se os resultados expostos no Quadro 1, onde pode-se verificar os resíduos 

produzidos no Mercado Central assim como as fontes de produção. 

Pode-se dizer que a maior parte da fração de resíduos produzidos é composta de materiais 

orgânicos por motivos claros, em razão do local de estudo ter como atividade principal o comércio 

no setor de alimentos. Com isso, percebe-se a necessidade de uma política de reutilização desse 

material orgânico, já que, esses resíduos atraem vetores de importância sanitária, tais como: 

moscas, mosquitos, ratos e baratas favorecendo um ambiente propício para alimentação e 

proliferação dos mesmos.  

Tais animais são responsáveis pela transmissão de diversas enfermidades ao homem, além 

de prejuízos econômicos e incômodos. A associação entre descarte inadequado de resíduos sólidos 

e vetores, quando acontece, representa uma via indireta de transmissão de doenças e tem grande 

impacto na saúde humana (FORATTINI, 1969). 

Vale ressaltar a importância de uma coleta seletiva no local, visto a grande geração de 

materiais recicláveis que pode ser comprovada mediante a uma caracterização física (análise 

gravimétrica). Esses materiais recicláveis têm um grande poder econômico para quem os 

reaproveita, assim como, pode trazer benefícios ambientais, econômicos e sociais para toda a 

sociedade. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2011), o Brasil perde mais de 8 bilhões de 

reais ao ano por não reciclar seus resíduos. A coleta de resíduos no local poderia ajudar as 

cooperativas e associações do município de Ananindeua a ampliar seu trabalho aumentando a sua 

renda. 
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Quadro 1 – Tipos de resíduos e suas principais fontes de produção no Mercado Central de Ananindeua/PA 

Tipos de 

Resíduos sólidos 

Constituintes Fonte geradora 

Madeira Peneiras e caixas de madeira (caixotes), 

cabos de vassoura. 

Hortifrúti, Box das carnes, Box dos 

peixes. 

Orgânicos 

 

Restos de fruta, comida, ossos, resto de 

peles, vísceras de peixe, frango e boi e 

seus derivados, vegetais. 

Hortifrúti, Box das carnes. Box dos 

peixes, Box do açaí, box de frangos, e 

Praça de alimentação. 
 

 

Plásticos 

Sacos plásticos, copos, descartáveis, 

plásticos de embrulho, embalagens de 

alimentos, garrafas PET, basquetas. 

Todos os setores do Mercado. 

Papel e Papelão Embalagens, caixas, folhetos, jornais. Hortifrúti, Box das carnes, peixes, 

Praça de alimentação, roupas e 

utensílios, Administração do Mercado. 

Vidro Garrafas. Hortifrúti e Praça de alimentação. 

 

Outros Isopor, restos de pano, papel higiênico, 

cabelo. 

Banheiro, barbearia, box de roupas e 

utensílios e etc. 

Fonte: Autores, 2020. 

 

3.1 ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS 

Os resíduos gerados durante o funcionamento do Mercado Central são depositados em 

diferentes acondicionadores. Nos boxes dos feirantes é predominante a utilização de recipientes 

improvisados sem nenhum tipo de revestimento ou com sacolas plásticas inadequadas para o 

acondicionamento dos resíduos (Figura 2-A, B). O que caracteriza pelo Artigo 10º, inciso 2, da lei 

municipal de Ananindeua uma falta grave, uma vez que ela especifica que os detritos devem ser 

acondicionados em locais adequados pelos feirantes.  

  



 

 

  

 

 

287 

 

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

 

Figura 2 – A e B: Acondicionadores improvisados pelos feirantes nos boxes no Mercado 

Central de Ananindeua/PA 

 

Fonte: Autores, 2020. 

Na parte externa, o local dispõe de um contêiner estacionário metálico com capacidade de 

7 m³ (Figura 3-A, B), o qual recebe todo resíduo gerado pela feira. Na parte interna do mercado 

existe um tambor com capacidade de 200L utilizado para o despejo de ossos que são reaproveitados 

na preparação de rações por terceiros. 

 

Figura 3 – A e B: Contêiner metálico utilizado para acondicionar os resíduos do Mercado 

Central de Ananindeua. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Durante a pesquisa de campo, verificou-se a falta de acondicionadores nos corredores do 

mercado como, por exemplo, cestos coletores de calçadas, impossibilitando os visitantes do local 

de darem um destino adequado aos resíduos que porventura podem produzir. Isso infringe o Artigo 

21 da lei municipal 2.666 que afirma que devem ter recipientes para resíduos em número adequado 

e instalados em locais visíveis para uso do público. 

 

 

A) B) 

A) B) 
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3.2 COLETA E TRANSPORTE  

A coleta dos RS no mercado se divide em coleta interna e externa, onde a primeira é feita 

pelos feirantes do mercado que dispõem de alguns equipamentos para realização do manejo, tais 

como: vassouras, pás, ancinhos, carrinhos de mão, baldes, etc. Esses utensílios são utilizados para 

manter o asseio do local. 

Verificou-se o manejo inadequado dos resíduos realizados pelos feirantes, que ao fazerem 

a disposição no contêiner estacionário não levam os detritos em sacos plásticos adequados e não 

fazem uso de qualquer proteção para as mãos. Mostrando que, falta um maior entendimento aos 

feirantes sobre o correto manejo dos resíduos para manter a sanitização adequada do mercado. 

A coleta externa é feita pela equipe de limpeza do Departamento de Limpeza Pública 

(DLP),monitorado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEURB). Os resíduos são 

coletados todos os dias pela equipe de limpeza contratada pelo DLP, utilizando um caminhão 

Poliguindastes para a retirada do contêiner metálico que se encontra na parte externa do mercado 

central. Vale ressaltar que, esse é o único serviço de coleta do mercado, visto que todo o resíduo 

produzido no local vai para o contêiner, sem que haja separação, e após esse procedimento, o 

caminhão transporta os resíduos até o local de disposição final.  

 

3.3 DISPOSIÇÃO FINAL  

A disposição final dos resíduos é a etapa concluinte de um processo de gerenciamento de 

resíduos sólidos, devendo-se ressaltar que se as etapas anteriores forem concluídas com êxito, os 

resíduos predominantes que deveriam ser encaminhados até o aterro e devem ser somente aqueles 

que não existam mais possibilidades de recuperação ou reutilização, os rejeitos (BRASIL, 2010). 

Nesse contexto, como são precárias as etapas de GRS anteriores, todo resíduo produzido na 

feira do Mercado Central, assim como, no município de Ananindeua e tem sua disposição final o 

Aterro Sanitário (Figura 4- A, B), localizado na cidade vizinha que é o município de Marituba. O 

gerenciamento é realizado por uma empresa terceirizada a qual é responsável pela disposição 

ambientalmente correta dos rejeitos.  

 

 



 

 

  

 

 

289 

 

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

Figura 4 – A) e B) Disposição Final dos resíduos gerados na Feira e no Município de 

Ananindeua. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

3.3 PROPOSTA PARA GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS  

Em conformidade com a avaliação do gerenciamento de RS foram elaboradas soluções 

cabíveis para a problemática encontrada no Mercado Municipal. Antes de começar medidas de 

gerenciamento, o poder público municipal deve primeiramente criar o seu Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) conforme prevê a PNRS. A criação de tal plano 

possibilitaria a integração do meio social, econômico, cultural, político e ambiental de forma 

objetiva. 

Criado os objetivos no plano, faz-se necessária a intensa participação da população e dos 

vendedores do local, para isso deve haver a criação de programas que visem a conscientização 

ambiental, mostrando-lhes os benefícios socioeconômicos e ambientais de um pensamento 

sustentável. Programas esses que devem ser patrocinados pela administração do município, a qual 

deve proporcionar palestras, cursos, etc. para estimular e conscientizar os feirantes.  

Em segundo momento deve se implantar a coleta seletiva (CS) no mercado, onde a mesma 

contribuirá para que os resíduos gerados e que tenham possibilidade de ser reutilizados ou 

reciclados possam ter uma destinação final ambientalmente adequada. A coleta seletiva implantada 

deve primeiramente ocorrer com a separação apenas da fração seca, que é o material a ser 

possivelmente reciclável, da fração molhada que é a matéria orgânica produzida como restos de 

alimentos, frutas, legumes, etc. Esse tipo de coleta seletiva deve ser melhor compreendido pela 

população em geral e feirantes. Os feirantes em seus próprios boxes, já com os coletores corretos, 

poderão fazer a separação das frações seca e molhada, e depois levá-las até o ponto de entrega 

A) B) 
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voluntária que ficará no mercado. Depois do melhor entendimento e integração dos feirantes do 

local com a nova rotina poderá ser incorporado a separação de coletores por cores.  

Para a etapa de coleta dos resíduos sólidos, serão introduzidos nesse processo as associações 

e cooperativas de catadores de resíduos do município, onde os próprios executarão o manejo até o 

galpão em que eles farão a separação de materiais e sua devida comercialização para que haja a 

continuação do ciclo de vida desses produtos.  

Na última etapa do gerenciamento (disposição final), ao adotar as medidas descritas nessa 

proposta de gerenciamento, irá se notar que apenas os rejeitos que não são mais passiveis de 

reutilização e nem reciclagem é que terão destino até o local de disposição final, aumentando assim 

a vida útil do aterro sanitário. 

 

4. CONCLUSÃO  

Neste estudo foi possível entender o gerenciamento de um grande produtor de resíduos no 

município de Ananindeua. Através dessa pesquisa pode-se analisar o acondicionamento, coleta, 

transporte e disposição dos resíduos produzidos no Mercado Central de Ananindeua-PA. Teve 

como resultados falhas na maioria das etapas do gerenciamento, principalmente na parte do 

acondicionamento, reforçando a necessidade de se manejar adequadamente os RS.  

Faz- se necessária a criação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos que contemple 

a implantação da coleta seletiva e destinação final adequada somente dos rejeitos. Criando tais 

processos inclusivos, adotando a sustentabilidade e a educação ambiental como alicerce, a 

problemática dos resíduos sólidos no Mercado Central de Ananindeua pode ser mitigada com a 

contribuição e comprometimento do poder público e da população. 
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RESUMO  

A região metropolitana de Belém possui grande influência na política e na economia amazônica, 

sendo o segundo maior polo da região. Porém, com o desenvolvimento econômico advém os 

problemas ambientais característicos de centros urbanos. Houve, durante os últimos anos, 

alterações na morfologia do solo, passando a ser mais impermeabilizado e houve avanço urbano 

sobre áreas verdes. Visto isso, este estudo foi desenvolvido com o intuito de calcular a temperatura, 

além de classificar o uso do solo nos anos de 2008 e 2019, da região do município de Belém. Foram 

utilizados dados obtidos através dos satélites Landsat 5 e Landsat 8, através das bandas de 

vermelho, infravermelho de ondas curtas e infravermelho termal. Os resultados demonstram a 

grande interferência de áreas verdes na distribuição térmica, sendo concentradas as temperaturas 

mais elevadas nas áreas de maior índice de urbanização. 

 

Palavras-chave: Landsat. Temperatura. Microclima. 
Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante o final do século XIX e início do século XX, Belém do Pará vivenciou a Belle 

Époque amazônica, um importante marco para sua história onde houve grande desenvolvimento 

urbano. Nesse período ocorreu a criação de jardins, de praças e a arborização de avenidas nas 

principais áreas do centro da cidade (COELHO, 2011). Por outro lado, a população que não possuía 

recursos financeiros para sustentar o elevado custo da vida foi morar em cortiços no centro da 

capital onde os alojamentos eram de baixos custos. Estes eram caracterizados por suas condições 

precárias de higiene, devido ao assentamento errôneo das latrinas, dos poços poluídos e das águas 

servidas dos tanques, além disto, o intenso fluxo humano gerava grande poluição sonora nestas 

áreas (LEMOS, 1999).  

Com a expansão dos centros urbanos, a necessidade de moradia causou diversos problemas 

socioambientais. Nas zonas periféricas devido à falta de políticas adequadas de moradia e utilização 

do solo, seja em áreas rurais quanto em urbanas, geram a ocupação descontrolada de áreas que 

anteriormente eram ocupadas por vegetação nativa (AVELAR e NETO, 2008). 

O art.2º da lei da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei 6938/1981, afirma a necessidade da 

utilização racional dos recursos naturais, do acompanhamento por parte do estado da qualidade 

ambiental, além da promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino. Portanto, é 

exigido por lei que os residentes no território brasileiro, saibam conviver harmonicamente com o 

meio ambiente e que protejam os ecossistemas (BRASIL, 1981). 

Tendo em vista que Belém do Pará e sua região metropolitana estão localizadas na região 

amazônica, é comum de se imaginar que o índice de arborização da cidade possui um elevado grau. 

Em contra ponto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Belém é o 5058º 

município no índice de arborização de vias públicas, de um total de 5570 municípios, enquanto São 

Paulo, uma das cidades mais urbanizadas do Brasil, ocupa a posição 2779 (IBGE, 2010). No 

Anuário Estatístico do Município de Belém (2012), 88% da população ocupava a área urbana de 

Belém em 1980, enquanto que, em 2010, este percentual aumentou para 99%. Isso se explica por 

conta da expansão imobiliária, um efeito natural do mundo globalizado, fazendo com que a área 

urbana passe a ocupar áreas antes dominadas por zonas de vegetação. Pina (2011) descreve que a 

verticalização e a impermeabilização do solo, devido aos materiais utilizados na construção civil, 

aumentam a capacidade térmica do ambiente, enquanto que a escassez de áreas verdes diminui a 
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evapotranspiração, que é a evaporação da água do solo juntamente com a transpiração das plantas, 

um processo natural que é um dos fatores primordiais para a manutenção da floresta amazônica.  

Tendo em vista a importância da vegetação amazônica tanto para as populações locais como 

para a população global, visto seu valor socioambiental, esta pesquisa tem por enfoque obter dados 

da temperatura e da cobertura vegetal e de ocupação urbana, e discutindo a relação entre a ausência 

de áreas verdes nas cidades de Belém e sua influência ao microclima da região. Almeja-se, também, 

apontar as causas das possíveis interferências microclimáticas nas regiões. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para este estudo se optou por utilizar o imageamento por sensores de satélite  nos anos de 

2008 e 2019 da cidade de Belém, cuja localização é apresentada na Figura 5. As imagens foram 

registradas pelos satélites Landsat 5 em 13 de julho as 13h09min de 2008 e Landsat 8em 26 de 

junho de 2019 as 13h22min. Além disso, o estudo utilizou apenas as bandas do vermelho, 

infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas e infravermelho termal. As bandas de 

vermelho, infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas foram utilizadas para obtenção 

do índice de Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), enquanto que a banda de 

infravermelho termal foi utilizada para obtenção dos índices de temperatura. As resoluções 

espectrais de cada banda estão informadas na  

 

Figura 5 – Localização da área de estudo no Município de Belém, Estado do Pará. 

 
Fonte: Autores, 2020. 
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Tabela 3– Informações do bandas dos satélites Landsat 5 e Landsat 8. 

 
Sensor Bandas Espectrais 

Resolução 

Espectral 

Resolução 

Espacial 

L
an

d
sa

t 
5
 

TM (Thematic Mapper) 

(B3) Vermelho 0.63 - 0.69 µm 30m 

(B4) Infravermelho Próximo 0.76 - 0.90 µm 30m 

(B6) Infravermelho Termal 10.40 - 12.50 µm 120m 

L
an

d
sa

t 
8
 

OLI  

(Operational Land Imager) 

(B4) Vermelho 0,64 – 0,67 µm 30m 

(B5) Infravermelho Próximo 0,85 – 0,88 µm 30m 

TIRS 

(Termal Infrared Sensor) 
(B10) Infravermelho Termal 10,60 – 11,19 µm 100m 

Fonte: Cheema, M. J. et al, 2016 (adaptado). 

 

A leitura do satélite é feita através de micro-ondas. Portanto, para adquirir a intensidade 

da temperatura é necessário seguir um tratamento da imagem, como descrito por Zanter (2019) 

para o satélite Landsat 8 e Cunha, Rufino e Ideião (2009) para o Landsat 5 e em ambos os casos 

foram aplicadas as correções descritas por Lobo et al. (2015). 

 

Tabela 4– Classificação dos valores de NDVI. 

Classificação Intervalo de NDVI 

Corpo hídrico -1,00├––– - 0,19 

Solo exposto -0,19├––––– 0,2 

Construções 0,20├–––– 0,52 

Vegetação rasteira 0,52├–––– 0,73 

Floresta 0,73├–––┤1,00 

Fonte: Autores, 2020. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para Junior e Azevedo (2012), a ocupação de Belém pelos portugueses no século XVII se 

deu através do rio no vértice de um estuário e por conta dos obstáculos naturais, como leito de rios, 
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zonas de várzea e igapó. Por conta disto, é notável o alto grau de ocupação de Belém principalmente 

na zona sul onde se desenvolveram os distritos mais verticalizados. Por outro lado, nas regiões 

periféricas há o predomínio de uma ocupação horizontal. A  

Tabela 5 foi obtida a partir da leitura dos dados de satélite e demonstra como estavam 

distribuídos o uso do solo nos anos de estudo. Em Belém houve uma pequena alteração nas áreas 

de construções, sendo observadas mais nos distritos da zona norte, mais distantes das áreas centrais 

da cidade.  

 

Tabela 5– Uso do solo nos anos 2008 e 2019. 

 Belém 2008 Belém 2019 

Classificação Área (Km2) Área (Km2) 

Corpo hídrico 538,721 545,640 

Solo exposto 19,458 30,405 

Construções 95,762 104,647 

Vegetação rasteira 82,380 101,280 

Floresta 323,090 277,434 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Nas localidades onde há a construções é comum que ocorra uma elevação da temperatura, 

pois a capacidade térmica dos materiais utilizados na construção civil possui um diminuto valor 

em comparação aos das áreas com predomínio de vegetação natural. Ao ocorrer uma urbanização 

sem a presença de um planejamento adequado, provoca-se o agravamento dos impactos no clima, 

estando assim relacionados a um aumento na temperatura do ar e diminuição da umidade (SILVA 

e SILVA, 2017). Belém é caracterizada por uma distribuição desigual de verticalização, os 

domicílios em apartamentos estão concentrados em bairros mais antigos da cidade, sendo eles 

Nazaré, Marco, Batista Campos, Pedreira e Umarizal, enquanto outros 31 bairros possuem um 

índice de moradias verticais menor que 5% (GUSMÃO e SOARES, 2018). 

A Erro! Autoreferência de indicador não válida. é o mapa térmico de Belém nos anos de 2008 e 

2019. Nesta imagem é visível algumas manchas avermelhadas que significam localizações de 

maior temperatura. A Erro! Autoreferência de indicador não válida., em 1°12,00S, 48°28,00L é 

observada uma elevação e expansão das áreas com temperatura. Na figura, em 2008, foi 
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identificada uma temperatura média de 26ºC e um valor máximo e mínimo de respectivamente 

23,5°C e 29°C.  Na imagem de 2019, possuía uma média de 27,5°C com uma temperatura mínima 

de 24,5°C e máxima de 32°C. 

 

Figura 6– Mapa de temperatura do município de Belém nos anos de 2008 e 2019. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

A  

Figura 7 representa alguns bairros periféricos de Belém, os quais se encontram em 

expansão, caracterizados por pouco planejamento e desmatamento de áreas verdes (SOUZA, 

2016). De forma geral, é observada uma temperatura mais elevada nas localidades com edificações.  

Na Figura 8 é apresentada a variação da temperatura em Belém nos anos de 2008 e 2019, 

onde os mapas da bandas termais foram sobrepostos, e por seguinte, os valores de pixel foram 

subtraídos de 2019 pelos de 2008. Diante disto, se percebeu a elevações de temperatura em zonas 

urbanas. Os gráficos possuem uma característica normal onde em Belém houve uma elevação mais 

amena, sendo principalmente de 0,5 e 1 graus. 
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Figura 7– Mapa comparativo da urbanização e a Temperatura (quadrilateros menores) em Belém. 

 
Fonte: Autores, 2020.  

 

Figura 8– Variação da temperatura no município de Belém entre 2008 e 2019. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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4. CONCLUSÃO 

O estudo apresentou o avanço populacional no município de Belém durante os anos de 2008 

e 2019. Na capital paraense foi notável o avanço das zonas de construções, principalmente nos 

bairros periféricos devido a intensa urbanização dos bairros centrais da cidade. A intensificação da 

temperatura é notável, principalmente em áreas onde em 2008 a vegetação primária predominava 

para 2019 onde foram substituídas por paisagens urbanas. A alteração da distribuição da vegetação 

município ocasionou o aumento da temperatura, as áreas urbanas registraram temperatura elevadas 

em comparação as de zonas verdes, onde houve diferença de até 8°C. 

Em Belém há um diminuto número de vias devidamente arborizadas, isto reflete na 

temperatura e sensação térmica. Tendo em vista os resultados, ficou evidente a importância de o 

desenvolvimento econômico, aliado ao cuidado ambiental, para que assim possa haver a mitigação 

de problemas ambientais e sociais. A arborização de vias públicas é, além de agradável, 

esteticamente e psicologicamente fundamental para a manutenção do conforto urbano, absorvendo 

parte dos gases estufa, permeabilizando o solo, além do controle térmico da região.  
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RESUMO  

O presente artigo teve como objetivo analisar a influência do processo histórico de urbanização na 

ocupação das áreas de várzeas na Região Metropolitana de Belém-RMB, Pará. Busca-se 

compreender os atuais impactos socioambientais, especificamente alagamentos relacionados à 

área. O trabalho envolveu a descrição do histórico de ocupação da várzea da RMB, levantamento 

bibliográfico para identificação da situação atual de preservação/degradação da área de estudo. Os 

resultados indicaram, principalmente, que o processo de ocupação de várzeas aterrou e canalizou 

alguns cursos d’água e alterou o traçado natural através de projetos de infraestrutura urbana. 

Ademais, a expansão urbana irregular gerou problemas socioespaciais ainda existentes no espaço 

metropolitano. Observou-se que a expansão urbana implicou na formação de aglomerados 

subnormais na RMB e que as populações de baixa renda são as mais vulneráveis e atingidas. Nas 

áreas alagadas onde encontram-se o adensamento urbano irregular ocorrem alagamentos, o que 

expõe a população a doenças de veiculação hídrica e perdas materiais e humanas, o que reforça a 

importância dos Planos Locais na gestão de bacias hidrográficas em relação a recuperação e 

preservação de várzeas e as questões sociais incidentes.O estudo mostrou a relevância da proteção 

das áreas de várzeas no controle do escoamento superficial de águas pluviais, sendo estas 

controladoras de enchentes, além de evitar impactos ambientais como a impermeabilização do solo, 

alteração topográfica, perda da vegetação remanescente. 

 

Palavras-chave: Urbanização. Várzea amazônica. Planejamento urbano.  
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo Melazo (2005) o grande obstáculo da sustentabilidade urbana é vinculado a 

capacidade de tratar as cidades e o meio natural em seu aspecto específico e em toda sua 

complexidade, através de uma abordagem de múltiplas dimensões e interdisciplinar que permita 

superar os desequilíbrios resultantes das trocas desiguais, tanto internas e externas à cidade. 

Para Oliveira (2014, p. 8) na Amazônia brasileira em especial ao se tratar das cidades 

localizadas às margens dos rios, na maioria das vezes as espacialidades foram impostas, guardam 

resíduos de relações pretéritas como sinais de resistência. Esse mesmo autor retrata que a paisagem 

urbana das cidades amazônicas não se limita ao conjunto de objetos, mas abrange modos de vida. 

Costa et al., (2016) o processo de urbanização na região amazônica ocorreu a partir de 

contradições e geração de conflitos entre a população e o meio ambiente sobre a qual se insere. Os 

autores destacam que a maioria das cidades dessa região construíram suas moradias sobre áreas de 

várzea, a considerando como lugar acessível para navegabilidade da região no cotidiano da 

comunidade ribeirinha. 

O filósofo francês Henri Lefebvre (1901-1991) contribuiu para a análise do espaço urbano 

amazônico, o autor destaca que Belém tornou-se uma metrópole, não apenas pelo seu crescimento 

populacional, mas também pela dinâmica rápida de modificação do espaço-tempo, definindo uma 

forma metropolitana peculiar. Além do mais, o processo de ocupação da várzea dos igarapés, foi 

resultado de complexos problemas sócio espaciais ainda existentes no contexto urbano brasileiro, 

sendo que uma parte significativa da população carece de poder aquisitivo para morar em áreas 

“urbanizadas” das cidades (SOUZA, 2006).  

Nesse contexto, o objetivo do trabalho é analisar a influência da urbanização nas áreas de 

várzeas em Belém do Pará, assim como os impactos dessa ocupação que possui adensamento 

urbano em espaços irregulares sujeitos à inundação, buscando entender os atuais problemas 

socioambientais relacionados à área. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado na Região Metropolitana de Belém (RMB) (Figura 1), composta por 

sete municípios (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Barbara do Pará e Santa Izabel 

do Pará, Castanhal, com definições e inclusões de 1973 até 2011) e teria, segundo Censo 
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Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2019, 

2,51 milhões de habitantes (PONTE et al., p. 10, 2020). 

De acordo com IBGE (2010) os aglomerados subnormais eram principalmente localizados 

nas áreas precárias contíguas de Belém (PA) abrigava 65 797 domicílios ocupados (268 085 

habitantes). Esta aglomeração está associada à ocupação de terrenos sujeitos a inundações 

periódica de maré, cuja área é inadequada à moradia (Quadro 1) (PONTE et al., p. 11, 2020). 

 

Figura 1 – Região Metropolitana de Belém (RMB): municípios, sistema viário, aglomerados subnormais 

(2010, 2019). 

 
Fonte: IBGE, 2010b; 2018; 2019b; IDESP-PA, 2013; PONTE et al., p. 11, 2020. 

 

Quadro1- Forma espacial do processo de Metropolização de Belém. 

Forma espacial compacta Forma espacial desconcentrada 

• Crescimento horizontal; 

• Cidade ribeirinha; 

• Extensa rede urbana dentrítica; 

• Vias fluviais-marítimas; 

• Adensamento das áreas centrais 

 

• Crescimento vertical; 

• Vias rodoviárias; 

• Padrão disperso dos assentamentos 

urbanos (Munícipios de Marituba, 

Benevides e Distrito de Icoaraci) 

• Processo de valorização do solo; 

• Relocação no urbano das camadas 

sociais de baixa renda 

Fonte: Trindade Júnior, 1998. 
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2.2 TIPO DE PESQUISA 

Na construção teórica para sustentar a pesquisa utilizou-se pesquisa bibliográfica, a partir 

do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meio de livros e artigos 

científicos (GIL, 2002, p. 44), foram selecionados para contemplar a revisão literária os artigos que 

continham análise da ocupação da RMB, conceitos sobre várzea amazônica. 

O trabalho possui uma abordagem qualitativa/descritiva com a finalidade da interpretação 

dos fenômenos e atribuição de significados (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

A pesquisa bibliográfica foi consultada nas seguintes bases de dados eletrônicas: 

Repositório da Universidade Federal do Pará- UFPA; Scientific Eletronic Library Online- Scielo; 

Periódico CAPES/MEC. 

Para elaboração desse arcabouço teórico que aborda a influência do processo de 

urbanização na ocupação das áreas de várzeas na RMB, os principais autores consultados 

foram Trindade Júnior (1998); Almeida (2010); Pimentel et al. (2012); Cardoso et al., (2016), 

Benatti (2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 VÁRZEA AMAZÔNICA 

Conforme Salomão, Terezo e Jardim (2007, p. 47) os habitantes locais nomeiam várzea 

aquelas sujeitas a períodos curtos de inundação; enquanto igapó às florestas 

inundáveis permanentes ou sazonalmente por longo período. Outra denominação, se refere às 

várzeas de maré que estão submetidas às inundações diárias, resultantes de rios com influência das 

marés. 

No cenário amazônico a água representa um fator significativo, que envolve os numerosos 

rios, lagos e redes de igarapés em uma extensão de milhões de quilômetros. Essa paisagem da 

região constituída pelos lagos de ampla extensão e rasos, interconectados com redes de canais, 

formam a várzea amazônica (MCGRANTH et al., 2011; THOMAS; ALMEIDA; PINHEIRO, 

2019). 
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De acordo com Benatti (2016 p. 19) as fases da várzea são os períodos da vazante-época 

em que o rio apresenta o menor volume de águas- e enchente- quando as águas, ao transbordarem, 

provocam inundação das terras marginais. O autor menciona que nem toda área marginal das 

correntes de água é caracterizada como várzea, ao apontar que pode aparecer terra-firme não 

inundada pelas cheias do rio.  

Benatti (2016) ao analisar os fenômenos naturais de vazante e enchente sob o ponto de vista 

jurídico, verifica que o direito não regula o fenômeno natural várzea em si, mas sim ao apontar 

sobre os impactos ambientais e sociais do alagamento temporário daí decorrente.  

Neste contexto, o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) no art. 3º, inciso XXI, origina 

a definição de várzea de inundação ou planície de inundação como sendo as áreas marginais a curso 

d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas (SBPC, 2012). 

As várzeas são áreas de importância biológica, ao fornecerem alimento, abrigo e sítios de 

alimentação e reprodução para muitas espécies, além de reduzirem os impactos das forças erosivas 

do escoamento superficial de águas pluviais, sendo estas controladoras de enchentes. No ponto de 

vista econômico e social, as várzeas auxiliam no estoque pesqueiro para as populações ribeirinhas 

na Amazônia (SBPC, 2012). 

Em espaços urbanos, a ocupação de várzeas e planícies de inundação natural dos cursos 

d’água e das áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais e artificiais têm sidos uma das principais 

consequências de desastres naturais, ocasionando mortalidade, mobilidade, perdas econômicas 

(SBPC, 2012). 

No Brasil, há diversas definições para a várzea, além da ampla percepção ambiental em 

razão da sua relevância em termos ecológicos, no aspecto financeiro são altamente elevados os 

custos para restaurar essas áreas e nem todas as suas funções ecossistêmicas poderão ser 

completamente recuperadas. 

 

3.2 A URBANIZAÇÃO NA METRÓPOLE BELENENSE  

Segundo Trindade Júnior (1998) a metropolização de Belém foi marcada pelo processo de 

reestruturação, dessa forma, ao enfatizar que essa reconstrução se fez a partir de relações, modos 

de vida, hábitos e de valores, assim, foi possível apresentar alguns aspectos da forma espacial do 

espaço metropolitano (quadro 1): 
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O autor analisou que a forma compacta do espaço metropolitano de Belém foi sendo 

modificada por uma forma dispersa de assentamentos, essa reestruturação espacial está associada 

na sua primeira fase de crescimento denominada de “ribeirinha” (da fundação da cidade em 1616 

até meados do século XVIII), tendo as vias flúvio-marítimas como principais meios de circulação, 

até a abertura de rodovias na Amazônia. Outra fase se refere, a que inicia na década de sessenta e 

se consolida nas próximas décadas, a define como uma malha urbana única, ainda que fragmentada.  

Essa população das áreas de baixadas na primeira fase se concentrou nas áreas centrais da 

metrópole, em condições de vida insalubre, ressalta-se que esses espaços de assentamentos de baixa 

renda, passam então, a ser migrado de forma dispersa para a periferia da grande Belém, em razão 

da especulação imobiliária (TRINDADE JÚNIOR, 1998). 

Almeida (2010) descreveu a partir de registros que a cidade de Belém, desde sua criação 

em 1616, apresenta relação com as águas.  

Para Almeida (2010) que história da fundação da RMB está ligada à construção de um forte 

localizado na confluência da Baía do Guajará, sendo denominado de “Forte do Presépio”, 

localizado de forma estratégica ao sul do estuário amazônico e protegido do oceano. Desse modo, 

estudos caracterizam que a fase inicial de crescimento da cidade de Belém de “ribeirinha”, ao 

enfatizar que as primeiras ruas surgiram paralelamente ao “rio”. 

A autora destaca as relações dos moradores de Belém como uso da água, ao relatar 

momentos ocorridos entre o início do século XIX e o início do século XX, período em que esses 

moradores vivenciaram com os conflitos da luta cabanal, doenças epidêmicas, a expansão da 

economia da borracha e o aterramento do alagado do Piri. 

De acordo com Cardoso et al., (2016) as áreas de baixadas eram obstáculos ao processo de 

urbanização da Região Metropolitana de Belém (RMB), de modo que o plano de alinhamento que 

orientou a ocupação da Primeira Légua Patrimonial da cidade foi delimitado às áreas de cotas mais 

altas. Desse modo, essa ocupação da primeira Légua foi consolidada nos anos 1960, ao retratarem 

que já ocorria a ocupação irregular das baixadas e também a verticalização das áreas mais nobres 

da cidade. 

Para Cardoso et al., (2016) analisaram as ações significativas do governo federal, ao 

retratarem a macrodrenagem do Igarapé das almas, remanejamento e produção de conjunto 

habitacionais financiados pelo Banco Nacional de Habitação, o que ultrapassava o cinturão 
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constitucional e a implementação da Segunda Légua Patrimonial, que expressa a formação das 

cidades sede dos demais municípios que constituem o espaço metropolitano.  

Nesse contexto, percebe-se a modificação do vetor de expansão interno à Segunda Légua 

de Belém, que anteriormente foi o ramal da ferrovia que conectava Belém à costa atlântica e passou 

a se considerar a Av. Augusto Montenegro. A partir da década de 2010, além dos condomínios 

fechados de alto padrão, esses empreendimentos urbano-imobiliários passaram articular 

condomínios verticais e torres comerciais a shopping centers, construindo novas centralidades que 

disputam espaço com as condições de moradias desenvolvidas nas Primeira Légua Patrimonial 

(CARDOSO et al., 2016). 

Assim, é possível entender que a nova dinâmica de metropolização de Belém apresenta a 

unificação da malha urbana que integra Belém e os municípios mais próximos (Ananindeua, 

Marituba e Benevides) e se conectam diretamente pela via rodoviária, além de agregar a porção 

onde a metropolização é descontínua e recente, são oficialmente integrantes da RMB (Santa Izabel, 

Santa Barbará e Castanhal) (TRINDADE JÚNIOR, LEITE, 2019). 

 

3.3 A OCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE VÁRZEAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

BELÉM 

Pimentel et al., (2012) apontam que processo de ocupação das áreas baixadas ou várzeas, 

desencadeou problemas ambientais para os igarapés e rios que se encontram poluídos pelos 

resíduos urbanos, em razão do deficiente esgotamento sanitário, além do processo de aterramento 

das áreas de várzea (obras de retificação e canalização de recursos hídricos) e consequentemente a 

ocorrência de alagamentos. 

Carneiro (2011) aponta que o processo de ocupação urbana pode provocar a substituição da 

vegetação natural por áreas impermeabilizadas, modifica as parcelas do balanço hídrico da região, 

fazendo diminuir a possibilidade de infiltração e aumentando o volume superficial da água 

disponível para escoamento. 

O autor ressalta que o resultado da ausência de instâncias regionais de planejamento e 

coordenação de políticas públicas é a baixa eficácia do gerenciamento dos recursos hídricos, 

sobretudo em bacias metropolitanas. 

Segundo Souza e Rocha (2013) a cidade de Belém em razão da sua localidade geográfica, 

circundada pela Baía do Guajará e pelo Rio Guamá, apresenta impactos decorrentes da ocupação 
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desordenada, o que influência principalmente nos últimos anos na perda de vegetação 

remanescente e pela impermeabilização do solo. 

O aspecto físico das bacias hidrográficas cujas as áreas de várzeas apresentam-se 

urbanizadas permite avaliar o seu comportamento mediante a intensificação do processo de 

canalização, estreitamento de canal e modificação da topografia original, no intuito de minimizar 

os impactos consequentes (RODRIGUES, 2010; SANTOS et al., 2010; PONTES et al., 2017). 

Nessa perspectiva, Belém encontra-se em um ambiente propício em que os aspectos 

geomorfológicos e climáticos confluem para uma situação constante de risco ambiental a 

ocorrência de inundações. As áreas de várzeas ligadas a um índice pluviométrico em torno de 300 

mm/ano e as alterações decorrentes da urbanização (impermeabilização, alteração topográfica, 

problemas de saneamento básico) contribuem para a ocorrência de alagamentos, principalmente 

durante a estação mais chuvosa (MORAES et al., 2005; SANTOS, 2009; FREITAS e XIMENES, 

2012; PONTES et al., 2017). 

As baixadas, por estarem abaixo da cota altimétrica e pela sua proximidade nos cursos 

d´água, são mais afetadas por alagamentos em período de maios volume pluviométrico, ou quando 

da cheia de rios (SANTOS, 2017; BRAGA; GOUVEIA, 2020). 

Braga e Gouveia (2020) apontam que a alteração dos padrões de uso e ocupação das áreas 

de várzeas em áreas centrais do município, modificou a interação com a água dos rios e igarapés 

que cortavam a cidade, a medida que o centro urbano cresceu, aterrou alguns cursos d’água e 

canalizou e modificou o traçado natural de outros cursos por meio de projetos de infraestrutura 

urbana desenvolvidos pela gestão pública. 

Canholi (2014) A macrodrenagem se inclui com os outros planos e projetos dos demais 

serviços públicos, principalmente os voltados à gestão das águas urbanas, incluindo o 

abastecimento público e os esgotos sanitários e deve garantir a sustentabilidade institucional, 

econômica e ambiental. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das considerações teóricas, observou-se que o processo de ocupação espacial que 

vem ocorrendo na área de expansão da cidade, foi marcado por mudanças socioespaciais intensas, 

caracterizada por um processo de dispersão urbana, o que reflete na especulação imobiliária do 

solo urbano nas áreas centrais de Belém e remanejamento das populações para as baixadas, onde  



 

 

  

 

 

311 

 

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

ocorrem alagamentos, o que expõe a população a doenças de veiculação hídrica e perdas materiais 

e humanas. 

Portanto, os principais impactos socioambientais decorrentes da urbanização na ocupação 

de áreas de várzeas dos igarapés na RMB foram, a impermeabilização do solo, alteração 

topográfica, perda da vegetação remanescente, problemas de saneamento básico, assentamento 

urbano precários. Este resultado reforça a necessidade de iniciativas por parte do poder público, 

em garantir a gestão adequada de uso e ocupação em áreas de várzeas. 
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RESUMO 

A Região Geográfica Imediata de São Félix do Xingu e Tucumã, localizada no sudeste paraense, é 

um espaço territorial que ao longo do tempo vem passando por intensas transformações da 

paisagem. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo fazer uma análise das mudanças de uso e 

cobertura do solo entre os anos de 1989 e 2019 e as ocorrências de queimadas no ano de 2019 na 

região em estudo. Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados os dados da coleção 5 do 

Projeto MapBiomas referente aos anos de 1989 e 2019 e os dados do Projeto Queimadas referente 

aos anos de 2009 a 2019. Os resultados evidenciaram que no período analisado houve uma perda 

florestal de 79,7% e um aumento de áreas de pastagem de 1017,6%, em relação as queimadas houve 

380.426 focos sendo que só ano de 2019 é responsável por 20,9% desse total. Os dados ratificam 

o cenário de transformação da paisagem que se estabeleceu na região amazônica, ao qual as áreas 

florestais são substituídas por pastagem e vegetação secundária, posteriormente, cedem áreas aos 

cultivos agrícolas. 

 

Palavras-chave: Paisagem. MapBiomas. Queimadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia Legal Brasileira (AML) convive ao longo do tempo com uma série de conflito 

de interesses ambientais, econômicos e geopolíticos, que se expressam por meio da mercantilização 

da natureza e apropriação do poder de decisão sobre o uso do território (BECKER, 2005). As 

grandes áreas extensas e baratas desencadearam diferentes interesses exploratórios que se 

refletiram em distintos ciclos econômicos. Assim, o cenário da floresta amazônica que é a maior 

floresta tropical contígua do planeta configura-se em uma intensa transformação da paisagem, 

sobretudo, ocasionadas pela exploração dos recursos naturais e conversão das áreas florestais em 

diversos usos (DOMINGUES; BERMANN, 2012; DINIZ et al., 2015). 

Neste cenário de mudanças no espaço territorial amazônico as imagens de satélite se 

apresentam como ferramentas de análise espacial importantíssimas, pois permitem observar 

grandes extensões geográficas de forma rápida (VALE et al., 2018). Com as observações espaciais 

são realizados mapeamentos do uso e cobertura da terra que são amplamente reconhecidos como 

elementos fundamentais no entendimento da dinâmica da paisagem (FOLEY et al., 2005). 

Dentre o cenário de conflitos de interesses que se implantou na região amazônica pode-se 

destacar a região do sudeste paraense que nas últimas décadas vem passando por um processo de 

consolidação do espaço territorial, principalmente, pelas políticas de ocupação (CASTRO, 2005) e 

por estar localizada em uma área conhecida como arco do desmatamento, que se configura como 

uma área fortemente marcada pela supressão de grandes áreas florestais, altas taxas de 

desflorestamento e queimadas, em detrimento do desenvolvimento das atividades agropastoris 

(FEARNSIDE, 2005; 2006; GONÇALVES et al., 2012; VALE et al., 2020). 

A Região Geográfica Imediata de São Félix do Xingu e Tucumã, localizada no sudeste 

paraense, é um espaço territorial de grandes transformações da paisagem, na qual as áreas florestais 

têm sofrido intensas interferências antrópicas. A pecuária extensiva é uma das principais atividades 

econômicas da região e mais recentemente a agricultura tem crescido bastante devido ser 

considerado uma nova fronteira agrícola da região amazônica (LOBATO, 2019). Os principais 

fatores que tem contribuído para o desenvolvimento das atividades agropastoris estão a abertura e 

pavimentação de estradas (NEPSTAD et al., 2001), a modernização das práticas agrícolas 

(BECKMANN; SANTANA, 2019) e as boas condições edafoclimáticas (VALE et al., 2020). 

Nesse contexto, objetiva-se fazer uma análise das mudanças de uso e cobertura do solo entre os 
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anos de 1989 e 2019 e as ocorrências de queimadas no ano de 2019 na Região Imediata de São 

Félix do Xingu e Tucumã, Estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo (Figura 1) compreende a Região Geográfica Imediata de São Félix do 

Xingu e Tucumã que limita-se ao norte com a Região Imediata de Tucuruí, a leste com a Região 

Imediata de Marabá, Parauapebas, Xinguara e Redenção, ao sul com o estado do Mato Grosso e a 

oeste com a Região Imediata de Altamira. A área territorial em estudo é de 101.103,5 km² e abrange 

3 municípios paraense, são eles: Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu e Tucumã. 

 

Figura 1 – Localização geográfica da área de estudo 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

2.2. DADOS DA PESQUISA 

Para avaliar as mudanças na paisagem da área de estudo foram utilizados os dados de uso 

e cobertura do solo da coleção 5 do MapBiomas referente aos anos de 1989 e 2019, disponibilizados 

gratuitamente em formato raster. Os mapeamentos produzidos pelo Projeto MapBiomas são 

realizados a partir do método de classificação pixel a pixel em imagens de satélites, que no caso 

são utilizado as do satélite Landsat, sendo que todo o processo é realizado com aplicação dos 

algoritmos de aprendizagem Machine Learning através da plataforma online Google Earth Engine 
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(GEE) (SOUZA et al., 2020). O GEE funciona em computação em nuvem e conta com um acervo 

de imagens globais de satélites e um conjunto de ferramentas computacionais para processar e 

armazenar dados geoespaciais (GORELICK et al., 2017). 

A partir dos mapeamentos referentes a área de estudo foram realizadas as quantificações de 

área de cada classe mapeada e a análise da dinâmica do uso e cobertura do solo nos referidos anos. 

Para tal, adotou-se as seguintes classes: Corpo Hídrico (Rio, Lago e Oceano), Formação 

Campestre, Formação Florestal, Floresta Plantada, Formação Savânica, Infraestrutura Urbana, 

Mineração, Outras Lavouras Temporárias, Pastagem e Soja. 

Para avaliar a ocorrência de queimadas, sejam elas naturais ou ocasionados 

intencionalmente, na região em estudo foram utilizados os dados do Projeto Queimadas do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) entre os anos 2009 e 2019, esses dados de focos de calor 

foram adquiridos gratuitamente em formato shapefile. O dado referente ao ano de 2019 foi 

submetido ao estimador de densidade Kernel. Essa é uma técnica de estimador probabilístico de 

intensidade do processo pontual não-paramétrico que realiza uma contagem de todos os pontos 

dentro de uma região de influência, ponderando-os pela distância de cada um à localização de 

interesse, desse modo estima-se a intensidade padrão espacial de pontos na superfície e apresenta 

o seu raio de influência (RIZZATTI et al., 2020). 

O processamento dos dados foi realizado em ambiente de Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) utilizando o software QGis versão 3.10 para a confecção dos produtos 

cartográficos e análises espaciais. Assim, os resultados são apresentados em forma de figuras 

(mapas) e tabelas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da dinâmica da paisagem na Região Imediata de São Félix do Xingu e Tucumã é 

condicionada pelo forte desenvolvimento das atividades do agronegócio que se faz presente e é 

crescente na região do sudeste paraense. Essa região é considerada a nova frente de expansão do 

agronegócio da região central do Brasil e nos últimos anos vem recebendo melhorias de 

infraestrutura como abertura e pavimentação de rodovias estaduais e federais, justamente, para 

impulsionar e facilitar o escoamento da produção. Com os dados adquiridos pode-se fazer a 
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distribuição espacial e temporal do uso e cobertura do solo na área em estudo, sendo apresentados 

nas Figura 2 e 3, já os dados referentes a quantificação das áreas estão dispostos na Tabela 1. 

 
Figura 2 –  Mapa de uso e cobertura da terra no ano de 1989 na Região Imediata de São Félix do Xingu e 

Tucumã – Pará. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Figura 3 – Mapa de uso e cobertura da terra e distribuição espacial dos focos de queimadas no ano de 

2019 na Região Imediata de São Félix do Xingu e Tucumã – Pará. 
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Fonte: Autores, 2020. 

Tabela 1– Área em km² das classes de uso e cobertura da terra dos anos de 1989 e 2019. 

Fonte: Autores, 2020. 
 

Os dados apresentados nas Figuras 2 e 3 evidenciam que entre os 1989 e 2019 houve uma 

grande perda de área florestal natural, esse valor é de 19.363,6 km², ao mesmo modo que as áreas 

de pastagem apresentam uma grande expansão e esse ganho foi de 19.139,4 km². Apesar dos 

esforços no desenvolvimento de estratégias de controle e monitoramento do desflorestamento e de 

queimadas na região Amazônica, as taxas na área de estudo apresentam ser altíssimas. A Figura 4 

Classe 1989 2019 

Corpo Hídrico 964,17 975,86 

Formação Campestre 2801,96 2943,15 

Formação Florestal 95233,69 75870,08 

Floresta Plantada - 0,01 

Formação Savânica 1,32 0,17 

Infraestrutura Urbana 14,25 32,09 

Lavouras Temporárias 0,00 22,35 

Mineração 2,39 2,00 

Pastagem 2085,74 21225,18 

Soja - 32,57 

TOTAL 101103,5 101103,5 
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mostra que entre os anos de 2009 e 2019 houve 380.426 focos de queimadas, com destaque para 

os anos de 2017 e 2019 que obtiveram as maiores taxas representando 27,5% e 20,9%. 

 

Figura 4 - Gráfico da ocorrência de queimadas entre os anos de 2009 e 2019 na Região Imediata de São 

Félix do Xingu e Tucumã – Pará. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

A Figura 2 ressalta que a distribuição espacial de concentração das queimadas no ano de 

2019, na qual centraram-se, sobretudo, na porção sul e oeste do município de São Félix do Xingu, 

ou seja, áreas já antropizadas que são destinadas, principalmente, ao desenvolvimento de atividades 

agropecuárias. Cabe destacar que as queimadas na região amazônica têm aumentado e ganhado 

proporções gigantescas, dificultando o combate dos incêndios florestais. Essa problemática tem 

sido objeto de estudos de pesquisas e manchete de noticiários internacionais. 

A dinâmica de mudanças na paisagem da área de estudo tem ocorrido de forma bastante 

intensa conforme evidenciado nos dados apresentados. As preocupações são maiores, pois a região 

localiza-se em uma área de transição entre os biomas Amazônia e Cerrado, com uma formação 

vegetal conhecida como savanas amazônicas e estas são extremamente ameaçadas pelas atividades 

antrópicas, principalmente, pelas boas condições edafoclimáticas e valorização das commodities 

agrícolas (GIBBS et al., 2015; SOUZA et al., 2019). 

A área em estudo apresenta o típico cenário de mudança da paisagem que se estabelece na 

região Amazônica, onde inicialmente ocorre a supressão das áreas florestais para a venda da 

madeira e limpeza da área para o pasto com a finalidade do desenvolvimento da pecuária extensiva, 
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posteriormente, as áreas de pastagens vêm cedendo espaço para os plantios agrícolas, sobretudo, 

de milho e soja, corroborando com os estudos de Adami et al. (2015) e Vale et al. (2020). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados de uso e cobertura do solo evidenciaram que no período analisado houve uma 

perda florestal de 79,7% e um aumento de áreas de pastagem de 1017,6%, apesar das áreas das 

práticas agrícolas ainda serem relativamente pequenas se comparadas com a pecuária, elas tendem 

a obter um grande desenvolvimento nos próximos anos, devido fatores como modernização das 

práticas, incentivos fiscais e melhoras na infraestrutura viária para o escoamento da produção. Com 

isto pode-se destacar que aos poucos as áreas de pastagem continuarão avançando sobre as 

desflorestadas recentes e cedendo áreas para agricultura. 

O desenvolvimento econômico na área em estudo é desencadeado pela expansão de suas 

atividades produtivas, como a pecuária extensiva na criação do rebanho bovino, sendo considerado 

um dos maiores do Estado do Pará. Assim, dinâmica das mudanças da paisagem é atribuída a 

variação das transições das classes de uso e cobertura do solo que estão baseadas na consolidação 

das atividades agropastoris como uma das principais variáveis na matriz econômica da região. 
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RESUMO  

A água contém geralmente variados componentes, os quais são provenientes da ação da natureza e 

ou da ação antrópica. Logo para caracterizar uma água são determinados diversos parâmetros 

considerados indicadores de qualidade de água, entretanto quando alcançam valores altos, são tidos 

como impróprios. Com isso o objetivo deste trabalho é determinar parâmetros físico-químicos em 

amostras oriundas do rio Murucutu, verificando quais parâmetros influenciam ou podem 

influenciar na qualidade da água. A coleta foi realizada durante quatro semanas, para a 

determinação dos parâmetros foi usada Standard Methods of Water and Wastewater, no momento 

da coleta foram analisados: o pH, temperatura e condutividade elétrica, enquanto que para a 

turbidez, sólidos em suspensão, oxigênio dissolvido (OD), alcalinidade, dureza e fósforo total, as 

amostras foram conversadas, armazenadas e levadas para análise no Laboratório de Química 

Ambiental (LQA), da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Quanto aos resultados 

notou-se que a temperatura apresentou valor médio de 29,3 °C, considerado normal na região, o 

pH médio foi de 6,45, em relação a condutividade elétrica apresentou valor médio de 0,07 mS.cm-

1, para turbidez uma média de 62,25 UNT. Os sólidos suspensos apresentaram um valor médio de 

43 mg.L-1. O valor médio de OD foi 36,35 mg.L-1 CaCO3; A dureza apresentou valor médio de 93 

mg.L-1 CaCO3. O teor de fósforo total obteve média de 0,35 mg.L-1. Esses resultados condizem 

com alguns trabalhos realizados na região, sendo de fundamental importância o estudo desses 

parâmetros para estudos relacionados com a biologia e ecologia de organismos aquáticos. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água, recursos hídricos, parâmetros físico-químicos.  
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1. INTRODUÇÃO  

A água contém diversos componentes que provêm do próprio ambiente natural e ou foram 

introduzidos a partir de atividades humanas, e que para caracterizá-los, são determinados diversos 

parâmetros, os quais representam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses 

parâmetros são indicadores da qualidade da água e constituem impurezas quando alcançam valores 

superiores aos estabelecidos para determinado uso (FIORUCCI; FILHO, 2015). Os teores máximos 

de impurezas permitidos na água são estabelecidos em função dos seus usos, e constituem os 

padrões de qualidade, os quais são fixados por entidades públicas, com o objetivo de garantir que 

a água a ser utilizada para um determinado fim não contenha impurezas que venham a trazer algum 

prejuízo (BAIRD, 2002). 

Os parâmetros da qualidade da água funcionam como uma ferramenta que auxiliam na 

gestão de recursos hídricos e possibilitam identificar o processo de uso dos corpos d’água, 

mostrando seus efeitos sobre as características qualitativas dos recursos hídricos, com o intuito de 

garantir a proteção da comunidade sem riscos a sua saúde (SANTOS, et al., 2019; SILVA et al., 

2017). 

A microbacia do Murucutu tem grande importância socioambiental por englobar 

parcialmente o Parque Estadual do Utinga - PEUt, onde se encontram as fontes de abastecimento 

de água para o município de Belém. Segundo Bordalo (2006), alerta que o crescimento acelerado 

e mal planejado das cidades está acarretando sérios prejuízos à natureza, entre os quais se destaca 

o desmatamento de áreas verdes nativas, para estruturação da rede urbana, principalmente em áreas 

de proteção ambiental. Santos et al., (2016) afirmaram que a microbacia do Murucutu está 

submetida a grandes pressões antrópicas em razão dos bairros localizados no seu entorno, visto que 

esta área apresenta ambientes de muita fragilidade e vulnerabilidade. 

O trabalho visa determinar parâmetros físico-químicos como temperatura, o pH, a 

condutividade elétrica, a turbidez, a quantidade de sólidos em suspensão e a concentração de 

oxigênio dissolvido, medir a alcalinidade total e dureza total, e ainda definir a quantidade de fósforo 

total em amostras oriundas do rio, verificando quais parâmetros que influenciam ou podem 

influenciar na qualidade da água. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1ÁREA DE ESTUDO 

As coletas foram realizadas durante as manhãs de terça-feira, no decorrer de quatro 

semanas, sendo os dias 22 e 29 de outubro, 05 e 12 de novembro de 2019, no rio Murucutu e as 

análises, realizadas no Laboratório de Química Ambiental (LQA) da Universidade Federal Rural 

da Amazônia – UFRA, abrangendo as coordenadas (01° 27' 31" S, 048° 26' 04.5"), situada no 

estado do Pará, Brasil (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização do local da coleta. 

 

Fonte: Adaptado do google maps. 

 

2.2AMOSTRAGEM 

As coletas de água superficial (20 cm da coluna de água) foram realizadas, sempre no 

período da manhã às 8:00 horas. No momento da coleta de água foram obtidos dados de pH e da 

condutividade elétrica, para a obtenção dos dados do pH foi utilizado um pHmetro da marca 

AKSO, modelo AK90, enquanto para a condutividade elétrica foram obtidos através do 

condutivímetro CD-880.  

Para as demais variáveis as amostras foram preservadas conforme descrito em APHA 

(1995) e transportadas para o Laboratório de Química Ambiental, da Universidade Federal Rural 
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da Amazônia, na coleta de dados da turbidez foi utilizado o colorímetro Hach modelo DR 890. A 

determinação do teor de oxigênio dissolvido - OD foi realizada através do Método Iodométrico de 

Winkler, descrito por Strickland & Parsons, (1972). A quantificação do fósforo total foi 

determinada pelo método colorimétrico do azul de molibdênio conforme descrito em Grasshoff et 

al., (1983), com o auxílio de um espectrofotômetro da marca Hach modelo DR 2010. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise das amostras de águas coletadas obteve-se o os valores respectivos a 

cada fator físico-químico analisado, nota-se a diferença entre os valores de cada amostra (Tabela 

1), possivelmente, devido a presença de uma grande quantidade de sedimentos (JORGE, 2017) que 

podem influenciar os resultados finais, sendo assim, calculou-se a média dos dados obtidos nas 

análises. 

Tabela 1 – Dados obtidos a partir da análise dos fatores físico-químicos. 

 Data de coleta  

Parâmetros 22-out. 29-out. 5-nov. 12-nov. Média 

T (ºC) 30 28,5 29,2 29,5 29,3 

pH 6,2 6,3 6,3 7 6,45 

CE (mS.cm-1) 0,13 0,08 0,08 0,02 0,078 

Turbidez (FAU) 33 56 93 67 62,25 

SS (mg.L-1) 20 30 73 49 43 

OD (mg.L-1) 0,83 2,61 2,05 5,6 2,77 

Alcalinidade (mg.L-1 CaCo3) 60 30,6 45,8 9 36,35 

Dureza (mg.L-1 CaCO3) 104 24 116 128 93 

Fósforo Total (mg.L-1) 0,534 0,36 0,403 0,14 0,36 
Nota: T (ᵒC): Temperatura, CE: condutividade elétrica, SS: sólidos em suspenso; OD: oxigênio 

dissolvido. 
   Fonte: Autores. 

 

 

 A temperatura da água do rio apresentou valor mínimo de 28,5 °C e máximo de 29,5°C com 

valor médio de 29,3 °C, considerado normal na região, não estando acima do limite recomendado 

pela – CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) que é acima de 33°C. A 

alteração da temperatura da água pode ser causada por fontes naturais ou antropogênicas (BRASIL, 

2014).Segundo Pedrozo; Kapusta (2010) esse parâmetro influência praticamente todos os 

processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem na água. 
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Os valores de pH indicam água ácidas com mínimo de 6,2 e máximo de 7 (mediana 6,45). 

O pH das águas Amazônicas apresenta valores ácidos 4,7 - 5,5, pois são influenciadas pela 

lixiviação dos solos ácidos e pela grande quantidade de matéria orgânica presente no ambiente, que 

se decompõe e forma ácidos orgânicos (PINTO et al., 2009). A alteração no pH, segundo Libânio 

(2010), influencia no grau de solubilidade de diversas substâncias, e como consequência na 

intensidade da cor, na distribuição das formas livres e ionizadas de diversos compostos químicos, 

definindo também o potencial de toxicidade de vários elementos. 

A condutividade elétrica apresentou valores de mínimo 0,02 mS.cm-1 e máximo de 0,13 

mS.cm-1 (mediana 0,07 mS.cm-1). Os valores de condutividade elétrica estão em um intervalo bem 

próximos com o de Mota (1995). De acordo com Feitosa & Manoel Filho (2000), a condutividade 

elétrica tende a aumentar por diversos fatores, como, elevação de temperatura e maior concentração 

de íons dissolvidos, quanto maior a temperatura menor a condutividade elétrica dos corpos d’água 

e vice-versa.  

Para turbidez o mínimo foi de 33 UNT e o máximo de 97 UNT (mediana de 62,25 UNT), 

valores próximos aos descritos por Santos et al., (2006) no rio Guamá, entre 5,5 UNT e 50 UNT e 

71,0 UNT e 128,0 UNT, respectivamente, indicando a grande concentração de matéria orgânica 

presente nos rios oriundo dos despejos de esgotos. A turbidez dos corpos d’água varia de acordo 

com a época do ano (ANA, 2011). 

 No presente estudo os sólidos suspensos variaram entre 20 mg.L-1 e 73 mg.L-1 (mediana de 

43 mg.L-1). No trabalho de Ramos (2004) apresentou valores na faixa de 400 mg.L-1 na Baía do 

Guajará, e Montes et al., (2010) valores de 100 mg.L-1. Esse parâmetro é útil para quantificar a 

presença total de matéria que não seja água. Para oxigênio dissolvido (OD) foi observado o teor 

mínimo (0,83mg.L-1), o que demonstra o consumo desse gás pelo aumento da decomposição da 

matéria orgânica. O valor máximo de OD foi de 5,59 mg.L-1 (mediana 2,76 mg.L-1). No trabalho 

de Maranhão et al., (2007) em estudos realizados no igarapé de Val-de-Cães em Belém 

encontraram valor máximo de 2,9 mg.L-1. A concentração de OD nos cursos d’água depende da 

temperatura, da pressão atmosférica, da salinidade, das atividades biológicas, de características 

hidráulicas e, de forma indireta, de interferências antrópicas, como o lançamento de efluentes nos 

cursos d’água. A unidade de OD utilizada é mg.L-1(PINTO et al., 2009). 

 Em relação a alcalinidade total, o presente estudo obteve valores de mínimo 9 mg.L-1 

CaCO3 e máximo 30,6 mg.L-1 CaCO3 (mediana 36,35 mg.L-1 CaCO3). A alcalinidade das águas 
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não representa risco potencial à saúde pública. Provoca alteração no paladar e a rejeição da água 

em concentrações inferiores àquelas que eventualmente pudessem trazer prejuízos mais sérios. Não 

se constituem em padrão de potabilidade, ficando este efeito limitado pelo valor do pH, e não é 

padrão de classificação de águas naturais nem de emissão de esgotos, sendo que a importância 

deste parâmetro se concentra no controle de determinados processos unitários utilizados em 

estações de tratamento de águas para abastecimento e residuais (KATO, 1983). 

 A alcalinidade das águas associa-se à dureza, sendo responsável pela precipitação de 

carbonatos principalmente em sistemas de águas quentes, provocando a formação de incrustações 

(KATO, 1983). Embora seja importante nos estudos de controle de qualidade de água, existem 

poucos estudos que analisam os teores de alcalinidade nos rios da região. 

A dureza apresentou valores de mínimo 24 mg.L-1 CaCO3, máximo 128 mg.L-1 CaCO3 

(mediana 93 mg.L-1 CaCO3). Em relação ao teor de dureza, por exemplo, emboraa Portaria n 

1469/2000 do Ministério da Saúde, limite a dureza em 500 mg.L-1 CaCO3 como padrão de 

potabilidade, este padrão não é muito restritivo, pois uma água com 500 mg.L-1 de dureza é 

classificada como “muito dura” mas, por outro lado, uma restrição muito severa pode inviabilizar 

muitos abastecimentos públicos que utilizam água dura, por não disporem dos recursos necessários 

para a remoção da dureza ou abrandamento da água. Entretanto, existem poucos estudos sobre a 

quantificação de teores de dureza nos rios da região. 

 O teor de fósforo total teve o mínimo de 0,13 mg.L-1, máximo de 0,53 mg.L-1  (mediana de 

0,35 mg.L-1), essa faixa de valores está próxima ao encontrado no Igarapé de Val-de-Cães de  0,15 

mg.L-1 a 0,97 mg.L-1 que possui uma contribuição dos esgotos domésticos (MARANHÃO et al., 

2007). As formas de fósforo podem estar nas águas como fosfato particulado (orgânico e 

inorgânico), fosfato dissolvido (orgânico e inorgânico), a soma dos dois é o fósforo total 

(ESTEVES, 2011). Além disso é indispensável para o crescimento de algas, mas, em excesso, 

causa a eutrofização (UFV, 2013). O fósforo assim como o nitrogênio é essencial para o 

crescimento de todos os seres vivos. Em corpos d’água são elementos fundamentais para o controle 

das taxas de crescimento de algas e cianobactérias (ESTEVES, 2011). 
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4. CONCLUSÃO  

Com isso, o estudo da qualidade da água se torna muito importante, pois servem tanto para 

atribuir conhecimentos sobre a biologia e ecologia de organismos aquáticos, além de fornecer 

subsídio a sobrevivência desses organismos. Estudo relevante, pois, as áreas de coleta se deram nas 

dependências da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), a qual poderá tomar medidas 

para maximizar pesquisas com organismos aquáticos presentes em pontos subjacentes à Ufra, além 

de entender a dinâmica ecológica presentes na área onde está inserida, traduzindo tais informações 

em conhecimentos a respeito da dinâmica dos cursos d’ água. 
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RESUMO  

A chuva de sementes é o processo de entrada de diásporos em uma área através da dispersão. A 

chuva de sementes é o primeiro processo na sucessão florestal e é através dela que se forma o banco 

de sementes, que constitui as sementes viáveis no solo. As espécies presentes na chuva de sementes 

podem ser da mesma área ou de áreas adjacentes. Devido à escassez de estudo desta natureza 

realizado em sistemas agroflorestais, objetivou-se com este estudo avaliar a chuva de sementes em 

um sistema agroflorestal no município de Castanhal, Pará. Foram instalados doze coletores de 

madeira com 1 m2 e 30 centímetros de altura para poder ser feito aporte do material. O experimento 

foi conduzido entre os meses de junho e setembro de 2019 e as coletas foram feitas mensalmente. 

A chuva de sementes totalizou 63509 diásporos e todos foram provenientes da própria área de 

estudo, não havendo a entrada de novos indivíduos no sistema agroflorestal. Assim, conclui-se que 

a área de estudo está apta para se alto regenerar, casa haja algo distúrbio natural ou antrópico.  

 

Palavras-chave: Diásporos. Agroecossistemas. Amazônia. 

Área de Interesse do Simpósio: Sistemas Agroflorestais.  
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1. INTRODUÇÃO  

A chuva de sementes é caracterizada pelo processo de entrada de sementes no solo através 

dos diferentes mecanismos de dispersão e podem chegar da própria área, mantendo a diversidade 

local, ou podem ser de áreas mais distantes, favorecendo o aumento da riqueza de espécies e a 

variabilidade genética de populações (SILVA et al., 2018). 

Definida pela dispersão de diásporos, a chuva de sementes é analisada pela quantidade de 

sementes que é depositada em uma área específica durante um determinado intervalo de tempo 

(SCCOTI et al., 2016). A chuva de sementes é responsável pela formação do banco de sementes.  

O banco de sementes é dinâmico e é formado pela entrada de sementes provenientes da 

chuva de sementes e pode ser transitório, quando ocorre a germinação de sementes em até um ano, 

e pode ser persistente, havendo a permanência das sementes por mais de um ano no solo 

(MACHADO et al., 2013). 

A chuva de sementes é o primeiro processo da sucessão florestal, e junto com o banco de 

sementes, são fatores indicadores fundamentais da capacidade de regeneração florestal 

(MARIMON et al., 2005). Características como o tipo e o tamanho dos diásporos e os seus 

principais agentes dispersores constituem fatores de grande relevância na chegada e 

estabelecimento de novas plantas (PIVELLO et al., 2006).  

A chuva de sementes é um importante fator que favorece o surgimento de novos indivíduos 

e a análise de variações de sementes de espécies arbóreas através da chuva de sementes, em um 

determinado tempo, é usada para compreender questões sobre a diversidade de componentes em 

comunidades vegetais e os processos envolvidos nos estádios de sucessão (BRAGA et al., 2015).   

O conhecimento da chuva de sementes fornece importantes informações sobe a riqueza, 

diversidade e disponibilidade de sementes, informações que são de grande relevância para o 

monitoramento de áreas que se encontram em processo de recuperação (PINÃ-RODRIGUES et 

al., 2014).  

Grandes áreas florestais nos trópicos foram convertidas em pastagens para a criação de gado 

e após o abandono destas áreas a sua resiliência é perdida, retardando o processo de sucessão 

natural, que é de grande importância para a regeneração da cobertura florestal (DIAS et al., 2014). 
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Em contrapartida a estes modelos de exploração predatórios e que diminuem a diversidade 

das florestas, existem os sistemas agroflorestais (SAF). Os SAF são modelos de consórcio entre 

espécies agrícolas, florestais e animais. 

O estudo da chuva de sementes pode ser realizado em diferentes tipologias florestais, dentre 

as quais os sistemas agroflorestais apresentam carência em estudos desta natureza.  

Devido à importância da chuva de sementes e da escassez de estudos de chuva de sementes 

realizados em sistemas agroflorestais, o objetivo deste trabalho é avaliar a chuva de sementes de 

sementes dentro de um Sistema Agroflorestal em Castanhal, Pará.  

 

2. METODOLOGIA 

O estudo foi conduzido na Fazenda Escola de Castanhal, no município de Castanhal, Pará. 

Município localizado nas coordenadas geográficas 1º17’42’’ S e 45º55’00 W, latitude 07º20'53" 

sul e longitude 50º23'45" oeste, distante 68 km da capital Belém (Figura 1).  O Sistema 

Agroflorestal apresenta aproximadamente 1 hectare e apresenta em sua composição Tectona 

grandis Linn F., Euterpe Oleraceae Mart.e Theobroma grandiflorum Schum.  

 

Figura 1 – localização  da coleta no município de Castanhal. 

 

Fonte: Autores. 
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Foram construídos 12 coletores de madeira com 1 metro quadrado e 30 centímetros de 

altura, revestidos com malha de nylon fina. Os coletores foram distribuídos aleatoriamente dentro 

do SAF e as coletas foram feitas uma vez por mês. O experimento foi conduzido durante os meses 

de junho a setembro de 2019. 

Após coleta em campo, o material foi levado ao Laboratório de Manejo de Ecossistemas e 

Bacias Hidrográficas da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus sede, para que fosse 

realizada a identificação das espécies presentes dentro dos coletores.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A chuva de sementes no sistema agroflorestal foi representada por três espécies (Tabela 1), 

as quais foram identificadas. As espécies encontradas na chuva de sementes dentro dos coletores 

são das espécies presentes dentro do SAF, que são a teca, cupuaçu e açaí. 

 

Tabela 1: Identificação dos propágulos da chuva de sementes dentro de Sistema Agroflorestal. 

FAMÍLIA ESPÉCIE FV SD 

Lamiaceae Tectona grandis Linn F. Árvore Autocórica 

Malvaceae Theobroma grandiflorum Schum. Árvore Autocórica 

Arecaceae Euterpe oleraceae Mart. Palmeira Autocórica 

Fonte: Autores. 

 

Foram aportados dentro dos coletores 63509 diásporos durante os meses de estudo. Todas 

as espécies foram identificadas e não foram verificadas na chuva de sementes espécies de áreas 

adjacentes. 

O açaí foi a espécie que apresentou dominância na chuva de sementes, totalizando 99,3% 

de todos os diásporos presente nos coletores. O cupuaçu apresentou 0,6% e a teca apenas 0,1% de 

influência na chuva de sementes. A grande quantidade de diásporos de açaí pode ser explicada 

devido a floração e frutificação desta espécie ocorrer durante o ano todo (NASCIMENTO, 2008).  

Já o cupuaçu apresenta floração e frutificação entre os meses de novembro a março e mesmo 

o período de floração iniciando em junho, o seu pico ocorre entre novembro e janeiro (GONDIM 

et al., 2001), isso explica a baixa taxa de indivíduos do cupuaçu na chuva de sementes dentro do 

sistema agroflorestal.  
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As inflorescências da teca surgem entre os meses de junho a setembro, entretanto pode levar 

de 3 a 22 meses para que haja o amadurecimento de frutos (FIGUEIREDO et al., 2015) e apesar 

da inflorescência da teca apresentar uma taxa de 700 a 3.500 flores, somente ocorrer a produção de 

frutos de 1% a 2% desse total (PELISSARI et al., 2014), fatos que explicam também a baixa 

produção de diásporos de teca identificados na chuva de sementes. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A chuva de sementes no sistema agroflorestal apresentou maior quantidade de diásporos de 

açaí. Por meio da identificação das espécies presentes dentro dos coletores, não houve ocorrência 

de indivíduos provenientes de outras áreas na chuva de sementes avaliada dentro do SAF. 
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RESUMO  

O bioma Amazônico, ao longo dos últimas décadas vem sofrendo um processo de degradação 

paulatino e intensivo, principalmente em decorrência do desenvolvimento das atividades 

agropecuárias e do uso e ocupação do solo de maneira predatória. Diante desse contexto, a 

realização de estudos que busquem avaliar e monitorar as condições ambientais se torna cada vez 

mais imprescindível. Nesse sentido, tomando o município de Novo Repartimento – PA como área 

de estudo, o presente estudo buscou analisar o comportamento da evolução do desmatamento no 

município, através da criação de mapas temáticos a partir dados de monitoramento do 

desmatamento para os anos de 2012, 2014, 2016 e 2018, disponibilizados pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espacial (INPE), em específico o projeto PRODES, e o uso do software QGIS versão 

3.10. Os resultados obtidos demonstraram perdas progressivas de vegetação, majoritariamente em 

áreas de assentamento rurais, onde houve o crescimento de atividades relacionadas a agropecuária, 

sendo o ano de 2016 correspondente a maior quantidade de polígonos de desmatamento 

apresentando um total de 7.254 focos, quando comparados aos anos de 2012, 2014 e 2018 com 

1.928, 1.476 e 2.360 focos, respectivamente. 

 

Palavras-chave: SIG. Desmatamento. Análise Temporal.  

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o século passado tornaram-se evidentes uma serie de questões a respeito da poluição 

do meio ambiente e seus impactos na sociedade. Atualmente, algumas questões ambientais 

começaram a ganhar mais notoriedade, como por exemplo as emissões de gases poluentes que 

intensificam o efeito estufa; o aumente da exploração dos recursos naturais e o desmatamento, 

também denominado desflorestamento ou desflorestação, que se dá pelo processo da retirada 

parcial ou total da vegetação de uma área, sendo estes um dos principais determinantes da 

degradação ambiental, mudanças climáticas dentre outros eventos. 

O desmatamento, na Amazônia, ocorre de maneira evidente desde a década de 70, devido 

a abertura de estradas e benefícios fiscais, para o deslocamento populacional de outras regiões à 

Amazônia, o que influenciou em problemáticas de regularização de áreas. E direitos de propriedade 

mal definidos. O resultado disso foi a expansão desordenada de atividades realizadas 

indevidamente (madeireiras, mineração e agropecuária) (CARVALHO; MAGALHÃES, 

DOMINGUES, 2016; DELAZERI, 2016). 

De acordo com Acselrad (2010) a implementação da. Usina Hidrelétrica de Tucuruí, 

inundou, nos anos de 1984-1985 uma área correspondente a 2.600 km2 de floresta às margens do 

Rio Tocantins, compreendendo parte da reserva indígena Parakanã e alguns núcleos urbanos, 

resultando no deslocamento compulsório cerca de 10 mil famílias de seus locais de residência, 

onde em sua maioria desenvolvem atividades extrativistas e devido a falta de estabilidade 

econômica corroborou para o processo de reconcentração fundiária e o desmatamento. Atualmente, 

o município de Novo Repartimento possui 32 projetos de assentamentos rurais, abrangendo uma 

área de 505.829,84 hectares, representando 32,85% da área total do município. 

Segundo dados do Projeto de Estimativa de Desflorestamento da Amazônia (PRODES) do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no ano de 2016 o desmatamento atingiu 19% 

das florestas da Amazônia Brasileira. Embora tenha ocorrido queda nos índices entre os anos de 

2004 e 2012 devido a políticas públicas, houve novamente um crescimento a partir do ano de 2013, 

sendo que em 2016 aproximadamente 8.000 km2 de floresta foi destruída. Seguindo este avanço, o 

Estado do Pará tem se destacado com o maior índice de desmatamento da Região Norte, 

representando 34% do total desmatado (PRODES, 2018). 

Neste contexto, as geotecnologias surgem como importante instrumento de monitoramento 

e análise de regiões em processo ou risco de desmatamento, possibilitando uma visão sinóptica do 



 

 

  

 

 

343 

 

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

fenômeno. Dessa forma, o presente estudo visa analisar a dinâmica do desmatamento do município 

de Novo repartimento no Estado do Pará, através da espacialização dos dados de monitoramento 

do PRODES bem como verificar os fatores que impulsionam o desmatamento da área de estudo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no município de Novo Repartimento (4°19'53'' S e 49°47'47'' W), 

localizado na região de Integração Tucuruí, área sudeste do Estado do Pará (Figura 1). Possui área 

territorial de 1.539.872 hectares, e população estimada de 77.214 habitantes (IBGE, 2020), onde 

45% residem na área urbana e 55% na área rural segundo dados do último censo de 2010. O 

município comporta (total ou parcialmente) 1 Terra Indígena (TI), 3 Unidades de Conservação 

(Uc’s) e 32 Projetos de Assentamento (PA’s). 

 

Figura 9 – Mapa de localização do município de Novo Repartimento – PA. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

2.2.OBTENÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Para elaboração do presente artigo foi realizado de forma inicial um levantamento teórico 

científico, a fim de coletar por meio de artigos cinéticos e relatórios técnicos, dados que que estejam 
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consoantes com a exposição, interpretação e discussão de resultados do problema considerado. 

Com o intuito de analisar o processo de desmatamento no município de Novo repartimento, tal 

como mencionar possíveis atividades que contribuem para o aumento desse processo, foram 

assumidos os seguintes procedimentos metodológicos: 

• Coleta de dados referentes ao desmatamento no município de Novo Repartimento pelo 

INPE/PRODES para os anos de 2012, 2014, 2016 e 2018; 

• Interpretação dos dados de aumento de desmatamento; 

• Espacialização dos dados e confecção de mapas temáticos através de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), por meio de ferramentas do software Qgis 3.10.; e 

• Comparação evolutiva do processo analisado por meio de gráficos elaborados no software 

Excel 2019. 

As bases cartográficas utilizadas nesse estudo foram obtidas no site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE (limite municipal, imóveis privados e assentamentos), 

CENSIPAM (massas d’água, rodovia federal e unidades de conservação) e FUNAI (terras 

indígenas). Com relação aos dados de desmatamento, estes foram adquiridos do site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE/PRODES (desmatamento). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da obtenção dos dados e por meio das análises realizadas observou-se que com relação aos 

anos avaliados (2012, 2014, 2016 e 2018), o ano de 2016 apresentou os maiores índices de focos 

de desmatamento sendo um total de 7.254 focos, como é possível observar na Figura 2. Além disso, 

é possível constatar que as áreas onde ocorrem maior número de desmatamento no município estão 

concentradas principalmente em assentamentos rurais, o que pode ser explicado devido a crescente 

da atividade agropecuária na região ao longo dos últimos anos. 

De acordo com dados do Projeto MapBiomas (2020), a análise de uso e cobertura do solo 

do município de Novo Repartimento apresenta expressivo crescimento da atividade agropecuária, 

como agricultura e pastagem, onde este último representa a principal atividade em expansão de 

áreas por hectares para os anos de 2012, 2014, 2016 e 2018, como demonstra a Figura 3. 
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Figura 10 – Mapa de desmatamento dos anos de 2012, 2014, 2016 e 2018 do Município de Novo 

Repartimento – PA. 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

Figura 3- Expansão de áreas (ha) destinadas a atividades agropecuárias no Município de Novo 

Repartimento – PA. 

 
Fonte: Adaptado Projeto MapBiomas, 2020. 
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Corroborando com dados analisados do Projeto MapBiomas a Tabela 1, abaixo, demonstra 

a dinâmica de desmatamento para o Município de Novo Repartimento, por meio dos dados do 

PRODES, evidenciando que o município apresentou aumento com relação ao processo de 

desmatamento ao longo dos últimos anos. 

 

Tabela 6 - Distribuição da área (Km2) desmatada para município de Novo Repartimento. 

 Novo Repartimento (Km2) 

2012 7.306,10 

2014 7.533,70 

2016 7.831,90 

2018 8.126,70 

Fonte: INPE/PRODES, 2020. 

 

Calandino et al. (2012) relatam que famílias de grande fragilidade socioeconômica 

geralmente estão associadas a políticas de assentamentos, e como a mesma se apresenta ineficiente 

para promover condições socioeconômicas propícias à instalação das famílias, elas tendem, em sua 

grande maioria, a buscar suporte em soluções de rápido retorno financeiro, como a exploração 

madeireira ou a venda de lotes. Isto é, o desmatamento da área ocorre justamente por apresentar as 

características solicitadas dos beneficiários da Reforma Agrária, expressadas em vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Alencar et. al (2016) afirmam a existência de inúmeros vetores que interferem na dinâmica 

de conversão de florestas dentro dos assentamentos na Amazônia, como questões de dinâmica 

social, contexto socioeconômico da região assentada, efetividade ou não de políticas públicas 

destinadas aos beneficiários da reforma agrária e eficácia dos órgãos responsáveis na 

implementação destas políticas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Novo Repartimento apresenta significativa transformação de sua vegetação 

natural, uma vez que há um aumento das atividades relacionadas a agropecuária na região, 

ocorrendo de maneira cada vez mais intensa e agressiva. Dessa forma, o desmatamento se apresenta 

como problemática marcante e característica da região, sendo as áreas de assentamentos rurais as 

que apresentam os maiores índices. 
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O estudo demonstrou que para os anos de 2012, 2014, 2016 e 2018, o município de Novo 

Repartimento apresentou os valores de 7.306,10, 7.533,70, 7.831,90 e 8.126,70 Km2 de áreas 

desmatadas. Além disso, a conversão de floresta natural para pastagem consistiu numa área de 

98.313 hectares entre os períodos de 2012 à 2018, comprovando a expansão da pecuária bovina 

como um dos principais agentes do desmatamento. 

Nesse contexto, com base nos resultados expostos, constata-se que o emprego das 

geotecnologias se apresenta como viável e apropriado a estudos e análises dessa natureza, pois 

além de possibilitar uma visão geral da situação ambiental, permite ainda verificar o impacto das 

mudanças resultante das ações de combate ao desmatamento. 
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RESUMO  

Atualmente a aplicação de geotecnologias, como o geoprocessamento e o sistema de informações 

geográficas na região amazônica, tem auxiliado no monitoramento do controle da degradação 

florestal de forma significativa. O objetivo do trabalho foi analisar a cobertura vegetal do 

Assentamento 26 de Março no ano de 2019, por meio das ferramentas das geotecnologias 

aplicando-se o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI). Verificando assim, os locais 

com as áreas de solo exposto e de cobertura vegetal preservada. A análise de NDVI deste PA 

apresentou valores compreendidos entre 0.389 a 0.888, no qual na imagem raster cada tonalidade 

está associada algum valor, e assim representa uma classe de uso do solo. De modo geral, resultou 

em cinco valores 0.389, 0.514, 0.639, 0.763 e 0.888. Os resultados mostraram que os valores de 

pixels predominantes estão relativos, a um local apresentando baixo índice de vegetação nativa 

geralmente com um solo exposto, devido ao uso de atividade agropecuária e as vezes com 

vegetação esparsa, indicando que o local não apresentou uma grande área com vegetação nativa 

preservada.No qual concluir-se que os valores de pixels predominantes estão relativos, a um local 

apresentando baixo índice de vegetação nativa geralmente com um solo exposto e as vezes com 

vegetação esparsa, indicando que o local não apresentou uma grande área de reserva legal conforme 

estabelece a legislação vigente. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento. NDVI. Marabá. 
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350 

 

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

1. INTRODUÇÃO 

 No início da década de 1970, o governo brasileiro estimulou uma corrente migratória por 

meio dos projetos de colonização e integração nacional que incentivaram a ocupação em regiões 

poucos remotas e populosas do país. O patrocínio governamental levou à colonização da Amazônia 

brasileira, distribuindo terras a agricultores por meio da criação de assentamentos rurais. A maioria 

das famílias que migraram para essa região foram motivadas pela oferta de terras e crédito 

subsidiado (LOUREIRO & ARAGÃO, 2005; PRATES & BRACHA, 2011; ASSUNÇÃO & 

ROCHA, 2016).  

 Os desmatamentos em assentamentos rurais aumentaram significativamente nas áreas de 

floresta nativa da Amazônia, em meados dos anos 2000. As áreas dos assentamentos ocupavam 

4,8% do território amazônico em 2002 e já em 2014 essa cobertura chegava a 8,3%, o que 

corresponde a um aumento de mais de 70%. Após-criação dos assentamentos a maioria do 

desflorestamento, concentra-se nos assentamentos situados ao longo do Arco do desmatamento da 

Amazônia, dentre essas regiões destaca-se os assentamentos do estado do Pará, como o da 

Superintendência Regional do Incra (SR) de Marabá (BRANDÃO & SOUZA, 2006; ALENCAR, 

et al. 2016; ASSUNÇÃO & ROCHA, 2016). 

 O Assentamento 26 de março, localizado no município de Marabá, foi um dos 

assentamentos do Pará que passaram por passivos ambientais, decorrentes ao longo dos anos do 

uso e ocupação de atividades antrópicas, principalmente relacionada a exploração da pecuária 

extensiva, que propiciou assim a formação de áreas degradadas e alteradas (Homma et al, 2000; 

Castro & Watrin, 2013). 

 Estudos recentes indicaram que a aplicação de geotecnologias no Assentamento 26 de 

Março foram relevantes para o entendimento da história de sua criação, uma vez que, a atual área 

do assentamento já era uma fazenda, com grandes áreas desmatadas já existentes (EMATER, 2013; 

AMORIM; MELLO; VIDAL, 2018).   

 Neste contexto, o objetivo do trabalho é analisar a cobertura vegetal do Assentamento 26 

de Março no ano de 2019, por meio das ferramentas das geotecnologias aplicando-se o índice de 

vegetação por diferença normalizada (NDVI). Verificando assim, os locais com as áreas de solo 

exposto e de cobertura vegetal preservada. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1ÁREA DE ESTUDO 

 A área estudada está localizada na zona rural do município do Marabá, mesorregião do 

Sudeste Paraense. O acesso rodoviário pode ser efetuado pela rodovia BR-155, km 26, sentido 

Marabá – Parauapebas ao qual corta a área na direção norte-sul, com hidrografia sob principal 

influência do rio Sororó que constitui o limite a oeste do mesmo (Figura 1).  

 O Projeto de Assentamento (P. A.) 26 de março, foi criado em 19 de dezembro de 2008 a 

partir da área da antiga fazenda denominada de Cabaceiras, que foi ocupada no dia 26 de março de 

1998, por aproximadamente 1.600 famílias de assentado (Gomes & Cunha, 2009). 

 

Figura 1- Localização do PA 26 de março, Marabá-PA. 

Fonte: Amorim et al., 2018. 

 

2.2PROCESSAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS 

 Para a análise de Geoprocessamento, utilizou-se do software de livre acesso QGIS versão 

2.18 e seus plug-ins, adotando-se Datum Sirgas 2000, projeção UTM Zona 22 S. Através do plugin 

Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) as imagens foram submetidas ao processo de 
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conversão de números digitais (ND) para refletância, além correção atmosférica pelo método de 

Subtração de Objeto Escuro (DOS1). Através do plugin Semi-Automatic Classification Plugin 

(SCP), realizou-se a análise de bandas, índice de reflectância das bandas correção DOS1 para as 

correções destas bandas que contemplarão as faixas de 2 a 7 – serão convertidas em reflectância 

planetária. 

 

2.3ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR DIFERENÇA NORMALIZADA (NDVI) 

 Nas aplicações de sensoriamento remoto, os cientistas desenvolveram os índices de 

vegetação para monitorar e quantificar as condições e distribuições espaciais das vegetações, 

usando os dados digitais de reflectâncias espectrais da radiação eletromagnética (LIU, 2006). 

 O índice de vegetação da diferença Normalizada (NDVI - Normalized Difference 

Vegetation Index) permite identificar a presença de vegetação verde na superfície terrestre, assim 

como observar a evolução do seu estado ao logo do tempo. O NDVI foi proposto por Rouse et al. 

(1973), foi calculada a partir da equação que tem como variáveis as bandas do vermelho (RED) e 

infravermelho próximo (NIR), como se segue: 

 NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED) 

 A partir do sítio eletrônico Earth Explorer, pertencente ao Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (U.S.G.S. – United States of Geological Survey), foi obtida a imagem do satélite LandSat 

8 referente a data 13/08/2019 (Cena de órbita 223 e ponto 63), selecionada com critério de 

percentual de até 10% de nuvens. No qual o cálculo do NDVI é feito a partir da diferença entre as 

reflectâncias das bandas 5 (infravermelho próximo) e 4 (visível – vermelho) dividido pela soma 

das reflectâncias dessas duas bandas da imagem LandSat 8 referente a data 13/08/2019.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 O P.A 26 de Março apresenta uma área de 11.919,36 hectares, possuindo seis núcleos de 

moradia e duas sedes, além de 207 lotes familiares de 50 hectares da reforma agrária. A disposição 

espacial dos lotes segue o modelo conhecido como “raio-de-sol” (Figura 2) que se caracteriza por 

apresentar áreas comuns onde são construídas as casas dos assentados com lotes próximos às 

mesmas (BERTOLINI; CARNEIRO, 2008; Castro & Watrin, 2013). 
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 Na Figura 2 é possível visualizar a disposição espacial dos lotes juntamente com as áreas 

preservadas e as áreas antropizadas no PA 26 de março. Pôde-se notar que nos núcleos de moradia, 

há o desmatamento quase total das áreas a eles destinadas. Ainda assim, nos núcleos de moradia 2, 

3 e 4, foi observado que em alguns lotes próximos aos mesmos há significativa preservação das 

áreas florestais (Figura 2), principalmente na porção que fica mais distante dos respectivos núcleos 

(Castro & Watrin, 2013). 

Figura 2 – Lotes com classes de uso do solo do PA 26 de março. 

 

Fonte: Castro & Watrin, 2013. 

 

 A camada Raster composta com os valores de resposta em NDVI, desempenha uma 

simulação temática da superfície delimitada para o PA 26 de março, situado em Marabá - PA. O 

NDVI é representado pela faixa entre valores que variam de -1 a 1.  No qual quanto mais próximo 

de -1, menor será o Índice de Vegetação, e quanto mais próximo de 1 maior será o Índice de 

Vegetação. Deste modo, a Figura 3 possui os pixels com valores compreendidos entre 0.389 a 

0.888 (aproximadamente 1), no qual na imagem raster cada tonalidade está associada algum valor, 

e assim representa uma classe de uso e ocupação do solo, classificada conforme parâmetros de Cor, 

Textura, Forma e Valor de NDVI (Quadro 1). 
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Figura 3 –  NDVI gerado pela equação da diferença banda RED e NIR. 

 

Fonte: Autora, 2020. 
 

Quadro 1 – Classificação do uso e cobertura da terra, do Assentamento 26 de Março. 

Classe Cor Textura Forma Valor NDVI 

Atividades Agropecuárias/Estradas Vermelho Lisa Irregular/Linhas 0.389 

Atividades Agropecuárias Laranja claro Lisa  Irregular 0.514 

Solo Exposto/Pastagens Bege Lisa Irregular 0,639 

Vegetação Secundária Verde claro Lisa Geométrica 0.763 

Floresta Verde escuro Media Geométrica 0.888 

Fonte: Autora, 2020. 

 

O intervalor de faixa entre 0.389 a 0,639 (Figura 3) compreende no geral, baixos índices de 

vegetação. O valor 0.389 de tom vermelho (Figura 3), relaciona-se a áreas extremamente 

degradadas podendo ser em função das atividades agropecuárias, podem representa também as 
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estradas quando em formato de linhas, ou seja, são locais com solos muitos expostos. O valor 0.514 

do índice (Figura 3), na cor laranja claro pode representa as atividades agropecuárias relacionadas 

principalmente com as pastagens, indicando um valor de NDVI de solos moderadamente expostos; 

os pixels com valor 0,639 (Figura 3) com tonalidades de bege (próximo ao branco) representam 

áreas sem vegetação ou com pouquíssimas representações de biomassa e/ou solo exposto. Logo, 

estas faixas podem corresponder aos locais com atividades agropecuárias, onde o solo foi 

principalmente exposto pelo uso e ocupação do local ao longo dos anos. 

Os tons verde claro e verde escuros, representam faixas de valores com vegetação, no qual 

as faixas de 0.763 cor verde claro (Figura 3)  indicam áreas com vegetação verde muito esparsa ou 

seja uma vegetação secundária, com sanidade vulnerável (não sadia ou sobre algum déficit hídrico) 

como as pastagens mal manejadas; a principal faixa com valores significativos de índice de 

vegetação é o conjunto de pixel com valor na ordem de 0.888 simulados por verde escuro (Figura 

3), representando uma vegetação densa indicativo de área com florestas para a reserva legal (ARL), 

sendo muito relevante para a determinação de ARL a serem declaradas no CAR (Cadastro 

ambiental Rural), dos lotes desse PA. 

De acordo com o Quadro 1, nota-se que atualmente as áreas de com atividade agropecuária 

no qual relacionam com locais de solo exposto constituem a maior classe de uso do solo do 

assentamento representando aproximadamente 85% do total da área, havendo assim uma redução 

da floresta nativa ao longo dos anos. 

Desde 1990, o Assentamento 26 de Março sofreu um grande passivo ambiental antes e 

depois da sua criação, perdendo mais de 50% de vegetação nativa. Esse desmatamento é resultado 

das diferentes formas do uso do solo que tem reflexo direto na alteração da paisagem ao longo do 

tempo e na formação de um mosaico de unidades paisagísticas bem distintas dentro do mesmo 

espaço. Neste mesmo sentido, a redução das áreas de florestas está intimamente relacionada ao 

aumento das atividades agropecuárias, sendo estas últimas à classe dominante na paisagem atual 

do assentamento (AMORIM; MELLO; VIDAL, 2018). 
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4. CONCLUSÃO  

Atualmente a aplicação de geotecnologias, como o geoprocessamento e o sistema de 

informações geográficas na região amazônica, tem auxiliado no monitoramento do controle da 

degradação florestal de forma significativa.  

 A cobertura vegetal do Assentamento 26 de Março no ano de 2019, analisada por meio das 

ferramentas das geotecnologias aplicando-se o índice de vegetação por diferença normalizada 

(NDVI), apresentou resultados pertinentes com realidade do local atualmente, já que desde dos 

anos 2000 este PA, tem passando por mudanças que geraram passivos ambientais tanto antes da 

sua criação, quando ainda era fazenda e exercia atividades de agropecuária como depois da sua 

criação, resultando na diminuição de mais de 50% de vegetação nativa. 

 A análise de NDVI deste PA apresentou valores compreendidos entre 0.389 a 0.888 

(aproximadamente 1), no qual na imagem raster cada tonalidade está associada algum valor, e 

assim representa uma classe de uso do solo. De modo geral, resultou em cinco valores 0.389, 0.514, 

0.639, 0.763 e 0.888. No qual concluir-se que os valores de pixels predominantes estão relativos, 

a um local apresentando baixo índice de vegetação nativa geralmente com um solo exposto e as 

vezes com vegetação esparsa, indicando que o local não apresentou uma grande área de reserva 

legal conforme estabelece a legislação vigente. 
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RESUMO  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar uma área degradada no município de Castanhal, estado 

do Pará elaborar uma alternativa viável de reabilitação. A localidade foi escolhida por ser 

visualizada como uma “mancha” de desmatamento existente na cidade, observada através de 

ferramentas de geoprocessamento, o que despertou o interesse para a identificação das possíveis 

causas do impacto. O estudo justifica-se pelo fato de que o uso de softwares de geoprocessamento 

é importante na verificação de áreas degradadas na Amazônia, possibilitando a análise destas, 

futuras ações de gestão e diminuição de impactos. Assim, objetivou-se investigar a área, 

caracterizando-a e visualizando a evolução da região impactada ao longo dos anos. A análise 

utilizou os programas Google Earth e Qgis 3.0. Com o aprofundamento teórico, descobriu-se que 

se trata de uma área de extração de piçarra, que pode ser o principal fator para o desmatamento da 

mesma. Ao final do estudo, observou-se que o Plano Diretor do município tem ações voltadas para 

o local, mas ainda não foram implantadas. Foi proposta a recuperação do solo e vegetação a fim de 

reabilitar o local, considerando, inclusive que se trata de um local de práticas recreativas e 

esportivas. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento. Usos da terra. Impactos ambientais.  

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A estabilidade dos ecossistemas está ameaçada devido ao impacto do desenvolvimento 

tecnológico sem precedentes. Esta exploração não planejada de recursos naturais acarreta 

modificações intensas ou irreversíveis. Tal quadro se torna ainda mais preocupante porque os 

países onde existem as maiores concentrações de recursos orgânicos diversificados são aqueles que 

mais precisam incrementar a sua qualidade de vida e normalmente, desenvolvimento implica em 

utilização de recursos naturais (LAVINA, 2016). 

 Uma série de medidas legais foram tomadas nos últimos tempos com o objetivo de garantir 

a preservação, melhoria e recuperação dos recursos naturais, e sobre tudo visando assegurar o 

desenvolvimento socioeconômico. Entre elas, o sistema de Licenciamento Ambiental conferido 

pela Lei 6.938 de 08/1981 e regulamentado pelo Decreto 99.274 de 06/1990, no qual o órgão 

competente licencia a localização, instalação e ampliação de atividades e empreendimentos, 

potencialmente causadores de degradações ambientais (CELSE, 2017). 

 De acordo com o Diagnóstico De Castanhal (2017), o município, localizado no estado do 

Pará, está inserido na mesorregião denominada Mesorregião Metropolitana de Belém (MMB), 

sendo esta uma das seis mesorregiões do estado do estado. Castanhal é o quinto município paraense 

mais populoso com cerca de 198.294 habitantes. 

 Como em toda a Amazônia, na cidade de Castanhal também há áreas de desmatamento 

devido a diversas atividades exploratórias. Uma das principais é o extrativismo, que se concentra 

na exploração da madeira e se destacam, como subprodutos, o carvão vegetal e a lenha, 

provenientes desta atividade. No entanto, essa produção vem perdendo destaque em termos de 

quantidade produzida no município, onde se observa também a mineração (DIAGNÓSTICO DE 

CASTANHAL, 2017). 

 O município apresenta um intenso fluxo migratório, o qual contribuiu para o 

desenvolvimento do setor terciário, que alcança 7º lugar no ranking dos municípios líderes do PIB 

do Pará. A economia local está centrada no conjunto das atividades que se voltam para o comércio, 

serviços, agricultura, pecuária e indústria (BAHIA e GALVÃO, 2015). 

 Este trabalho tem o objetivo de analisar uma área degradada no município de Castanhal, 

Região Metropolitana de Belém, a fim de caracterizá-la. Divide-se, então, este trabalho em três 

tópicos principais: utilizar ferramentas de geoprocessamento para a confecção de mapas, 
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caracterização do local, investigando, assim, os impactos e, por fim, a proposta de uma alternativa 

de reabilitação para a área. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 A área de interesse está situada a sudoeste da área urbana do município de Castanhal, onde 

a coordenada centralé:-1.30639º S e -1.30639º W, figura 1. A área do município é constituída, 

dominantemente, por sedimentos antigos da Formação Barreiras, compostos de arenitos finos e 

grosseiros, siltitos e argilitos caulínicos. Em menor proporção são encontrados os depósitos de 

sedimentos recentes do Quaternário constituídos por cascalhos, areias e argilas inconsolidadas que 

ocorrem nas faixas estreitas e descontínuas acompanhando os cursos d'água (EMBRAPA, 2010). 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área desmatada em Castanhal. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 O município possui como principal rio o Inhangapi, que faz limite parcial entre Castanhal 

e o Município de Inhangapi, ao Sul. A cobertura vegetal do município de Castanhal é composta, 

predominantemente, por áreas de vegetação secundária em vários estágios de sucessão, 
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consequência da retirada da floresta primária para implantação de cultivos de subsistência e 

formação de pastagens ao longo da história da região (PARÁ, 2012). 

 A escolha da área de estudo se fez de forma aleatória quando, ao observar o município de 

Castanhal, através do programa de geoprocessamento QGis 3.0, observou-se uma “mancha” de 

desmatamento. Além do programa mencionado, para análise da área impactada e elaboração dos 

mapas, utilizou-se também o programa Google Earth. Inicialmente, fez-se o diagnóstico preliminar 

através de imagens de satélite, utilizando a ferramenta Earth Point do Google Earth, para observar 

o aumento ou diminuição da área degradada nos anos de 2001, 2012, 2016 e 2018. 

 Como foi perceptível o crescimento degradação ao longo do período investigado, viu-se 

como indispensável saber a fonte do impacto. Logo constatou-se que se tratava de uma região onde 

há a extração da piçarra, material que é muito utilizado na construção civil (EMBRAPA, 2010). 

Também contribui para esse processo o fato de que, em determinados períodos do ano, a área é 

utilizada para a prática esportiva do rali. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA 

 A piçarra é o mineral que foi explorado na região degradada em estudo. Este material é 

utilizado para compor embasamentos na construção civil, além construção de bases e acessos para 

a produção de petróleo em terra (EMBRAPA, 2010). Grande parte da floresta nativa que existia no 

local foi derrubada e há grande incidência de solo exposto. 

 É importante que se faça o levantamento de informações acerca da extensão de área 

degradada para entender a dimensão que o impacto vai tomando com passar do tempo, figura 2. 

Através da análise nos 4 anos observados (2001, 2012, 2016 e 2018), é visível que a floresta em 

torno do local vai diminuindo, enquanto o desmatamento, o aparecimento de casas e estradas 

aumentaram. 

 Por conta do crescimento da área degradada em questão, fez-se o cálculo a fim de 

acompanhar a evolução do impacto, a partir de 2001, período em que foi observada a área 

impactada de 60.569 m², em 2012 foi visualizada a maior área registrada, 166.744 m², em 2016 

houve uma diminuição para 129.818 m² e, em 2018, também houve diminuição, 117.365 m², 

porém, destaca-se que essa área é quase três vezes maior que em 2001 
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Figura 2 – Evolução da área desmatada em Castanhal ao longo dos anos. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 A localidade degradada de interesse está às adjacências da rua do Cenóbio (em área de 

piçarra), à sudoeste do centro urbana do município de Castanhal. Para essa área, há uma obra 

prevista pelo Plano Diretor Participativo desde 2007, figura 3, com a finalidade de construção de 

um Anfiteatro Municipal. 

 

3.2 PROPOSTA DE REABILITAÇÃO 

 As estradas vicinais existentes o local estão, em sua maioria, com o leito natural ou com 

piçarra como acabamento, necessitando de medidas de reparo e práticas de restauração adequadas. 

Segundo os dados levantados, pelo fato da área em questão também ser utilizada para fins 

recreativos e esportivos como práticas de rali, investir neste segmento seria uma alternativa viável 

para dar uma nova finalidade para a área. 
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Figura 3 – Documento extraído do Plano Diretor Participativo De Castanhal 2007 – 2016. 

 

Fonte: Plano Diretor de Castanhal, 2006 a 2017. 

 

 Essa prática promove o lazer, emprego e obtenção de renda, porém, propõe-se que haja, 

primeiramente, o reflorestamento de áreas mais impactadas e readequação do solo, seguida da 

devida estruturação do local para a prática esportiva do rali, que já é desenvolvida pelo menos uma 

vez ao ano no local, segundo o proprietário. 

 O modelo também visa a reabilitação da área com a redefinição de seu uso, atendendo a 

práticas de atividades esportivas em pistas ou arenas respeitando as leis municipais existentes, todas 

as leis Estaduais e Federais pertinentes ao caso. Em março de 2019, ocorreu no espaço o I Castanhal 

Indoor e o terreno estava propício para esta atividade. 

 Considerando as práticas esportivas na região, as medidas corretivas a serem realizadas 

serão: (a) criação de relevos e ondulações, para evitar o acúmulo de água na pista e aumentar a 

dificuldade do terreno para a atividade de velocidade. (b) implementar um cinturão de árvores de 

médio-grande porte ao longo de todo o perímetro da área, a fim de servirem de barreiras acústicas. 

(C) Plantio de gramas e espécies arbustivas nas curvas da pista projetada. 

 De acordo com Maia (2019), presidente da Federação Paraense de Automobilismo 

(FEPAUTO), para a realização de prática automobilística em locais fechados, sejam estes públicos 

ou privados, é necessário que o requerente envie um ofício à federação para que, posteriormente, 
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técnicos avaliem o local. Também são exigidas normas básicas de segurança no dia do evento 

automobilístico como: presença de bombeiros, ambulâncias e policiais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa foi desenvolvida a partir do tema abordado pois viu-se como essencial estudar 

“uma mancha” de desmatamento encontrada no município de Castanhal, PA. Ações como esta são 

importantes para o monitoramento e até mesmo para ajudar na fiscalização de áreas degradadas na 

Amazônia.  

 Foram alcançados os objetivos propostos de analisar a localidade escolhida, investigando 

as características geológicas, pedológicas, climáticas e hidrográficas, além de observar a evolução 

do desmatamento ao longo dos anos, provocada pela intensa mineração de piçarra, atividade que 

levou à supressão de uma grande área verde, cerca de três vezes maior, em 2018, do que em 2001. 

 É importante enfatizar que o monitoramento também é importante para os próprios donos 

de empresas mineradores pois, com esse procedimento, os empreendimentos podem ser melhor 

adequados às características morfológicas do lugar, respeitando sempre as leis ambientais vigentes, 

o Poder Público e a população local que, muitas vezes, é a mais impactada positiva ou 

negativamente pela atividade. 

 Propõe-se também que o empreendimento desenvolva um plano de reabilitação da área, 

como mencionado. Pode até ser dada a continuação na prática de rali após o plantio de árvores 

nativas e reestruturação do solo. Este estudo pode ser aprofundado se forem levados em 

consideração diversos tipos de formas que a área pode ser recuperada ou reabilitada. 
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RESUMO 

Os estudos sobre a compreensão das mudanças de uso e cobertura do solo é fundamental no 

entendimento da dinâmica da paisagem, pois permitem mensurar quantitativamente as taxas de 

conversão das classes de mapeamento em diferentes escalas espaço-temporais e assim avaliar 

transições e tendências espaciais. Desse modo, o trabalho tem como objetivo fazer uma análise das 

mudanças de uso e cobertura do solo entre os anos de 1989 e 2019 no município de Castanhal, que 

se localiza na Região Metropolitana de Belém. Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados 

os dados de uso e cobertura do solo de 1989, 2004 e 2019 do Projeto MapBiomas referente aos 

anos. Os processamentos dos dados e análise espacial foram realizadas com ferramentas de 

geoprocessamento. Os resultados demonstraram que no período analisado houve uma perda da área 

florestal de 32,3% em contrapartida a área urbana, pastagem e os cultivos agrícolas obtiveram 

ganhos de 216,5%, 52,3% e 1585%, respectivamente. O município de Castanhal apresenta uma 

grande fragmentação da cobertura vegetal natural que ocorre, principalmente, nas áreas de 

preservação permanente, o que tem contribuído para o desencadeamento de processos erosivos e 

consequentemente assoreamento dos canais fluviais. Dessa forma, são necessários 

desenvolvimento de políticas ambientais que possam asseguram o desenvolvimento econômico 

sem prejudicar o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Paisagem. Dinâmica de Transição. MapBiomas. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 
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1. INTRODUÇÃO 

A região amazônica é palco de interesses ambientais, econômicos e geopolíticos (BECKER, 

2005) que se configuram em um cenário de intensa dinâmica na paisagem. De acordo com Foley 

et al. (2005) compreender os processos de uso e cobertura do solo é fundamental no estudo da 

dinâmica da paisagem, pois permitem quantificar as taxas de conversão das classes de mapeamento 

em diferentes escalas espaço-temporais e assim avaliar a dinâmica de transição e de tendências das 

transformações espaciais (MACEDO et al., 2013; DI GREGORIO 2016).  

As geotecnologias têm auxiliado na compreensão dessas transformações espaciais, com o 

desenvolvimento de ferramentas de análise espacial, por exemplo as imagens de satélite, que 

possibilitam observar extensas áreas de forma rápida (VALE et al., 2018). A partir dessas 

observações torna-se possível solucionar problemas e auxiliar na tomada de decisão a fim de 

manter o equilíbrio entre a manutenção do ecossistema e satisfazer as necessidades antrópicas 

(VALE et al., 2019). 

A importância do desenvolvimento de pesquisas sobre o uso e cobertura do solo está 

fundamentada na necessidade de compreender as mudanças na paisagem e assim garantir a 

sustentabilidade levando em conta os aspectos sociais, econômicos e ambientais (SOUSA et al., 

2017). Nessa perspectiva foram realizados diversos trabalhos, exemplo, mudanças da cobertura do 

solo e a influência na temperatura (BRAZ et al., 2018; SANTOS et al., 2020), a dinâmica de uso 

do solo e a pressão antrópica sobre áreas de preservação (GUGLIELMELI et al., 2018; BRITO; 

SILVA, 2019; TRINDADE; RODRIGUES, 2019) e as transformações espaciais impulsionadas 

pelo desenvolvimento do agronegócio (COSTA et al., 2019; SOUZA et al., 2020). 

O Estado do Pará apresenta altos índices de desflorestamento e de queimadas, destacando-

se como o que mais contribui para conversão de áreas florestais em diversos usos (VALE, 2019). 

Um dos municípios paraenses mais dinâmicos nesse processo de mudanças na dinâmica da 

paisagem é Castanhal, localizado a cerca de 70 km de distância da capital paraense. O dinamismo 

do município ocorre em decorrência de 3 fatores: políticas de ocupação da região do nordeste 

paraense com desenvolvimento de atividades econômicas; infraestrutura viária que permite 

locomoção de pessoas e escoamento da produção; boas condições edafoclimáticas. Desse modo, o 

trabalho tem como objetivo fazer uma análise das mudanças de uso e cobertura do solo entre os 

anos de 1989 e 2019 no município de Castanhal, Pará. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo (Figura 1) compreende aos limites territoriais do município de Castanhal, 

Região Metropolitana de Belém (RMB), limita-se ao norte com os municípios de São Caetano de 

Odivelas e Terra Alta, a leste com os municípios de São Francisco do Pará e Santa Maria do Pará, 

ao sul com os município de Inhangapí e São Miguel do Guamá e, a oeste com os municípios de 

Santa Izabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Santo Antônio do Tauá e Vigia. 

 

Figura 1 - Localização geográfica da área de estudo 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Desde o ano de 2011 o município de Castanhal integra a RMB, sua área territorial é de 

1.076,8 km² e sua população estimada em 2020 é de 203.251 habitantes, sendo um dos municípios 

mais populosos do Estado do Pará. 

 

2.2. DADOS DA PESQUISA 
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Para o desenvolvimento do estudo foram utilizados os dados de uso e cobertura do solo da 

coleção 5 do MapBiomas referente aos anos de 1989, 2004 e 2019, intervalos de 15 anos, 

disponibilizados gratuitamente em formato raster. Os processamentos dos dados e análise espacial 

foram realizadas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) utilizando o software 

QGIS versão 3.10. Os resultados foram apresentados em forma de figuras e tabelas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O município de Castanhal apresenta um grande dinamismo de transformações da sua 

paisagem local, fortemente influenciada pelo desenvolvimento das atividades econômicas e 

crescimento populacional que se configura na expansão da área urbana.  

O crescimento populacional entre 1991 e 2020 de acordo com dados oficiais (Figura 2) foi 

de 99,1%, sendo que esse aumento ocorreu, sobretudo, na área urbana do município. O reflexo do 

crescimento populacional se apresenta na expansão urbana que entre 1989 e 2019 houve um 

aumento de 216,5%. Desta forma, são necessárias que sejam desenvolvidas políticas urbanas para 

atender as necessidades básicas dessa população, exemplo, implantação de serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de equipamentos públicos (escolas, postos 

de saúde e etc.). 

 

Figura 2 – Crescimento populacional do município de Castanhal/PA. 

 

Fonte: IBGE, 1991, 2000, 2010; PARÁ, 2020. Elaborado pelos Autores, 2020. 

 

A Figura 3 e os dados da Tabela 1 demonstram que nos últimos trinta anos houve uma perda 

de área florestal de aproximadamente 32,3%. Já a pastagem e cultivos agrícolas obtiveram ganhos 

de 52,3% e 1585%, respectivamente. Os resultados ressaltam a intensa fragmentação florestal no 
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município em estudo, sendo que ele abrange 77% da área da bacia hidrográfica do rio Apeú que é 

um dos principais cursos d’água na região. O mapeamento corrobora os estudos de Souza et al. 

(2012) e Vale et al. (2020) de que a fragmentação da cobertura vegetal ocorre, principalmente, nas 

áreas de preservação permanente em decorrência do desenvolvimento de atividades agropastoris, 

ocupação desordenadas de áreas inapropriadas e a ausências de políticas ambientais eficazes para 

controle ambiental. Essa problemática tem contribuído para o desencadeamento de processos 

erosivos e consequentemente assoreamento dos canais fluviais. 

 

Figura 3 – Mapa de uso e cobertura do solo dos anos de 1989, 2004 e 2019 do município de Castanhal/PA. 

 
Fonte: MapBiomas, 2020. Elaborado pelos Autores, 2020. 

 

Tabela 1 - Área em km² das classes de uso e cobertura do solo dos anos de 1989, 2004 e 2019. 

Classe 1989 2004 2019 

Formação Florestal 690,8 540,3 468,0 

Floresta Plantada 0,0 0,0 0,2 

Formação Campestre 0,3 0,4 0,4 

Infraestrutura Urbana 12,9 27,4 40,7 

Outras Áreas Não Vegetadas 2,4 0,7 0,1 

Outras Lavouras Temporárias 0,2 0,8 3,4 

Rios, Lagos e Oceanos 0,5 1,1 0,9 



 

 

  

 

 

372 

 

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

Fonte: MapBiomas, 2020. Elaborado pelos Autores, 2020. 

Os dados apresentados evidenciam o grande dinamismo no processo de transformação da 

paisagem do município de Castanhal e isso tem ocorrido de forma mais intensa na área urbana e 

suas proximidades. As preocupações ambientais e territoriais são grandes devido as boas condições 

edafoclimáticas da área que impulsiona o desenvolvimento de atividades agropastoris, extração 

mineral (pedra e areia) e a silvicultura. Dessa forma, é necessário o desenvolvimento de políticas 

ambientais que possam assegurar o desenvolvimento econômico sem prejudicar o meio ambiente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O dinamismo das mudanças de uso e cobertura do solo entre os anos de 1989 e 2019 

ressaltam o ciclo do desflorestamento que se estabeleceu na região amazônica, com a conversão de 

áreas florestais em diversos usos, principalmente, atividades agropastoris e ocupação urbana. No 

município de Castanhal essa supressão florestal foi de uma área de 222,8 km², enquanto os cultivos 

agrícolas, área urbana e a pastagem obtiveram ganhos de 3,2 km², 27,8 km² e 193,5 km², 

respectivamente. Apesar da agricultura ainda ser relativamente pequena em relação a pecuária, ela 

tende a expandir nos próximos anos, sobretudo, devido fatores como modernização das práticas 

agrícolas e melhoras na infraestrutura viária, principalmente, porque Castanhal é o centro produtivo 

e comercial da região. 
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RESUMO  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento do volume de madeira naturalmente caída 

em função do método de cubagem rigorosa. O experimento foi conduzido em um fragmento de 

floresta secundária na Amazônia Oriental. A coleta de dados foi dada por meio de 30 parcelas de 

área fixa de 20 m x 50 m. Foram avaliados os métodos de Smalian, Huber, Hohenadl e Newton. 

Para a análise de melhor desempenho do método de cubagem, foi considerada a estatística 

descritiva dos dados, onde o melhor método é o que apresenta menor variância e desvio padrão em 

função da média. Além disso, a analisou-se o comportamento gráfico do para os diferentes 

métodos. Os métodos de cubagem demostraram ter um comportamento semelhante, sendo que o 

volume obtido pelo método de Smalian se aproximou mais do método de Huber, bem como o 

método de Hohenadl é mais semelhante ao método de Huber.  

 

Palavras-chave:  Mensuração. Volumetria. Necromassa.  
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1. INTRODUÇÃO  

A utilização de madeira naturalmente caída bem como o inventário desta, já vem sendo 

utilizado no contexto do que diz respeito ao manejo florestal comunitário, e em Unidades de 

Conservação (UC) na Amazônia, por exemplo. A importância destes estudos abrange tanto a 

identificação do volume disponível na floresta quanto ao desenvolvimento de alternativas 

socioeconômicas (NASCIMENTO, 2010). 

Tradicionalmente o método utilizado para quantificar o volume das árvores individuais é a 

cubagem rigorosa (NICOLETTI, 2011). Segundo Gomes (1957), entende-se por cubagem rigorosa 

como sendo a medição de sucessivos diâmetros ao longo do troco da árvore. Ademais, obter os 

dados quantitativos do volume com medidas sucessivas do diâmetro ao longo do fuste consistem 

nas diferentes técnicas de cubagem rigorosa (THOMAS et al., 2006). 

Além do mais, de acordo com Cabacinha (2003), os métodos de cubagem rigorosa são 

divididos em métodos absolutos e relativos. Os métodos absolutos são aqueles em que o 

comprimento da seção não tem vínculo com o comprimento total da árvore. E nos relativos, o 

cumprimento da seção ou tora representa um percentual do cumprimento total da árvore, 

permitindo a comparação dos volumes individuais de árvores de tamanhos diferentes, porém com 

a mesma forma (CABACINHA, 2003).  

Desta forma, a avaliação de diferentes metodologias para obtenção do volume, são 

fundamentais para embasar futuras análises na área. Binoti (2014), destaca ainda a importância na 

escolha desses métodos, no âmbito do planejamento de empresas florestais, pois por meio deles 

obtém-se melhores estimativas do estoque de madeira em campo. Por tanto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o comportamento do volume de madeira naturalmente caída em função do 

método de cubagem rigorosa.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em um fragmento de floresta secundária na Amazônia 

Oriental. A área compreende a Fazenda Escola no município de Igarapé-Açu (FEIGA) da 

Universidade Federal Rural da Amazônia localizado no Nordeste Paraense entre as coordenadas 

geográficas 0º 45' 15" e 1° 39" S e 46° 16" e 48º 15" W. A coleta na FEIGA foi realizada por meio 
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de 30 parcelas de área fixa de 20 m x 50 m usando processo de amostragem sistemático em dois 

estágios, onde as mesmas foram separadas 50 m equidistantes na faixa e 60 metros uma da outra 

entre faixas. 

Foi quantificado as árvores caídas, as quais eram possíveis mensurar os dados diâmetro a 

altura do peito (DAP), altura comercial e altura total, levando em consideração o estado de 

decomposição de cada indivíduo. Para isso, os indivíduos foram classificados em 5 diferentes 

classes de decomposição de acordo com o aspecto visual em campo, em que: a classe 1 representa 

as árvores recém caídas; 2 árvores caídas há mais tempo, porém sem aspectos de decomposição; 3 

árvores que tinhas aspectos de decomposição expressivos contudo sem comprometer a aplicação 

de qualquer metodologia de cubagem; 4 árvores com casca solta comprometendo a aplicação do 

método e aspectos de decomposição expressivos; 5 indivíduos em estágio avançado de 

decomposição. Os métodos de cubagem aplicado encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Métodos de determinação volumétrica utilizados na Fazendo Escola de Igarapé-Açu, Pará.  

# Método Fórmula da Seção Observação 

I Smalian v = ((g1+g2)/2)*l 
O volume resulta da somatória de todas 

seções medidas a cada 2 m. 

II Huber v = gm* l 

O volume resulta do produto do 

comprimento da tora pela área transversal 

no meio da tora. 

III Newton v = ((g1+4*gm+g2)/6) 

O volume resulta do produto do 

comprimento da tora por uma média 

ponderada das áreas transversais em três 

pontos da tora: nas extremidades e no 

meio 

IV Hohenadl v = h/5 (g0,05+g0,15+g0,25+⋯+g0,95) 

O volume resulta da soma das seções 

transversais medidas de 10 em 10 % da 

altura da árvore 

Legenda: v = volume da tora ou da seção (m²); g1= área transversal da base da tora (m²); g2= área transversal 

do topo da tora (m²); gm= área transversal do meio da tora (m²); l = comprimento da tora (m); h= altura total 

(m); g (0,i)= áreas transversais medidas a 5, 15, 25, 35, 45, 55 ,65 ,75 ,85 e 95% da h. 

Fonte: MACHADO e FIGUEIREDO FILHO, 2014. Adaptado pelos Autor principal, 2020. 

 

Posteriormente, para a análise de melhor desempenho do método de cubagem, foi 

considerada a estatística descritiva dos dados, onde o melhor método é o que apresenta menor 

variância e desvio padrão em função da média. Além disso, a analisou-se o comportamento gráfico 
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do para os diferentes métodos. O processamento e análise dos dados foram realizados no Software 

Microsoft Excel versão 2010 e plataforma R Core Team versão 3.6.0 (2020). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o exposto na Tabela 1, o volume determinado pelo método de Smalian (0,43 

m³ ± 0,07588 m³) foi maior seguido de Huber (0,40 m³ ± 0,07955 m³), Hohenadl (0,38 m³ ± 0,07738 

m³) e Newton (0,37 m³ ± 0,07412 m³) em termos de variabilidade. O comportamento da variância 

se deu da mesma forma, indicando ainda que os métodos de Smalian e Huber são relativamente 

próximos, assim como de Newton e Hohenadl tem maior semelhança. Ademais, sendo a variância 

uma medida de dispersão da variável, a qual mede a distância das observações em relação à média; 

a mesma pode ser um forte indicador para análise do comportamento do conjunto de dados.  

 
Tabela 2 – Determinação do volume de madeira caída em um fragmento de floresta secundária na Amazônia, 

Fazendo Escola de Igarapé-Açu, Pará. 

Método de cubagem rigorosa  Contagem Soma Média Variância 

Volume por Smalian (m³) 101 43,08657 0,4266 0,182089 

Volume Huber (m³) 101 40,48351 0,400827 0,162375 

Volume por Hohenadl (m³) 101 38,02808 0,376516 0,154225 

Volume por Newton (m³) 101 37,72135 0,373479 0,140986 

Fonte: Autor Principal, 2020.  

 

De acordo com Nicoletti (2011), os métodos de Huber e Smalian apresentam resultados 

semelhantes, além de serem os mais usuais. Ademais, Souza (2017), observou também a 

proximidade entre as médias de Smalian e Huber em um experimento com Eucalyptus urograndis, 

no entanto o mesmo encontrou uma média maior para Hohenadl. Este fato pode ter ocorrido devido 

o experimento ser em floresta plantada, e a fórmula de Hohenadl é relativa à altura do indivíduo, 

ou seja, árvores mais altas tem a primeira medida de Hohenadl mais altas, logo podem não 

conseguir capitar a variabilidade existente na parte inicial do fuste das árvores de florestas 

secundarias. Logo, podem subestimar o volume do indivíduo obtido por Hohenadl.  

Ainda, ao considerar uma floresta nativa, principalmente, a existências de inúmeras 

espécies e suas particularidades garantem a variabilidade da forma dos fustes. De acordo com 

Miranda et al. (2013), a determinação do volume pode ser diretamente influenciada pela forma 

geométrica das seções ao longo do fuste assim como pelo método de cubagem aplicada para este 
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fim. Além disso, as árvores variam segundo uma gama de fatores tais como a espécie, sítio, 

tratamentos silviculturais, idade, aspectos genéticos e outros. Assim sendo, as árvores podem 

assumir as mais diferentes formas, desde aquela mais assimilável a uma figura geométrica, caso 

das coníferas, até aquelas com formas irregulares, não comparáveis a quaisquer tipos geométricos 

como é o caso das árvores tortas do cerrado (MACHADO E FIGUEIREDO FILHO, 2014).   

A análise gráfica, Figura 1, demostrou que os métodos de cubagem não apresentaram 

diferenças significativas, mostrando que a dispersão tem um comportamento semelhante para todos 

os métodos, corroborando com análise anterior. Ademais, de acordo com Machado et al. (2006), 

ao analisar os métodos de Smalian e Huber, observou-se que não houve diferença significativa ao 

comparar a média gerada por estes métodos. Pinheiro et al. (2019), ao avaliara os métodos de 

cubagem não destrutivos concluiu que a diferença entre as médias dos volumes calculados com as 

fórmulas de Huber, Smalian, Newton e Hohenadl, não diferem significativamente, sendo, portanto, 

o uso de um ou de outro método ligado somente ao hábito do mensurador. 

 

Figura 1 – Avaliação da dispersão do volume obtido por meio dos métodos de cubagem aplicados em 

madeira caídas na Amazônia, Fazendo Escola de Igarapé-Açu, Pará. Legenda: A=Smalian, B=Huber, 

C=Hohenadl, D=Newton 
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Fonte: Autor Principal, 2020. 

4. CONCLUSÃO  

Os métodos de cubagem demostraram ter um comportamento semelhante, sendo que o 

volume obtido pelo método de Smalian se aproximou mais do método de Huber, bem como o 

método de Hohenadl é mais semelhante ao método de Huber.  

 

  



 

 

  

 

 

381 

 

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

REFERÊNCIAS  

 

BINOTI, D.H.B; BINOTI, M.L.M.S.; LEITE, H.G. Configuração de redes neurais artificiais para 

estimação do volume de árvores. Revista Ciência da Madeira, v. 5, p. 58-67. 2014.  

 

CABECINHA, C. D. Um método para realização de inventário florestal suprimindo a 

cubagem rigorosa. Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal, 116p. Universidade 

Federal de Lavras, Lavras. 2003.  

 

GOMES, A.M.A. Medição dos arvoredos. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 413 p. 1957. 

 

MACHADO, S. do A; FIGUEIREDO FILHO A. Dendrometria 2ed. Guarapuava: 

UNICENTRO, 316 p. 2016. 

 

MACHADO, S. A.; TÉO, S. J.; URBANO, E.; FIGURA, M. A.; SILVA, L. C. R. Comparação 

de métodos de cubagem absolutos com o volume obtido pelo xilômetro para bracatinga 

(MimosascabrellaBentham). Cerne, v. 12, n. 3, p. 239-253. 2006. 

 

MIRANDA, D. L. C.; AZEVEDO, F. F.; SANTOS, J. P. Determinação do volume de toras da 

espécie Mezilaurusitauba Meissn.) Taub. Scientia plena, v.9, n.8, p.7. 2013. 

 

NASCIMENTO, C. C. et al. O uso de madeiras de árvores caídas em comunidades 

extrativistas: Estratégia econômica e de sustentabilidade ambiental. Manaus: INPA. 2010. 

 

NICOLETII, N.F. Comparação de métodos não-destrutivos de cubagem de árvores me pé 

visando a determinação da biomassa. Dissertação de Mestrado em Engenharia Florestal, 

ESALQ, Piracicaba. 2011. 

 

PINHEIRO, I. S. et al. Comparação dos métodos de cubagem a partir o do inventário de árvores 

caídas na Amazônia, Belém. Anais do III Seminário de Integração da UFRA e XVII 

Seminário de Iniciação Científica. Belém: UFRA. 2019. Disponível em: 

https://pibic.ufra.edu.br/index.php/anais. Acesso em: 11 de dezembro de 2020.  

 

SOUZA, H. S. Comparação de método de cubagem para eucalipto. Brasil Bioma, Lavras, v. 35, 

n. 1, p. 17-26. 2017. 

 

THOMAS, C.; ANDRADE, C.M.; SCHNEIDE, P.R.; FINGER, C.A.G. Comparação de 

equações volumétricas ajustadas com dados de cubagem e análise de troco. Ciência Florestal, 

Santa Maria, v. 16, n. 3, p. 319-327. 2006. 
 

  



 

 

  

 

 

382 

 

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

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO ÍNDICE CO2 EM DIFERENTES CLASSES DE 

USO E COBERTURAS DO SOLO 
 

Francisco Hélter Fernandes do Amaral1; Tatyana Fernandes do Amaral2, Viviane Correa Santos3 

 
1Graduando de Licenciatura Plena em Geografia. Universidade do Estado do Pará (UEPA). E-

mail: helter3fernandes@gmail.com 
2Graduada em Ciências Biológicas. FAMAC UNOPAR. E-mail: tatyanaferamaral@gmail.com   

3Mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Graduada em Geografia. 

Universidade do Estado do Pará (UEPA). E-mail: viviane.santos@uepa.br 
 

RESUMO 

As emissões desordenadas de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso constituem 

os principais ativos poluentes da atmosfera, provocando alterações nos ciclos naturais e 

prejudicando a qualidade de vida da população. Tal cenário revela a necessidade de se pesquisar 

nova formas de mitigar a presença excessiva e o fluxo de carbono na atmosfera. Assim, o presente 

trabalho objetivou analisar o comportamento do índice CO2flux correlacionando-o com a 

estocagem de Carbono em diferentes formas de uso e cobertura presente no bairro do curió – 

Utinga, localizado na cidade de Belém/PA, onde encontra-se uma Unidade de Proteção Integral. O 

estudo foi embasado em dados de sensoriamento remoto e técnicas de Geoprocessamento, para 

definição das classes de uso e cobertura do solo, bem como na estimativa de índices de vegetação 

visando identificar o potencial de sequestro de carbono pelas coberturas vegetais presentes. Os 

resultados obtidos para o índice NDVI e CO2 Flux quando comparado com os dados de uso e 

cobertura do solo mostraram que quanto maior o adensamento de formações florestais sadias maior 

tende a ser a atividade fotossintética na região, ocasionando a menor presença de CO2. Assim o 

presente estudo reforçando a importância de se preservar as condições naturais de florestas nativas, 

para a mitigação do CO2 na atmosfera. Além de demonstrar a eficácia da utilização das técnicas de 

Geoprocessamento e do sensoriamento remoto para o monitoramento da condição vegetal de 

formações florestais distintas.   

 

Palavras-Chave: Sensoriamento remoto. Índice de vegetação. Sequestro de carbono. 
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1. INTRODUÇÃO 

As modificações sobre a cobertura vegetal natural provocam transformações nas trocas dos 

elementos que caracterizam as interações entre a superfície terrestre e a atmosfera. Atingindo 

diretamente a manutenção dos ciclos naturais, a exemplos do ciclo da água, carbono e oxigênio. 

Tais alterações acabam por resultar em transformações biofísicas na estrutura da cobertura vegetal, 

provocando graves consequências a manutenção das características abióticas do ecossistema 

global.  

Haja vista, que a minimização da emissão e presença dos GEEs na atmosfera consiste em 

um dos grandes desafios para o século XXI. A fim de contribuir para esse desafio o protocolo de 

Kyoto redigido em 1997, coloca a preservação dos “sumidouros de carbono”, como recurso eficaz 

para mitigação da presença excessiva de gases como Dióxido de Carbônico CO2 na atmosfera 

(INPE, 2012). Nesse sentido a compreensão, monitoramento e preservação das diversas 

fitofisionomias de coberturas vegetais, tem sido os princípios orientadores para o desenvolvimento 

de novas metodologias, que contribuam ao processo de minimização da presença desses gases na 

atmosfera.  

Em estudos recentes, a exemplo dos desenvolvidos por (RAHMAN, 2001), (BAPTISTA, 

2003), (CERQUEIRA e ROCHA, 2007), (KAZAMA et al., 2018), tem demonstrado a 

possibilidade da utilização dos índices de vegetação para estimação da biomassa de coberturas 

vegetais, assim como a mensuração do estoque e sequestro de carbono. Corroborando assim com 

a colocação de (SILVA; BAPTISTA, 2015) quanto a utilidade das informações fornecidas pelos 

índices espectrais provenientes de sensoriamento remoto, para o monitoramento de diferentes 

ambientes, principais as áreas de coberturas florestais.  

Tendo isso em vista o objetivo do presente trabalho analisa o comportamento do índice CO2 

flux correlacionando esse com a estocagem de Carbono (CO2) em diferentes formas de uso e 

cobertura da terra presente no bairro do curió – Utinga, localizado na cidade de Belém, capital do 

Estado do Pará, portanto integrante a Amazônia Legal.Com base em dados de sensoriamento 

remoto e técnicas de geoprocessamento. 

 

2. METODOLOGIA 

Para realizar o presente estudo foi selecionado como área de análise, o bairro do Curió – 
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Utinga (Figura 1), um dos bairros periféricos da cidade de Belém, capital do Estado do Pará, 

localizada na região norte do Brasil, sendo pertencente à Amazônia Legal (IBGE, 2017). No 

respectivo Bairro encontra-se o parque Estadual do Utinga. Que abrange uma área equivalente a 

1.393,088 (ha) correspondendo a mais de 70% da área total desse bairro. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de pesquisa. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

O parque Estadual do Utinga foi criado em conformidade ao Decreto Estadual Nº 1.330, de 

2 de outubro de 2008, onde recebeu a atual denominação de “Parque Estadual do Utinga, Unidade 

de Proteção Integral”. Esse espaço encontra-se dotado de diferentes finalidades intimamente 

relacionadas à Lei 6.902/81, responsável pela instituição de áreas de Proteção Ambiental e outros. 

Para o presente trabalho utilizou-se: a base cartográfica digital abrangendo a área de 

pesquisa, obtida junto ao portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(https://www.ibge.gov.br/); uma imagem do satélite Landsat-8, sensor OLI (Operational Land 

Imagem) de 07 de julho de 2018, pertencente órbita/ponto: 223/61, essa foi disponibilizada 

gratuitamente pelo United States Geological Survey (USGS), o critério adotado foi o de menor 

cobertura de nuvens sendo essa de 20% para toda a extensão da imagem. 

Para a realização dos diferentes indices de vegetação para detecção do CO2 flux foram 

empregados os seguintes procedimentos,etapas e tecnicas para a classificação supervisionada: (1) 
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construção do banco de dados no SIG Spring 5.4.3, (2) georreferenciamento; (3) transformação 

IHS-RGB reamostrando para 15m de resolução espacial as bandas 3. Verde (G), Banda 4. 

Vermelho (V),  Banda 5. Infravermelho Proximo (IVP); (4) realização da composição em falsa cor; 

(5) aplicação da técnicas de contraste linear, que objetivou a melhora na identificação dos 

diferentes alvos das imagens; (6) definição das classes temáticas, a partir de visita em campo e 

consulta as imagens do Google Earth Pro; (7) coleta da amostras de treinamento; (8) classificação 

supervisionada pelo algoritmo máxima verossimilhança (Maxver); (9) elaboração de mapas 

temáticos e (10) validação da classificação e análise do desempenho com base nos indices de Kappa 

e Estimativa Global. 

Segundo (RAHMAN et al., 2000) o indice CO2 flux pode ser utilizado para medir a 

eficiência do seguestro de carbono, já que esse indice é resultande do comparativo de dois outros 

indices o NDVI e o PRI. Para estimativa do CO2 flux foram adotados os seguintes procedimentos: 

(1) construção do banco de dados no SIG Qgis 3.4.6; (2) georreferenciamento; (3)  conversão dos 

números  digitais dos pixels das bandas 2 B,3 G,4 V,5 IVP, em radiancia espectral; (4) correção 

atmosferica para a obtenção dos valores de reflectância de superfície na imagem; (5) obtenção do 

(NDVI); (6) geração do PRI; (7) obtenção do indice sPRI através do reescalonamento do indice 

PRI para valores positivos; (8) geração do indice CO2 flux que se deu pela seguinte equação CO2 

flux = NDVI*PRI.  

Para a estimativa do CO2 flux foi utilizada a ferramenta Calculadora Raster, do SIG Qgis 

3.4.6, através dessa ferramenta foi realizada a conversão dos valores de Niveis de Cinza (NC) das 

bandas 2 B,3 G,4 V e 5 IVP em radiância espectral, sendo para isso adotada a correção atmosférica 

das bandas 2 B,3 G,4 V,5 IVP da imagem Landsat-8,  através da metodologia adotada no trabalho 

de (CANTO et al., 2016) que utilizou o complemento Semi-AutomaticClassificationPlugin ou SCP 

do programa Q GIS 3.4.6. assim foi utilizado o método de correção atmosférico denominado DOS 

(Dark Object Subtraction) que está baseado sobre os dados da propria imagem. 

Segundo (TEIXEIRA et al., 2017) o NDVI é um índice que varia de -1 a +1, onde os valores 

positivos ascendentes são os responsáveis por demonstrar aumento da vegetação sadia, contudo os 

valores próximos ao negativo demonstram as ausências de cobertura vegetal. Para o 

estabelecimento do cálculo desse índice. Foi adotada a equação proposta por (ROUSE et al., 1973); 

(CARDOSO; AMORIM, 2014). 
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NDVI = (IVP - V) / (IVP + V) 

Onde: 

(NDVI) representa o índice de vegetação por diferença normalizada 

(IVP) equivale a banda espectralao Infra vermelho próximo correspondendo a banda 5 do senso 

OLI do Satélite Landsat-8. 

(V) corresponde a banda espectral vermelho referente a banda 4 do senso OLI do Satélite Landsat-

8. 

Já o índice PRI, aparece sendo um derivado da diferença entre a qualidade de absorção na 

passagem entre o azul e o verte em consonância ao pico de refletância do verde entre as bandas 3 

verdes e 2 azul do sensor OLI pertencente ao satélite Landsat-8 (SILVA; BAPTISTA, 2015). Tal 

produz valores variantes entre os intervalos de -1 e 1, conforme é pronunciado por (KAZAMA et 

al.,2018) o índice PRI adota a seguinte equação para a sua obtenção. 

PRI = ((BBlue – GGreen) / (BBlue + GGreen)) 

Onde: 

(G Green) equivale a refletância da banda espectral 3 do verde no sensor OLI do satélite Landsa-8. 

(B Blue) referisse a refletância da banda espectral 2 do azul no sensor OLI do satélite Landsa-8.  

 Rahman et al. (2001) colocam a necessidade do índice PRI passar por um processo de 

reescalonamento, onde os valores positivos são ajustados para escala compatível ao NDVI, sendo 

produzido com isso um índice denominado de SPRI, que possui intervalos entre 0 a 1 (COLTRI, et 

al., 2009). Para o estabelecimento do SPRI foi utilizado a metodologia adotada por (RAHMAN et 

al., 2000) que consiste na seguinte fórmula. 

sPRI = (PRI +1) / 2 

(KAZAMA et al., 2018) afirma que a estimativa do CO2 flux é o produto da multiplicação 

dos índices NDVI e sPRI. Para tal resultado se utiliza a seguinte equação: 

CO2 flux = (NDVI * PRI) 

 

3. RESULTADOS/DISCUSSÕES 

3.1CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA DE USO E COBERTURA DO SOLO 

Com base em observação de campo e de imagens de alta resolução disponibilizadas pelo 

software Google Earth Pro foram identificadas as seguintes formas de uso e cobertura do solo: i) 
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hidrografia: rios, lagos e lagoas naturais e artificiais; ii) vegetação nativa: formação arbórea dença; 

iii) vegetação segundaria: áreas antrópicas com cobertura; iv) vegetação secundaria 2: cobertura 

vegetal secundária com estresse significativo de substituição da vegetação natural; v) solo exposto: 

área desprovida de cobertura vegetal, incluindo afloramento rochoso; vi) área urbana: áreas 

construidas representado cidades conforme a classificação do IBGE (2013). 

 

Figura 3 – Classificação supervisionada das formas de uso e cobertura do solo do bairro Curió – Utinga. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

A classe temática correspondente a vegetação nativa aparece com extensão de área em 

hectares equivalente a 15,544 (km2), sendo seguida pela classe vegetação segundaria que conta 

com uma área de 6,784 (km2), corpos hídricos aparece com 3,314 (km2) de área, a classe vegetação 

segundaria 2 aparece ocupando uma área de 1,168 (km2), já as classes solo exposto e área urbana 

são as menores dentro do recorte com 1,746 (km2) e 1,21 (km2) respectivamente.  

 

3.2 ANÁLISE DA DINÂMICA DO CO2FLUX 

Os valores encontrados de CO2 flux para área do Bairro do Utinga demonstram variação 

entre -0,16 e 0,43, sendo valores muito próximos aos encontrados no trabalho de (ALMEIDA; 
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ROCHA, 2018) onde ao utilizar o CO2 flux para analisar o fluxo de carbono presente sobre a área 

de proteção ambiental localizada no município de Rio Branco no Acre, encontrou intervalos entre 

-0,10 e 0,49. Agora ao observar os resultados encontrados no trabalho de (KAZAMA et al., 2018) 

que realiza uma análise temporal, sobre a eficiência do sequestro de carbono em diferentes formas 

de uso e ocupação da terra, com dados dos satélites Landsat-5 e Landsat-8 para o município de 

Lucas do Rio Verde no Mato Grosso, estando assim em fronteira com a Amazônia Legal, onde 

verificou-se médias nas taxas de CO2 flux para a imagem do Landsat-8 variando entre os intervalos 

de 0,00 e 0,56, sendo a média por total de área sendo estabelecida entre os intervalos de 0,13 e 

0,42. Em suma pode-se inferir que os dados observados para no presente trabalho encontram-se 

em concordância aos intervalos 0,15 a 0,45 para a média dos valores do índice CO2 flux, 

estabelecidos por (SILVA; BAPTISTA, 2015) através dos dados de fluxo (mol.m-2.s-1) obtidos 

em diferentes pontos da Floresta Amazônica pelas torres micrometeorológicas, fato esse aparece 

corroborado no estudo de (KAZAMA et al., 2018) que aponta os mesmos intervalos em sua análise 

sobre a média dos valores.  

 

Figura 4 – Imagens com índice CO2 flux da área do bairro Curió – Utinga 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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Correlacionando as formas de uso e cobertura da terra com o índice CO2 flux pode-se 

observar para a classe temática vegetação nativa com um indice variando entre os intervalos de 

0.43 e 0.33, valor proximo ao observado por (KAZAMA et al., 2018) para a mesma classe temática, 

tendo nesse encontrado médias de 0,41 para imagem Landsat-5 e 20 para imagem Landsat 8, 

indicando que para o presente estudo o valor do índice CO2 flux demonstra uma cobertura vegetal 

com atividade fotossintética mais sadia que a observada para a imagem Landsat 8 de (KAZAMA 

et al., 2018).  

O índice 0.23 apareceu correspondendo as classes temáticas de vegetação segundaria e 

vegetação segundaria 2, indicando a realização de baixa atividade fotossintetica por ambus os perfis 

de vegetação, resultando em baixa estocagem de carbono atmosferico por essas classes.  Intervalos 

menores variando entre 0.13 e 0.03 foram encontrados juntos as áreas onde encontram-se as classes 

tematicas área urbana e solo exposto, (KAZAMA et al., 2018) aponta intervalos de 0,06 e 0,08 para 

a classe solo exposto nos satélites Landsat 5 e 8, respectivamente. Já (ALMEIDA; ROCHA, 2018) 

associam os intervalos entre -0,10 e 0,17 as classes correspondentes ao perímetro urbano e ao solo 

exposto quando aos valores negativos, revelando uma fidedignidade entre os resultados do presente 

trabalho e os encontrados em literatura. Para os valores negativos entre -0.16 e 0.06 foi verificado 

que esses correspondem à classes temática corpos hídricos, revelando a ausência de atividade 

fotossintética nessa superfície. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise comparativa entre os valores dos índices NDVI e CO2 flux com a distribuição 

espacial das classes de uso e cobertura do solo possibilitou observar que as áreas onde estão 

concentrados os tipos com vegetaçõessaudáveis são também onde encontram-se os maiores valores 

tanto do índices NDVI quanto doCO2 flux, revelando uma aptidão da cobertura florestal saudável 

da área pesquisada em realizar atividade fotossintética, sendo um indicador da presença de menores 

taxas com concentração de (ppm) e fluxo de (mol.m-2.s-1) sobre essas regiões, cabe salientar que 

tal afirmação somente pode ser corroborada com análise dos valores encontrados em torres 

micrometeorológicas. Contudo é destacada a eficácia de se utilizar dados de sensores remotos de 
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media resolução espacial para a obtenção de informações precisas sobre a qualidade da cobertura 

vegetal, servido ainda como indicadores ao estoque de carbono realizado em determinada área.  
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RESUMO 

A região metropolitana de Belém (RMB) concentra 1/3 da população do estado do Pará, Brasil, e 

sua recente expansão têm causado mudanças na cobertura do solo, nos sistemas hidrológicos, nos 

ciclos biogeoquímicos, no clima e na biodiversidade, tornando os municípios que compõem a 

região especialmente vulneráveis as mudanças climáticas. Neste sentido, várias tecnologias de 

sustentabilidade têm sido propostas para reversão desses processos. No presente trabalho aplicou-

se o Sistema Miyawaki de Restauração de Ecossistemas, com o objetivo de demonstrar a eficácia 

da tecnologia como solução para os desafios ambientais urbanos. Para atender o objetivo deste 

trabalho, adotou-se uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório – bibliográfico e o documental, 

tendo sido registrada nos anos de 1992 a 2020. Os resultados obtidos mostram que a tecnologia vai 

além das mudanças na estrutura física dos municípios, afeta diretamente a interação entre as 

pessoas e a percepção de bem-estar. Concluindo, o Sistema Miyawaki é uma tecnologia 100% 

renovável e contribui significativamente no combate à mudança do clima, mitigando os efeitos 

causados pelo desmatamento para a expansão urbana na Região Metropolitana de Belém, buscando 

reduzir os níveis de concentração de CO2 na atmosfera e garantir a manutenção do ecossistema. 

 

Palavras-chave: Urbanização. Mudança Climática. Sistema Miyawaki. 

Área de Interesse do Simpósio: Mudanças Climáticas. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Região Metropolitana de Belém (RMB) é a segunda mais populosa da Amazônia e 

corresponde a menos de 1% do território paraense, concentrando 1/3 da população estadual (IBGE, 

2010). Durante seu processo de urbanização, a região passou por mudanças nos sistemas 

hidrológicos, nos ciclos biogeoquímicos, no clima, na biodiversidade e no uso e ocupação do solo, 

ocasionando, com isso, redução gradual dos ecossistemas naturais, tornando a RMB especialmente 

vulneráveis às mudanças climáticas (SETO et al., 2011). 

Um dos principais efeitos da urbanização é o desmatamento das áreas verdes conduzindo a 

um rápido empobrecimento dos solos, já que as chuvas levam os minerais com mais facilidade das 

superfícies desmatadas e os percolam para o lençol freático por meio da lixiviação, além disso, 

sofrem erosão ou endurecimento devido à maior incidência da luz solar antes inatingível 

(MARTINS et al., 2011). 

Por conseguinte, com a substituição das áreas verdes pela superfície construídas estão 

previstas frequências maiores de ondas de calor, emissão de dióxido de carbono na atmosfera, piora 

da qualidade do ar e aumento de áreas de risco decorrentes de chuvas mais intensas e frequentes 

que poderão levar a escorregamentos de encostas e alagamentos (RIBEIRO, 2008). Essas 

mudanças nas condições climáticas se somam ao aumento da poluição ambiental, que é uma 

preocupação crescente nas cidades (GRIMM et al., 2008). 

No cerne desse movimento em cadeia desponta uma tecnologia-chave que representa uma 

medida eficaz, o Sistema Miyawaki de Restauração de Ecossistemas, desenvolvido pelo Professor 

Emérito da Universidade Nacional de Yokorama, no Japão, “Akira Miyawaki”, com objetivo de 

recuperar e criar ambientes semelhantes com o plantio de árvores nativas nas áreas desmatadas 

(ASFLORA, 2020).   

Busca-se com esta tecnologia, reverter os processos de degradação ambiental resultantes da 

urbanização, proporcionando melhorias na qualidade de vida através de serviços ecossistêmicos, 

como: absorção de ruídos, atenuação da temperatura, regularização do ciclo hidrológico, 

conservação do solo, manutenção da biodiversidade, sequestro de carbono, filtro de poluição 

ambiental,entre outros (BUCKERIDGE, 2015).  
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Nessa perspectiva, o presente artigo objetiva demonstrar a eficácia do Sistema Miyawaki 

de Restauração de Ecossistemas como solução para os desafios ambientais na Região 

Metropolitana de Belém (RMB) do Estado do Pará obtida nos últimos anos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo situa-se na região metropolitana de Belém (RMB), instituída na década de 

70, por meio da Lei Complementar Federal 14/1973. Essa região era composta inicialmente apenas 

pelos municípios de Belém e Ananindeua. Posteriormente, em 1995, os municípios de Marituba, 

Benevides e Santa Bárbara do Pará foram incluídos através da Lei Complementar Estadual 

27/1995. Em 2010, o município de Santa Isabel do Pará foi integrado à RBM, através da Lei 

Complementar Estadual 72/2010, e logo em 2011 o município de Castanhal também foi 

incorporado à região por meio da Lei Complementar Estadual 76/2011, conforme a Figura 1. 

 
Figura 1 - Região Metropolitana de Belém: configuração territorial dos municípios componentes até o ano 

2010. 

 

Fonte: IPEA, 2015. 
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A RMB segundo os dados censitários do IBGE (2010) tem uma população de 2.275.032 de 

habitantes, quase um terço da população do estado do Pará, concentrada em uma extensão territorial 

de 3.565,8 km², o que representa menos de 1% da extensão territorial do estado (1.247.954,32 km²). 

O produto interno bruto (PIB) da região foi de R$ 24,74 milhões para o ano de 2010, um valor 

baixo quando comparado à cidade de São Paulo, por exemplo, sendo que a capital paraense, Belém, 

responde por 72,7% desse total (IBGE, 2010). 

O método de abordagem da pesquisa realizada foi qualitativo de cunho exploratório – 

bibliográfico e o documental. Quanto à natureza da pesquisa, ela é aplicada, pois, foi realizada para 

gerar conhecimentos de aplicação prática do Sistema Miyawaki de Restauração de Ecossistemas, 

dirigidos à solução de problemas específicos dos impactos diretos das mudanças climáticas na 

RMB em decorrência do desmatamento para a expansão urbana (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A coleta de dados consistiu no levantamento dos relatórios das atividades do Instituto 

Amigos da Floresta Amazônica (ASFLORA), ocorridas entre os anos de 1992 a 2020. Para a 

análise e síntese dos dados obtidos, aplicou-se o Programa Microsoft Office Excel 2018. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Sistema Miyawaki de Restauração de Ecossistemas implantado na Região Metropolitana 

de Belém prevê a combinação de espécies de diferentes grupos ecológicos em proporções 

diferentes por meio de dois tipos de ordenamento: os plantios devem possuir uma densidade média 

de 2 a 3 mudas por metro quadrado (m²) - desenvolvendo a alopatia entre as espécies e o melhor 

aproveitamento nutricional das espécies concorrentes mais adaptadas - e o ordenamento de plantas 

pioneiras, intermediárias e tardias a fim de dar controle de sombra e de recebimento de águas 

pluviométricas as plantas de acordo com suas necessidades (ASFLORA, 2020).  

Neste sistema, o plantio dar-se de forma aleatória das mudas, ou seja, sem espaçamento 

definido, baseia-se no fato de que a regeneração natural das espécies não obedece a nenhum tipo 

de espaçamento predeterminado. Apesar de o plantio ser aleatório, a distribuição das mudas no 

campo dar-se de forma mais regular, a fim de evitar a concentração de uma mesma espécie em 

determinados locais (MARTINS, 2013). 

Dessa forma o simples plantio aleatório não garante que todas as espécies encontrem 

condições ótimas para a sua sobrevivência e o seu crescimento na área a ser reflorestada, mas 
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procura retornar uma condição ambiental mais próxima possível do original, tanto no aspecto 

estrutural quanto funcional do ecossistema, de forma a permitir que a sucessão natural ocorra 

(Figura 2) (MARTINS, 2014). 

 

 

Figura 2 - Representaçãoesquemática do Sistema Miyawaki e de Floresta Plantada. 

 
Fonte: IBA, 2018 (com adaptações). 

 

Nota-se, pela representação esquemática, que o modelo de reflorestamento adensado 

empregado no Sistema Miyawaki favorece a formação de um microclima mais propício para: I) o 

desenvolvimento das espécies; II) a maior atração de animais polinizadores e dispersores; III) a 

redução da lixiviação do solo; IV) a aceleração do desenvolvimento dos indivíduos arbóreos; e V) 

a diminuição da taxa de mortalidade das mudas (ZAHAWI et. al., 2012).  

Por conta destas características, o Sistema Miyawaki tem sido implantado na Região 

Metropolitana de Belém desde 1992, pelo ASFLORA, concentrando-se nos municípios de 

Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará, totalizando o plantio de 

365.246 mudas de espécies da região amazônica, como soluções para os desafios ambientais 

urbanos (Figura 3) (BUCKERIDGE, 2015).  
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Figura 3 – Quantitativo de mudas plantadas na RMB pelo ASFLORA no período de 1992 a 2020. 

 

Fonte: ASFLORA, 2020. Elaborado pelo próprio Autor. 
  

 

Com este quantitativo de mudas foi possível restaurar 14,734 hectares de áreas desmatada 

na Região Metropolitana de Belém (Figura 4). Viu-se que em Belém (8,87 ha) foi o que mais se 

destacou. 

 
Figura 4 – Distribuição das mudas por hectares plantadas na RMB pelo ASFLORA. 

 

 

Fonte: ASFLORA, 2020. Elaborado pelo próprio Autor. 
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Nas áreas restauradas, notou-se um crescimento acelerado das espécies, resultando em uma 

floresta que deveria ter crescido em 100 anos e que foi conquistada em apenas 10 anos, com 

aparecimento de aves antes não vistas nas áreas, do surgimento de pequenos animais terrestre para 

se alimentar dos frutos já produzidos nas áreas do plantio e do desenvolvimento de microfaunas 

que auxiliam na quebra de matéria orgânica no solo (Figura 5) (ASFLORA, 2020).  

 

Figura 5 - Áreas de plantio adensado do Sistema Miyawaki na Região Metropolitana de Belém 

 
Fonte: ASFLORA, 2020. 

 

Este rápido crescimento, potencializa alguns serviços ecossistêmicos, como a diminuição 

de Gases de Efeito Estufa (GEE) pelas árvores que assimilam toneladas de gás carbônico 

(CO2) durante o crescimento, contribuindo com a mitigação das mudanças climáticas na RMB. 

Esse processo ocorre por meio da fotossíntese e alocação de carbono estrutural e não estrutural, 

especialmente em órgãos lenhosos (KORNER, 2003; LOCOSSELLI; BUCKERIDGE, 2017). 

Além da influência sobre as condições climáticas, o sistema também contribui com a 

redução do escoamento superficial da água da chuva, potencialmente reduzindo os impactos 

ocasionados por enchentes (BERLAND et al., 2017). Esse potencial se deve à presença de solo 
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permeável nas áreas de plantio, o que favorece a percolação da água da chuva e reduz o escoamento 

superficial. As árvores presentes neste sistema também contribuem ao interceptar a água das chuvas 

devido a barreiras físicas das folhas e da casca cujo potencial varia de acordo com cada espécie de 

diferentes grupos ecológicos (XIAO; MCPHERSON, 2016). 

Entretanto, existem outros serviços que o sistema proporciona para a RMB, como por 

exemplo, a interceptação da poluição do ar. Esse potencial de retenção de poluição aumenta com 

o tamanho das árvores devido a maior área de deposição de folhas e cascas, o que resulta numa 

capacidade até 70 vezes maior de retenção de poluição do que árvores de pequeno porte 

(MCPHERSON et al., 1994).  

Estes serviços vão além das mudanças na estrutura física dos municípios, afetando 

diretamente a interação entre as pessoas e a percepção de bem-estar. A presença de árvores nas 

áreas desmatadas impacta positivamente algumas doenças mentais por meio da redução de estresse 

e aceleração da recuperação de pacientes acometidos por tais doenças (BOWLER et al., 2010; 

BRATMAN et al., 2012; MALLER et al., 2006). 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram que o Sistema Miyawaki de Restauração de Ecossistemas, 

representa uma tecnologia 100% renovável e contribui significativamente no combate à mudança 

do clima, mitigando os efeitos causados pelo desmatamento para a expansão urbana na Região 

Metropolitana de Belém. Isso porque a área de plantio de 14,734 hectares tem ligação direta com 

a manutenção da concentração de CO2 estocado e com o regime de chuvas, pois é da floresta que 

emana parte da umidade que possibilita melhor qualidade de vida para a população. 

Conclui que a tecnologia foca principalmente no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS): 04 – Educação de qualidade, 13 – Ação contra mudança global do clima e 15 – Vida 

terrestre, contribuindo de forma ativa para um futuro sustentável, buscando reduzir os níveis de 

concentração de CO2 na atmosfera e garantir a manutenção do ecossistema. 
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RESUMO 

Hoje no município de Soure localizado no arquipélago do Marajó-PA, possui uma população 

estimada em 25.374 habitantes, nesta região há diversas comunidades tradicionais vivendo de 

atividades de subsistências com relações diretas com o meio ambiente. Está região possui uma 

diversidade de ecossistemas que propiciam a existência e reprodução de diversas espécies da fauna 

e flora que ainda se faz presente na Reserva Extrativista Marinha de Soure. Temos como objetivo 

apresentar os conceitos, as relações e a importância da geoconservação atrelado à Educação 

Ambiental como ferramentas para a conservação do patrimônio cultural e natural da RESEXMAR 

Soure. A metodologia foi baseada em consulta bibliográfica de artigos, livros, teses e dissertações 

pertinentes ao tema para a produção deste trabalho e o preparo dos minicursos realizados com os 

educadores, servidores da SEMMA e comunidades da RESEMAR Soure. Inserir estas temáticas 

ao trabalho de pesquisa significa que todos os sujeitos envolvidos no processo educativo e 

preservacionista da Reserva Extrativista Marinha RESEXMAR Soure devem fazer parte, não 

apenas para a manutenção da qualidade da vida local, mas como membros atuantes, pois estamos 

em fase de amadurecimento de valores e visões de um mundo sustentável, bem como a de uma 

compreensão mais eficaz à realidade vivida hoje no município de Soure, sob os diversos olhares 

dos atores sociais que compõem o ambiente local. 

 

Palavras chaves: Geoconservação. Resexmar. Conservação do patrimônio cultural e natural.  

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

O município de Soure hoje com uma população estimado em 25.374 habitantes, estando 

localizado na parte leste do arquipélago com 3.051 km², sendo banhado pelo oceano Atlântico, baia 

do Marajó, rio tartaruga e paracauari situado na região conhecida como campos marajoaras (CRUZ, 

1987; MIRANDA NETO, 2005).  

A Resex Marinha de Soure, proposta no âmbito do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Sóciobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades TradicionaisCNPT do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais RenováveisIBAMA, conforme o 

Processo 02018.003402/97-90 localiza-se no município de Soure, na ilha do Marajó, estado do 

Pará, região norte do Brasil (IBAMA, 2001).  

Atualmente a Resexmar Soure possui 1.298 famílias extrativistas cadastradas pelo ICMBIO 

e geridas por conselhos deliberativos compostos por 19 instituições que estão envolvidas/inseridas 

na unidade, dentre elas o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO. 

Na RESEXMAR estão presentes seis comunidades ou localidades, total ou parcialmente no interior 

da UC (Araruna, Barra Velha, Pesqueiro, Céu, Caju-Úna e Pedral).  

Estas famílias extrativistas sobrevivem principalmente dos recursos pesqueiros e, 

secundariamente, de recursos florestais não madeireiros, criação de pequenos animais (galinhas, 

patos e porcos), artesanato, produtos naturais e atividades ligadas ao ramo turístico. (ICMBIO, 

2018). 

Em sua beleza cênica a RESEXMAR é constituída pelos atributos paisagísticos naturais 

valiosíssimos do ponto de vista patrimonial histórico, cultural e ambiental, resultam que a sua área 

é um dos principais polos do turismo da região, entretanto, eminentes ameaças a paisagem natural 

e cultural do município já são detectadas, devido à forma desordenada que vem desenrolando-se as 

atividades turísticas.  

Logo, uma nova consciência ambiental precisa ser formulada, por isso foi aplicado uma 

metodologia que atrele valorização do patrimônio ao entendimento das relações sociais e reflexões 

sobre o homem e o seu papel na sociedade. E a Geoconservação atrelada a Educação Ambiental 

mostra-se uma solução possível, porque os programas ambientais mostram que as ações individuais 

atingem sempre o coletivo em que todos trabalham na busca da solução de um problema comum. 
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De acordo com Oliveira (2008) é “considerar que os múltiplos processos do espaço 

geográfico educam e reeducam de forma permanente. A natureza educa, a cidade educa, o campo 

e suas paisagens educam”, logo, foi necessário resgatar e repassar ainda mais as características 

geológicas e geomorfológicas, compartilhando conhecimentos sobre a história geológica, sua 

importância, recursos e fragilidade do ambiente. 

A questão a qual levantamos, é quais preparos técnicos teriam os educadores, comunidades 

e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA para fomentar um processo de 

conservação da Resex Marinha de Soure. 

Mediante este questionamento propõe-se uma formação por meio de minicursos teóricos e 

práticos, envolvendo educadores, comunidades extrativistas e servidores da SEMMA. 

Estas práxis tornam-se necessária à medida que o próprio momento histórico atual parece 

contribuir para que a velha noção de monumento permaneça, na prática, como principal sinônimo 

de patrimônio. Lembrando que a decadência e degradação do espaço público, a fragmentação das 

identidades e das grandes narrativas históricas, a determinação dos privilégios de alguns sobre os 

direitos de muitos, é a regra.  

É primaz criar paradigmas para um ensino sistemático e contínuo com metodologias que 

atrele a Educação Ambiental (EA) a Geoconservação, tema este recente, mas que surge com uma 

didática que irá possibilitar a criação de ferramentas pedagógicas, estas que ajudarão na 

conservação do patrimônio cultural e natural da RESEXMAR Soure. 

 

2. METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos deste trabalho, foram realizados minicursos ao qual se buscou 

compreender as peculiaridades de cada grupo, abordando temas sobre “Vivências em educação 

Patrimonial e Geoconservação”, “Noções de Georreferenciamento”, “Cidade, homem e natureza 

na Amazônia” e “Uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável Local”. 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Reserva Extrativista Marinha de Soure (RESEXMAR Soure) situada no Município de 

Soure no arquipélago de Marajó no estado do Pará hoje segundo o IBGE 2010 possui uma 

população estimada em 25.374 pessoas, sendo 1.298 famílias presentes na RESEXMAR Soure 
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distribuídas em seis comunidades ou localidades, total ou parcialmente no interior da UC 

(Araruna, Barra Velha, Pesqueiro, Céu, Caju-úna e Pedral) famílias estas extrativistas que 

sobrevivem principalmente dos recursos pesqueiros, florestais não madeireiros, criação de 

animais, artesanato e atividades ligadas ao ramo turístico (figura 1). 

 

Figura 1 – Comunidades na Área da RESEXMAR.

 

Fonte: ICMBIO, 2018. 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa foi tanto qualitativa através de argumentos e os resultados do estudo por 

análises e percepções quanto quantitativa se baseando em números e gráficos chegando aos 

resultados obtidos e expostos no trabalho. 

2.3 AMOSTRAS 
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A partir da definição de desenvolver o projeto que seria uma formação a servidores e 

comunidades extrativistas no Município de Soure, com foco na RESEXMAR Soure, o passo 

seguinte foi definir os participantes da formação.  

Buscou-se parcerias com educadores já graduados nos Cursos de Geologia, Geografia, 

pedagogia e Engenharia Civil e com formações em Pós nos níveis de especializações, mestrado 

e doutorado para a realização da formação e produção dos minicursos. 

Foram selecionados os textos e materiais audiovisuais utilizados; definição das datas e 

horários de cada atividade, definidas as estratégias metodológicas, tudo isso juntamente com os 

docentes parceiros, a fim de realizar possíveis ajustes e modificações na proposta inicial 

apresentada aos temas abordados.  

2.4 COLETA DE DADOS 

Foi utilizado como instrumentos para coleta de dados a observação e os questionários que 

estão em anexo neste trabalho. Nesse sentido, buscou-se observar todas as ações desenvolvidas 

no decorrer das apresentações dos minicursos e imagens que foram feitas, procurando detalhar o 

máximo possível tudo o que ocorreu nos encontros presenciais e visitação à Comunidade do 

Pesqueiro na RESEXMAR Soure serviu de auxílio no processo de observação tanto nos encontros 

presenciais quanto a visitação que foi registrada por meio de câmera digital. Para tanto, foi 

explicado aos participantes quais seriam os instrumentos de produção de dados e a importância 

de cada um para o levantamento das informações. 

 

2.5 ANÁLISE DE DADOS 

No que concerne a análise de conteúdo Bardin (2011) propõe as seguintes fases como 

componentes do processo de análise de conteúdo: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Na primeira foi elaborado e agrupado as unidades de registro, na segunda agrupando os 

dados coletados durante a formação de professores, servidores da SEMMA e comunidades da 

RESEXMAR e terceira agrupado os dados obtidos após a ação formativa, relacionando os com 

as falas levantadas no decorrer dos minicursos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Resexmar de Soure é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável e tem por 

objetivo proteger uma importante formação de manguezais que é de fundamental importância na 

conservação da vida marinha e estuarina da zona costeira e na manutenção dos aspectos 

socioeconômicos e culturais das populações tradicionais que vivem basicamente da criação de 

pequenos animais, de benefícios pagos como a bolsa família e o auxílio defeso, do uso de recursos 

pesqueiros como peixes, caranguejos (fora dos períodos de defeso), de camarões, siris e mariscos 

em geral, da venda de artesanatos produzidos pelas mulheres das comunidades, do uso de plantas 

medicinais (Figura 2) como o óleos da andiroba e do côco, da retirada da polpa de furtas como o 

bacuri, o açaí e o taperebá espécies estas presentes na Resexmar Soure, além da agricultura que 

tem como principal produto a mandioca beneficiada em casas de farinha nas próprias comunidades. 

Além de atividades remuneradas que alguns moradores das comunidades têm e que está 

ligada ao ramo turístico como: passeios marítimos e terrestres, serviços de bar e restaurante, 

hospedagem, além de fotos em montarias nos búfalos e, há de se destaca o Turismo de Base 

Comunitária (TBC), com possível protagonismo das comunidades praieiras da UC, sobretudo 

Pesqueiro, Céu e Caju-úna, mas que ainda carece de maior estruturação e organização por parte 

das comunidades. 

 

Figura 2. Uso das plantas medicinais nas comunidades.Questionário aplicado aos participantes da 

formação. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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No entanto, atualmente, os elementos naturais e culturais de que dependem essas 

populações estão ameaçados em grande parte pela pesca predatória e impactos ambientais sobre os 

rios, solo, manguezais e floresta de terra firme, identificados na fala dos moradores das 

comunidades onde se observou a presença de possíveis riscos ambientais para a RESEXMAR 

Soure, como atividades essas ligadas principalmente ao turismo em contato direto com o rio e 

manguezal, ambientes que merecem atenção, por se tratar de um espaço importante à proteção da 

UC. 

A educação patrimonial é uma das ferramentas que podemos utilizar para incluir o 

conhecimento de forma crítica e consciente para as comunidades no processo de preservação 

sustentável desses bens e o fortalecimento os sentimentos de identidade e cidadania. 

A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilitará aos 

indivíduos das comunidades fazer uma leitura do mundo que os rodeiam, levando-o à compreensão 

do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Com isso leva ao 

reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades a uma valorização da cultura brasileira, 

compreendida como múltipla e plural (HORTA 1999).  

Há uma grande diversidade de crenças que envolvem o povo Marajoara em especial a 

população de Soure, que em suas manifestações apresentam-se: a católica, evangélica, as matrizes 

africanas e a pajelança (Figura 3) muito divulgada em livros, artigos, documentário e filmes, tendo 

como maior divulgadora a Pajé Zeneida Lima que mantem a Instituição Caruanas do Marajó 

Cultura e Ecologia (Instituto Caruanas) que tem como preocupação principal a busca pela 

preservação da natureza na Ilha de Marajó e da valorização dos conhecimentos produzidos 

localmente destinados a estabelecer uma relação respeitosa entre homem e meio-ambiente. 

 

Figura 3 – Segmentos religiosos no Município de Soure.Questionário aplicado aos participantes da 

formação. 
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Fonte: Autores, 2020. 

A culinária marajoara tem papel de destaque em toda a ilha do Marajó, não sendo exceção 

no Município de Soure, há grande procura por turistas que buscam por novos sabores entre eles o 

queijo do Marajó feito do leite de búfala, o frito dos vaqueiros, o caldo de turu (Teredo navalis), o 

filé marajoara que é a carne de búfalo acompanhado pelo queijo de búfala entre outras iguarias 

feitas com peixes, crustáceas e doces dos frutos encontrados em abundância na sede e comunidades 

da RESEXMAR Soure. Mais segundo ICMBIO (2018). 

A RESEXMAR Soure traz esta relação harmônica entre o homem e a natureza, com seus 

ritmos das águas e das marés, com uma contínua faixa de floresta de manguezais, com praias 

estuarinas belíssimas onde se pode destacar a cultura marajoara local com as práticas sustentáveis 

dos recursos naturais, o turismo ecológico e de base comunitária. (Figura 4). 

 

Figura 4 – Renda complementar nós períodos de defeso. Questionário aplicado aos participantes da 

formação. 
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Fonte: Autores, 2020. 

 

4. CONCLUSÕES 

Mesmo sendo um conceito recente a geoconservação surge como uma necessidade de 

conservar e gerir não só patrimônio geológico mais também os processos naturais com o objetivo 

de preservar a diversidade natural de significativos aspetos e processos geológicos, 

geomorfológicos do solo, mantendo a evolução natural desses aspetos e processos objetivando 

fornecer uma abordagem holística da conservação da natureza, oferecendo novas ferramentas no 

uso sustentável dos recursos naturais, combinando conceitos associados à avaliação da 

geodiversidade (geossítios, património geológico, etc.), geoeducação, geoturismo e geoparques.  

E a proposta da formação foi justamente para refletir-se cerca deste processo que se faz 

necessário, principalmente no que tange a educação patrimonial e ambiental que deveria iniciar nas 

séries iniciais seguindo até o ensino superior, ação está que devem envolver os docentes com 

formações ao longo das suas atividades como educador buscando um desenvolvimento que agregue 

teoria e prática.  

Este contato com a prática desde o início dos cursos para que o professor se reconheça na 

profissão e consiga em sala relacionar os aspectos teóricos aos práticos provocando a curiosidade 

e o interesse frente aos desafios com os discentes.  

Acredita-se que a experiência prática fará emergir a valorização do processo de 

planejamento de uma aula onde se faz necessário o romper além dos muros das escolas. Uma vez 

que, muitas vezes as aulas campo acaba se tornado secundária na rotina de alguns professores que 

optam em atuar somente em sala de aula ou ficam impossibilitados por falta de apoio dos gestores 
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escolares em assumir a responsabilidade de aulas que possam ocorrer além dos muros das escolas.  

Os participantes da pesquisa perceberam que preparar-se é essencial para a melhor 

condução e preparo de conteúdos, que deve estar relacionado à teoria e práticas. Uma vez que, 

ambas as metodologias não devem estar dissociadas, principalmente quando se trabalha a EA.  

A relação professor /aluno foi algo preponderante nos debates, e é por meio desta relação 

que se espera criar vínculos que facilitará o processo de ensino e aprendizagem. Foi a partir da 

experiência dos participantes que se pôde avaliar e verificar os diferentes aspectos imprescindíveis 

para a formação de um professor crítico, criativo, reflexivo e autônomo, que valoriza o ambiente 

como elemento inerente à prática, e que reconheça a necessidade do estudo permanente no que 

tange aos conteúdos curriculares.  

A aproximação da formação acadêmica com o ambiente real pode vir a construir um 

processo de formação mais sólido para que acompanhe as mudanças sociais locais e globais e assim 

estimulando as gerações a se tornarem pesquisadores permanentes em defesa do ambiente como 

um todo. 

As Unidades de Conservação (UC) sempre figuraram como mecanismos eficientes para a 

delimitação de espaços comuns, como forma de resguardar o espaço natural da exploração 

demasiada e a Resexmar Soure em sua criação teve está finalidade. Em falas dos moradores das 

comunidades presentes na resex a muito ainda para melhorar e a uma insatisfação no momento 

presente, pois muitos consideram uma possibilidade de escassez no futuro.  

Dentre os diferentes contextos sociais, econômico e ambiental são estes constantemente 

requisitados pelas comunidades e seus movimentos sociais com a pretensão de garantir o espaço 

destinado à manutenção das tradições e ao mesmo tempo, primordiais à existência destes. 

Se faz necessário inserir uma postura ambiental dos educadores e servidores, assim como 

se faz necessário as práticas e cursos de aprimoramento aos moradores da resex que receberam os 

visitantes, desafio estes a enfrentar quando se procura direcionar as ações de mudanças.  
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RESUMO 

Os insetos desempenham papel ecológico importante nos ecossistemas por estarem envolvidos em 

processos ecológicos existentes nas comunidades. Frente a isso, muitos estudos utilizando esses 

organismos têm sido desenvolvidos a fim de avaliar problemas ambientais causados por materiais 

contaminantes que contêm metais pesados. Sabe-se que estes são nocivos ao ambiente e que não 

fazem parte da composição química dos insetos naturalmente – o que pode levar a inúmeras 

consequências no desenvolvimento destes organismos. Diante disso, o presente trabalho visou 

realizar o levantamento de publicações em plataformas de divulgação de conteúdo acadêmico, 

entre os anos de 2000 a 2020, sobre os metais pesados na Classe Insecta. As palavras de busca 

utilizadas nas plataformas Scielo, DOAJ (Directory of Open Access Journals) e Google 

Acadêmico foram “metais pesados” e “insetos”. No total, foram encontradas 35 publicações, das 

quais 17 eram internacionais e 18 nacionais. Nestas publicações, os metais pesados mais 

recorrentes foram Cu, Cd, Zn e Pb. Nota-se que, apesar da proximidade na quantidade de trabalhos 

realizados no Brasil e no exterior, os trabalhos nacionais fazem uso de uma diversidade maior de 

insetos (n=37). Sendo assim, por meio dos resultados obtidos, nos estudos analisados, é possível 

considerar que os insetos podem ser considerados bons bioindicadores, sendo os pertencentes as 

Ordens Odonata, Coleoptera e Orthopera os mais utilizados pelos pesquisadores. 

 

Palavras-chave: Biodiversidade. Bioacumulação. Arthropoda.  

Área de Interesse do Simpósio: Química ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os insetos desempenham papel ecológico importante nos ecossistemas por estarem 

envolvidos em muitos processos ecológicos existentes nas comunidades. O número de espécies e 

famílias, bem como sua abundância, pode ser resultado de um equilíbrio existente entre estes 

animais e os ecossistemas, onde vivem (BEGON et al., 2006). Fisiologicamente, os insetos 

apresentam uma anatomia interna distinta da grande maioria dos animais, o que lhes permite um 

elevado metabolismo energético, que muitas vezes é superior quando comparado a outros grupos 

mais derivados de animais (GOMES et al., 2010). 

No ambiente terrestre, a Classe Insecta representa o táxon mais abundante e diverso, sendo 

o maior grupo de animais conhecido no mundo atualmente (RAFAEL et al., 2012). As causas deste 

sucesso podem ser atribuídas a algumas características, tais como: um pequeno tamanho corpóreo, 

ciclo de vida curto e de reprodução rápida, além de uma grande capacidade de dispersão obtida 

por meio da presença de asas (GOMES et al., 2010).  

Em ambientes aquáticos, o uso da terra no entorno e suas interações refletem diretamente 

nas condições ambientais, tendo efeitos significativos na biodiversidade (MENEZES, OLIVEIRA, 

SALLA, 2019). Devido à alta diversidade biológica, o ciclo de vida curto e os mecanismos 

nutricionais e alimentares, os insetos aquáticos são elementos importantes no processo de 

entendimento e avaliação dos impactos no ambiente, resultantes de atividades sociais e 

econômicas (CEOLIN, JÚNIOR, MORAIS, 2017). Considerando a importância destes e de outros 

invertebrados, estudos envolvendo-os como bioindicadores ambientais vêm crescendo (DOBSON, 

2005; MENDELIK et al., 2005; GARDNER et al., 2008).  

Os seres bioindicadores são definidos como organismos ou comunidades de organismos 

que expressam reações detectáveis e quantificáveis frente aos contaminantes físicos/químicos. Por 

isso, é considerado como um bom bioindicador aquele que consegue dar uma resposta detectável 

frente à exposição indesejada (PIVETTA et al. 2001; BUSS et al. 2003; AZEVEDO, CHASIN, 

2004; MENDONÇA et al., 2008; PARVEZ et al., 2006; HOLT MILLER, 2013).  

Muitos estudos utilizando esses organismos têm sido desenvolvidos a fim de avaliar 

problemas ambientais causados por materiais contaminantes que contêm metais pesados 

(SORVARI et al., 2007; QUARRI et al., 2014). Os metais pesados que estão no ambiente, quando 

ingeridos em altas concentrações, podem ser tóxicos e, nos insetos, eles podem causar anomalias 
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no desenvolvimento, inibição no crescimento e redução na reprodução. Como consequência, pode-

se ter uma diminuição das populações e a contaminação de outros animais que se alimentam destes 

insetos, visto que os metais pesados não são facilmente expelidos pelo corpo (COLACIOPPE, 

2001; PASTORINO et al., 2020; AZAM et al., 2015).  

Estes metais são todos os elementos químicos que apresentam ligações químicas fortes 

entre seus átomos e as seguintes características físicas: condutividade elétrica, brilho, 

maleabilidade e flexibilidade, (BACCAN, 2004). Os metais pesados são nocivos ao ambiente e 

podem ter origem tanto natural quanto antrópica, não fazendo parte da composição química dos 

insetos naturalmente (CORBI et al., 2006). Dentre as atividades antrópicas que originam estes 

metais, destacam-se: a mineração, fundição e refinamento, agricultura, queima de combustíveis 

fósseis, incineração de resíduos, lixiviação de depósitos de lixo (FORSTNER, 1980; CORBI et., 

2008). 

Diante disso, o presente trabalho visou realizar o levantamento de publicações em 

plataformas de divulgação de conteúdo científico-acadêmico, entre os anos de 2000 a 2020, sobre 

os metais pesados na Classe Insecta.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia de pesquisa se deu por meio de um levantamento bibliográfico de dados 

nacionais e internacionais, na Rede Mundial de Computadores Interligados (Internet). Como 

plataformas, utilizou-se o site da Scielo, DOAJ (Directory of Open Access Journals) e Google 

Acadêmico. As palavras utilizadas para busca foram “metais pesados” e “insetos”. Os formatos de 

produções bibliográficas analisadas foram: artigo, resumo, livro, TCC, dissertação e tese. A 

pesquisa se limitou a uma busca (levantamento) que considerou a cronologia compreendida entre 

os anos de 2000 a 2020. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o levantamento bibliográfico, foram encontradas 35 publicações referentes à 

incidência de metais pesados em insetos, no período de 2000 a 2020. Entre as publicações 

inventariadas, 17 são internacionais, proveniente dos continentes da Ásia, Europa, África,  

América do Norte  e a América do Sul e 18 são nacionais, das quais quatro são provenientes da 
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região Norte, três do Nordeste, nove do Sudeste, duas da região Sul e apenas uma publicação do 

Centro-Oeste (Tabela 1).  

Dos 17 trabalhos internacionais encontrados, observa-se na Tabela 1, que a maioria é 

também artigo. Esta modalidade representou 94,1% das publicações internacionais; o restante 

(5,8%) procede da modalidade dissertação. O continente que mais publicou foi o Europeu (47%), 

seguido da Ásia (18%), America do Norte (18%), África (12%) e Ámerica do Sul (6%).  

Quanto as publicações nacionais encontradas, observou-se que se tratam de artigos, 

dissertações, resumos, livro, tese de doutorado e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nota-se 

que a maioria das publicações são na modalidade de artigo (Tabela 1), formato exigido pelas 

revistas científicas e por periódicos, onde o assunto tratado é abordado de forma mais direta, 

objetiva e clara, porém com aprofundamento científico, constituindo uma forma de divulgação de 

resultados de pesquisas científicas, que possui linguagem mais técnica e sendo de maior 

acessibilidade para pesquisadores e professores e estudantes de Graduação e Pós-Graduação, 

servindo para embasar bibliograficamente outras pesquisas científicas desenvolvidas por estes 

estudantes e pesquisadores.  

Nos trabalhos sobre metais pesados em insetos publicados no Brasil, observou-se um 

destaque para a região Sudeste, evidenciando o Estado de São Paulo, devido à quantidade de 

produção cientifica em biomagnificação de metais pesados em insetos. Este Estado conta com sete 

publicações (três artigo, duas dissertações, um livro e um resumo), seguido por Minas gerais com 

duas (uma dissertação e um resumo) e Rio de Janeiro com apenas uma tese (Tabela 1).  

Em relação às demais regiões do Brasil, o Norte apresenta três produções bibliográficas na 

área, das quais duas são oriundas do Estado do Pará (resumo e TCC) e uma do estado do Amazonas 

(artigo). No Nordeste, o Estado de Pernambuco conta com três publicações (artigos e dissertação), 

enquanto a região Sul apresentou um artigo, que é proveniente do Estado do Rio Grande do Sul. 

Por fim, a região Centro Oeste foi representada pelo estado do Mato Grosso do Sul, o qual 

evidenciou a publicação de um artigo voltado para temática em questão (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Publicações de trabalhos sobre metais pesados nos insetos no ano de 2000 a 2020. 

INTERNACIONAIS NACIONAIS 

Tipo de publicação Ano Continente Tipo de publicação Ano Estado Região 

Artigo 2000 EU Artigo 2007 SP SE 

Artigo 2001 AM N Artigo 2008 AM N 

Artigo 2005 EU Artigo 2010 SP SE 

Artigo 2007 EU Artigo 2011 SP SE 

Artigo 2009 EU Artigo 2014 MS CO 

Artigo 2009 EU Artigo 2017 PE NE 

Artigo 2010 AM S Artigo 2020 RS S 

Artigo 2011 EU Dissertação 2010 SP SE 

Artigo 2013 EU Dissertação 2012 MG SE 

Artigo 2013 AM N Dissertação 2015 PE NE 

Artigo 2015 AS Dissertação 2016 PE NE 

Artigo 2017 AF Dissertação 2019 SP SE 

Artigo 2018 AM N Livro 2020 SP SE 

Artigo 2020 EU Resumo 2005 MG SE 

Artigo 2020 AS Resumo 2007 SP SE 

Artigo 2020 AF Resumo 2018 PA N 

Dissertação  2009 EU Tese 2006 RJ SE 

      TCC 2018 PA N 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

Portanto, quanto às produções por região, observa-se que maioria (56%) das publicações 

sobre metais pesados em insetos são procedentes da região Sudeste, seguidos da região Norte e 

Nordeste (17% cada) e, a minoria, decorrem das regiões Sul (5%) e Centro-Oeste (5%) (Figura 1). 

Os metais pesados mais recorrentes nos trabalhos encontrados foram: Cobre (Cu) (n= 24), 

Cadmio (Cd) (n= 22), Zinco (Zn) (n= 22) e Chumbo (Pb) (n= 18). Ressaltando que o termo “metal 

pesado” é usado para evidenciar o metal que não faz parte do metabolismo no organismo dos seres 

vivos, porém esse conceito pode divergir de autor para autor.  

Os metais Zn e Cu são de ocorrência natural e estão presentes no solo, sendo absorvidos 

pelas plantas e assimilados pelos organismos que dela se alimentam, que nesse caso podem ser os 

insetos (LIMA, 2018; LIMA; GUTJAHR, 2018; BOTELHO et al., 2019). Jelaska et al.(2007), 

afirma que os principais elementos metálicos que podem ser encontrados nos insetos são o Zn e o 
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Cu – mais uma evidencia de que tais metais se metabolizam no organismo dos invertebrados. A 

disponibilidade do Cd e Pb, porém, é influenciada por atividades antrópicas como o uso de 

fertilizantes fosfatados e pesticidas na agricultura, além de lodo de esgoto e consumo de 

combustíveis fósseis em ambientes urbanizados (NASR et al., 2020). 

 

Figura 1 – Produções bibliográficas sobre metais pesados nos insetos nas Regiões brasileiras. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

 

 Em relação às ordens de insetos utilizadas nas publicações (Tabela 2), nota-se que a mais 

abordada foi Odonata (n=10), seguida por Coleoptera (n=9), Orthoptera (n=9) e Diptera (n=8). As 

menos utilizadas foram Mantodea, Megaloptera e Plecoptera – encontradas em apenas uma 

publicação cada. As publicações internacionais abordaram 25 ordens de Insecta, enquanto os 

nacionais 37 ordens. 

A maior quantidade de publicações utilizando a Ordem Odonata, se deve ao fato desses 

insetos serem considerados bons bioindicadores de qualidade ambiental, principalmente no meio 

aquático. Além disso, as libélulas possuem ciclos de vida geralmente longos e o tamanho de corpo 

é relativamente grande, o que facilita a amostragem para as análises químicas e diminui custo 

(RESH, JACKSON, 1993; MERRIT et al. 2008).  
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Tabela 2 – Ordens da Classe Insecta utilizadas para determinação dos metais pesados nos trabalhos 

analisados. 

 Número de Publicações  

Ordem de insetos Internacionais Nacionais 
Total por 

ordem 

Blattodea 0 2 2 

Coleoptera 6 3 9 

Diptera 3 6 8 

Ephemeroptera 1 1 2 

Hemiptera 0 4 4 

Hymenoptera 2 4 6 

Lepidoptera 3 2 5 

Mantodea 1 0 1 

Megaloptera 0 1 1 

Odonata 4 6 10 

Orthoptera 4 5 9 

Plecoptera 0 1 1 

Trichoptera 1 2 3 

Total 25 37  
Fonte: Autores, 2020. 

 

As Ordens Coleoptera, Orthoptera e Diptera também são considerados insetos com 

potencial para uso em programas de monitoramento ambiental (BROWN, 1997). Esses insetos se 

destacam pelo papel funcional que desempenham nos ecossistemas, tais como: a ciclagem de 

nutrientes, a decomposição, a produtividade secundária, a polinização, o fluxo de energia, a 

predação, a dispersão de sementes e a regulação das populações de plantas e de outros organismos 

(PRICE, 1984). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com este trabalho, foi possível observar a proximidade entre a quantidade de artigos 

nacionais e internacionais sobre a acumulação de metais pesados em insetos, nas plataformas 

pesquisadas na Rede Mundial de Computadores. No Brasil, o maior número de publicações se 

concentrou na Região Sudeste, com destaque para o Estado de São Paulo. Nos trabalhos 

analisados, os metais pesados mais recorrentes foram Cu, Cd, Zn e Pb, sendo que o Zn e Cu são 

de ocorrência natural. Nota-se que, apesar da proximidade na quantidade de publicações realizados 

no Brasil e no exterior, as produções bibliográficas nacionais fazem uso de uma diversidade maior 
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de insetos, o que pode ser evidenciado pela quantidade de ordens de insetos estudadas e analisadas. 

Por meio deste inventário bibliográfico foi possível constatar que os insetos são considerados bons 

bioindicadores de qualidade ambiental quanto aos metais pesados, sendo os insetos das ordens 

Odonata, Coleoptera e Orthoptera os mais utilizados nos estudos pelos pesquisadores. 
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 RESUMO  

As cidades metropolitanas sofrem constantemente devido aos problemas causados pelo 

crescimento populacional exacerbado e a ocupação irregular, frutos da separação socioespacial, 

bem como a falta de estrutura do município, desencadeando desordenamento territorial, 

crescimento econômico marginal e degradação ambiental. Dessa forma, visando auxiliar a 

resolução de um transtorno básico da cidade de Belém, os alagamentos recorrentes na região. Estes 

problemas ambientais estão pautados em regiões delimitadas como bacias urbanas de acúmulo de 

precipitação, que somadas a uma drenagem não adequada gera tais distúrbios. O presente trabalho 

objetivou avaliar os métodos de obtenção de coordenadas altimétricas concedidas ao projeto do 

Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometereológico para a detecção de áreas 

propensas ao alagamento, com o intuito de padronizar o método de áreas de risco mais adequados 

para as bacias urbanas. Desse modo, optou-se pelos métodos de imageamento aéreo, sendo 

fotogrametria por veículo aéreo não tripulado e aerofotogrametria pelo sendo ADS 80, a área de 

estudo selecionada é a bacia do marco, compreendida nos Bairros do Marco, Canudos e Terra 

Firme na região metropolitana do Estado do Pará. A metodologia de pesquisa embasou-se em 

pesquisa qualitativa e quantitativa, com auxílio de Sistemas de Informações Geográficas e 

Geoestatistica para obtenção de resultados consistentes. Por fim, conclui-se que que os métodos 

remotos são adequados para dimensionamentos, devido a densidade de pontos, os resultados dos 

veículos aéreos não tripulados demonstra-se uma alternativa mais econômica e rápida. 

 

Palavras-chave: Ambiental. Análise. Fotogrametria. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 

 

 

  



 

 

  

 

 

427 

 

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

1.INTRODUÇÃO  

As cidades metropolitanas sofrem constantemente devido aos problemas causados pelo 

crescimento populacional exacerbado e a ocupação irregular, frutos da separação socioespacial, 

bem como a falta de estrutura do município. Tucci (2002) ressalta a expansão irregular da periferia 

relacionada à falta de cumprimento do plano diretor, devido à pequena renda econômica de grande 

parte dos cidadãos e a falta de investimento público nos empreendimentos de loteamento para 

pessoas de baixa renda. 

Lacerda, Zancheti e Diniz (2000) afirmam que na periferia metropolitana de modo geral 

criou-se um ambiente urbano precário, denso e com baixa infraestrutura, gerando fenômenos como 

alagamentos, deslizamento de morros e poluição dos cursos d’água. Castro (2003) descreve que 

alagamentos “são águas acumuladas no leito das ruas e nos perímetros urbanos por fortes 

precipitações pluviométricas, em cidades com sistemas de drenagem deficientes”. Tais efeitos e 

definições ressaltam que as péssimas relações entre a cidade e seus cidadãos estão fortemente 

atreladas aos problemas infraestruturais, causadas pelo alagamento. 

 Dessa maneira o município de Belém, no estado do Pará, possui situações de alagamento 

bastante recorrentes, devido à estrutura antiga de drenagem e a vasta ocupação irregular que 

historicamente ocorreu. Esta ocupação, em sua grande maioria não obteve o devido apoio de 

saneamento público, o que dificulta a drenagem pluviométrica da mesma. Bastos et al. (2002) 

explicam que o clima de Belém é fortemente influenciado pela zona de convergência intertropical, 

que em épocas mais chuvosas é somado aos efeitos de mesoescala. Os autores afirmam também 

que a forte incidência solar gera as nuvens convectivas, comumente associadas à alta precipitação. 

No intuito de antever os alagamentos no município, Santos (2010) realizou um modelo de 

previsão de alagamento pautado no estudo geofísico, posteriormente chamado de Sistema 

Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico (SIPAMHIDRO), onde são analisadas 

as regiões de baixa altitude de cada bacia urbana, detectadas através de técnicas e equipamentos de 

Sensoriamento Remoto. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo, de aproximadamente 1Km², que está dentro da bacia urbana do marco 

abrange os bairros do Canudos, Montese e Marco do município de Belém, no estado do Pará. De 
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forma geral, a região é uma área urbana fora dos limites de zona de tráfego aéreo, possui pequenos 

edifícios, um canal de drenagem significativo e o declive necessário para ser estudada, conforme 

mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa de Localização da Bacia Urbana do Marco. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

A abordagem que foi utilizada neste trabalho fundamentou-se nos preceitos comparativos 

aplicados por Pinheiro (2006), que executou análises em amostras de altitudes obtidas em 

diferentes modelos de captura das altitudes do terreno. Deste modo, pretende-se abordar os 

métodos de levantamento aerofotogramétrico por VANT e pelo sensor Airborn Digital Sensor 

(ADS-80), executando uma avaliação seguindo o fluxograma da Figura 2.  
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Figura 2 –Fluxograma das atividades a serem desenvolvidas. 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

2.3 COLETA DE DADOS  

Os métodos anteriormente citados necessitam de um parâmetro considerado verdadeiro, 

cuja precisão e acurácia seja consideravelmente maior que os demais levantamentos. De acordo 

com Soares (2010), para realizar uma análise pontual de precisão e acurácia é necessário utilizar 

um método de maior exatidão do que os modelos a serem avaliados. 

Ao relacionar os métodos dispostos, encontra-se a necessidade de congruência dos produtos 

obtidos, de forma que estejam todos dentro de uma mesma região. Portanto, a área selecionada será 

o local de aplicação de todos os mecanismos de aquisição das coordenadas altimétricas. Dessa 

forma, a obtenção dos dados está subdividida metodologicamente em: 

 

1. Levantamento fotogramétrico por VANT: 

No intuito de realizar as atividades com a VANT respeitando todas as políticas de segurança 

pública, é de fundamental importância a execução dentro dos critérios do Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo (DECEA), da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), da 
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Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do 

Tráfego Aéreo (CINDACTA) e do órgão executor do imageamento (CENSIPAM). 

O preparo prévio ao imageamento da região foi realizado através do estudo das variáveis 

interdependentes, cujas especificações são parâmetros para os cálculos de precisão. Dessa forma, 

o estudo matemático se baseia nos estudos das teorias e práticas de fotogrametria, no qual 

estabeleceu como fundamento a elaboração do Quadro 1, auxiliando na organização do 

levantamento. Considerando-se a altura máxima permitida pela região e a distância focal da câmara 

que será utilizada, tem-se a escala adequada de 1:14.000. 

 

Quadro 1 – Especificações técnicas do imageamento com Drone. 

Variáveis Valores 

Altura de voo 134 metros 

Distância Focal 8,8 mm 

Tamanho do Pixel em x e y 2,61 µm 

Superposição Lateral 75% 

Superposição Longitudinal 65% 

Tamanho do Quadro em x 4864 

Tamanho do Quadro em y 3648 

Ground Sample Distance (GSD) 3,9 cm 

Escala 1:15.227 

Número de Fotos 680 

Fonte: Autor, 2019. 

 

O planejamento do voo para posterior obtenção da altitude do terreno foi executado através 

do site www.dronedeploy.com. O imageamento foi realizado pelo VANT, Phantom 4, cujas 

particularizações foram levadas em consideração para o plano em questão. Desta forma, o 

levantamento fotogramétrico pelo VANT englobará tridimensionalmente aproximadamente a área 

de 1Km², seguindo as condições climáticas adequadas. 

 

2. Fotogramétrico pelo sensor ADS80: 

Marinho (2014) explica que o sensor aerotransportado ADS-80 é uma câmera 

multiespectral, produzida pela empresa Leica Geosystems, que trabalha nas bandas do 

pancromático, visível e infravermelho próximo, possuindo GSD (Ground Sample Distance) de até 

https://docs.google.com/document/d/1itcn_HxrRia2VXDtwYf2BQ_ZK2koDEfa/edit#heading=h.30j0zll
http://www.dronedeploy.com/
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5 cm e ótima resolução espacial. O imageamento é realizado e processado pela Força Aérea 

Brasileira (FAB), cujo resultado altimétrico ainda está sendo avaliado pelo Instituto de Cartografia 

da Aeronáutica (ICA). Desse modo, o estudo proposto visa avaliar a qualidade do serviço de cada 

metodologia, incluindo o Airborne Digital Sensor (ADS). 

Alves e Conceição (2015) afirmam que apesar das dificuldades espectrais encontradas no 

sensor, o ADS-80 consegue discernir as coberturas do solo urbano, como a cobertura de vias. Os 

autores relatam que as imagens do sensor aerotransportado estão na base de dados do CENSIPAM. 

Desse modo, projeto realizou a solicitação das imagens processadas ao CENSIPAM, no intuito de 

incluir no estudo geoestatístico diferentes tipos de mecanismos para obtenção das altitudes do 

projeto SIPAMHIDRO. Os pontos altimétricos na região pelo sensor foram cedidos pelo órgão 

previamente citado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A discussão dos resultados considera o Modelo Digital do Terreno (MDT) dos métodos. Os 

produtos visam uma avaliação qualitativa dos mecanismos utilizados, tendo em vista suas formas 

de produção, o custo benefício, o alcance, a precisão, a acurácia e a necessidade do projeto 

diretamente beneficiado com o estudo. 

A aerofotogrametria por VANT exibiu um bom desempenho através do detalhamento nas 

curvas de níveis, devido à densa malha de pontos gerada no processamento. Mesmo possuindo 

altitudes que não representam o terreno, as informações não possuem tanta propagação de erro. A 

Figura 3 apresenta o MDT elaborado. 

Apesar de sua excelente densidade de pontos, o modelo de obtenção de dados altimétricos 

fica comprometido para regiões demasiadamente extensas, devido a condições de autonomia, áreas 

com permissão de sobrevoo e procedimento de campo. Mesmo assim torna-se válida a metodologia 

para áreas de porte médio, quando se realiza uma seleção mais refinada da região de estudo. A 

drenagem que a percorre demonstra que o mecanismo é capaz de identificar a superfície de altitude 

baixa e o declive existente na parte central do mapa principal. 
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Figura 3 – Modelo Digital de Terreno da Aerofotogrametria por Drone. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
 

As informações a respeito da interpolação executada na nuvem de pontos indicam variação 

da altitude entre 1,032 m e 17,496 m, com média de 6,72 m e desvio padrão de 3,495 m. É relevante 

observar que a interpolação possuiu amplitude menor que o sensor ADS, seguindo da mesma forma 

o valor de desvio padrão da interpolação. 

O levantamento fotogramétrico através do sensor ADS-80 demonstrou limitações para 

geração do MDT. A Figura 4 corresponde ao modelo gerado pelo sensor, cujas características 

visuais mostram claramente a existência de coordenadas desconexas com o terreno. A variação 

altimétrica está entre 0,1364 m e 18,686 m, média de 6,966 m e desvio padrão de 3,547 m. A 

amplitude considerável da altura do terreno pode significar a não exclusão de pontos de córrego e 

de residência respectivamente, pois a média não condiz com a mudança da amplitude. 

A amplitude associada aos outliers afetam as atividades de delimitação de bacias e das 

regiões de alagamento, porém ainda é possível trabalhar com tais resultados, mesmo com os 

problemas visuais. Menor altitude do terreno indica altimetria similar ao das drenagens, o que 
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dificulta a percepção dos limites de classificação das microbacias com possibilidade de 

alagamento. 

No mapa do ADS-80 (Figura 4) é perceptível o excesso de zonas incongruentes com a 

região, criando uma dificuldade a mais no estudo geológico voltado para áreas de alagamento. A 

possibilidade de atuação com a informação obtida é baixa, quando avaliado para áreas menores, 

devido o custo-benefício da execução e do processamento em laboratório para estudos 

hidrometeorológicos voltados ao alagamento e inundação. De forma geral, a alta densidade de 

malha vetorial não aumenta positivamente os resultados. 

 

Figura 4 – Mapa do Modelo Digital de Terreno obtido pelo sensor ADS-80. 

Fonte: Autor, 2019. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao quantificar os fatores de alcance das metodologias, a aerofotogrametria tradicional do 

ADS-80 é indubitavelmente maior, porém limitam-se ao custo de implementação para regiões, 

sendo assim, a escolha desse tipo de imageamento deve ser realizado para grandes regiões, como 
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municípios e cidades. As qualidades dos modelos digitais de terreno são ordenadas pelo VANT e 

ADS-80, devido a propagação de coordenadas desconexas em altitude. Os principais fatores 

levados em consideração neste estudo estão ordenados e resumidos no Quadro 2, ordenando de 

forma crescente e diferenciando os fatores positivos ao objetivo do projeto e os negativos. 

 
Quadro 2 – Principais fatores de análise dos modelos digitais de terreno. 

FATORES POSITIVOS DE ANÁLISE DOS 

MODELOS 
ORDEM DE 

DIMENSIONAMENTO 

Área de aplicação ADS-80 > DRONE  

Qualidade da Nuvem de Pontos LIDAR > DRONE  

Qualidade do MDT DRONE > ADS-80 

RMSE DRONE > ADS-80 

Melhor Mediana da Amostra DRONE > ADS-80 

Qualidade da Interpolação Kriging DRONE > ADS-80 

FATORES NEGATIVOS DE ANÁLISE DOS 

MODELOS 
ORDEM DE 

DIMENSIONAMENTO 

Custo de Levantamento  ADS-80 > DRONE  

Amplitude da Discrepância em Z ADS-80 > DRONE  

Quantidade de Outliers  DRONE > ADS-80 

Amplitude dos Outliers ADS-80 > DRONE  

Propagação dos Outliers no MDT ADS-80 > DRONE  

Fonte: Autor, 2019. 

 

O estudo dos mecanismos de geração das altitudes do terreno fornecidos e disponíveis ao 

Sistema de Monitoramento e Alerta Hidrometereológico, conclui que as duas técnicas de 

imageamento possuem características e particularidades distintas. Porém o uso do VANT para fins 

fotogramétricos auxiliado com o levantamento geodésico são fontes mais eficientes e válidas na 

geração de MDT para fins de estudo das bacias urbanas e de suas regiões propensas à alagação, 

ademais, fotogrametria por VANT apresenta produto satisfatório, com baixo custo de geração de 

produtos, desde que devidamente planejado e executada. Porém, o imageamento com o sensor 

https://docs.google.com/document/d/1itcn_HxrRia2VXDtwYf2BQ_ZK2koDEfa/edit#heading=h.1fob9te
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ADS-80 fornece um produto satisfatório, que podem ser aplicados para levantamentos aéreos de 

grandes áreas, sendo assim, torna-se oneroso para análise das bacias urbanas, devido a maior 

necessidade de detalhamento, e alto custo de aquisição de imagens. 

Este trabalho visa são só a criação de informações espaciais por meio de fotogrametria em 

regiões propensas aos contratempos ambientais, mas a sua manutenção através de técnicas de 

levantamento geodésico. Portanto, a formação dos mapas construídos e da avaliação utilizada 

contribui para futuras observações de altimetria nas regiões municipais, especificamente nas 

regiões de escoamento dos córregos principais, pois estas também necessitam de meios 

cartográficos de estudo, cuja avaliação estatística baseou-se através da raiz do erro médio 

quadrático e do gráfico em caixa.  
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RESUMO  

A distribuição de chuvas é fundamental para o correto planejamento, a nível governamental, de 

estratégias contra desastres naturais, abastecimento de água, geração de energia e transporte 

hidroviário, e, a nível de produção, importante para gerenciar atividades que dependem do ciclo de 

chuvas. Objetivando conhecer a realidade do estado do Pará, fez-se a aplicação do Índice de 

Precipitação Padronizada, entre os anos de 2005 a 2015, em série semestral, para visualizar como 

está o comportamento de secas. Os dados foram obtidos na plataforma Giovanni, da NASA, e, após 

processados e plotados pela aplicação Panoply, foram espacializados no QGIS. Os resultados 

demonstraram uma concentração de umidade no sul e oeste do Estado de maneira mais evidente, o 

que foi corroborado pelos dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Por fim, o uso do Índice 

de Precipitação Padronizado mostrou-se adequado para observações de ordem semestral de 

distribuição de umidade para o Pará. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto, precipitação, análise. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento remoto e geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O conhecimento acerca do clima e do comportamento da precipitação nas regiões, estados 

e municípios é fundamental para os Governos municipal, estadual e federal, no que tange à gestão 

de riscos e abastecimento de água, e para pessoas ligadas a atividades que envolvam os ciclos de 

chuva, como agricultores (TERASSI et al., 2018). 

 Como forma de estudar o clima de maneira contínua, o Sensoriamento Remoto, desde 

balões a satélites artificiais, tem contribuído para o monitoramento e estudo do comportamento do 

tempo e suas oscilações, servindo como base para modelos de previsão.  

 Nesse contexto, o Standard Precipitation Index (SPI), ou Índice de Precipitação 

Padronizada, em português, é um indicador da pluviosidade acumulada ao longo de uma série 

temporal e tem por finalidade auxiliar no entendimento dos períodos de seca e abundância de 

pluviométricas. 

 O objetivo deste trabalho é identificar a distribuição acumulada de chuvas no Estado do 

Pará, no período de 2005 a 2015, em intervalos semestrais, com duas estações meteorológicas, nas 

cidades de Belém e Itaituba, ambas no Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O processamento se deu nos limites que englobam o estado do Pará (-48.65º, -1.55º, -48.25º, 

-0.95º) na região norte brasileira (figura 1), caracterizado, pela classificação climática de Köppen 

em trabalho elaborado por Alvares  et. al. (2014), como majoritariamente Am (66% do território), 

seguido por Af (28,4%) e Aw (4,9%), caracterizada pelo clima tropical (grupo A), com temperatura 

média de 18ºC ou superior e precipitação significativa. 
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo.

 

Fonte: Autores, 2020. 
 

2.2 COLETA DOS DADOS 

Os dados pluviométricos podem ser adquiridos na plataforma Giovanni, um serviço aberto 

da National Aeronautics and Space Administration (NASA) que provê informações abundantes de 

sensoriamento remoto de maneira simplificada sem necessariamente baixar os dados. Para este 

trabalho, foram baixados os dados de precipitação mensais de 2005 a 2015 por satélite denominada 

de Recuperações Multi-satellitE integradas para medida de precipitação global (sigla IMERG em 

inglês) que reúne uma constelação de satélites artificiais para o propósito de medições 

pluviométricas (NASA, 2020). 

 

2.3 ÍNDICE DE PRECIPITAÇÃO PADRONIZADO - SPI 

 Baseado somente na precipitação, é um índice usado para monitorar condições em uma 

determinada escala de tempo, neste caso, uma escala de 6 meses, que compara a precipitação desse 

período para o mesmo período ao longo dos anos. É um período eficaz para distinguir estações e 

até associar com níveis de reservatório (National Drought Mitigation Center, 2020). Valores de -1 
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e inferiores indicam condições de seca e valores de 1 e superiores indicam condições de umidade 

(ARSET, 2020). 

 

2.4 PROCESSAMENTO 

 A página web do National Integrated Drought Information System (NIDIS) do Portal da 

Seca dos Estados Unidos fornece um software de código aberto desenvolvido na linguagem de 

programação de computador Python que recebe e processa os arquivos de precipitação calculando 

o SPI e levando em consideração também suas posições geográficas (NIDIS, 2020). 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 A ferramenta Panoply disponibilizada pela ARSET plota os índices de acordo com as 

projeções definidas e valores calculados, além de exportar como imagem georreferenciada com 

seus valores em cada pixel, que posteriormente é utilizada para visualização no software QGIS 

3.10. Além disso, comparar-se-ão os resultados obtidos pelo SPI com os dados disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado gera uma imagem georreferenciada com valores do índice em cada canal da 

imagem, como por exemplo, plotando um índice do mês de janeiro do ano de 2010, os valores 

apresentados serão o acúmulo de precipitação de julho a dezembro de 2009 em comparação ao 

histórico de precipitação do mesmo período nos anos anteriores. Assim, plotou-se o índice referente 

ao mês de julho de 2015 (Figura 2) dentro dos limites administrativos do estado do Pará. 

Como citado, o índice indica quando a precipitação está elevada ou escassa dentro de um 

período de tempo. Ao plotar-se o SPI de julho de 2015, calcula-se a precipitação acumulada de 

janeiro a junho de 2015 comparada com a precipitação de janeiro a junho dos anos anteriores, e é 

notado que há umidade na região sul, porção noroeste e norte do estado, enquanto que a falta de 

umidade no comparativo está contida na região centro-oeste, porção noroeste e norte. 
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Figura 2 – Distribuição espacial acumulada do SPI no estado do Pará para o período de 2005 a 2015, por 

avaliação semestral. 

 

Fonte: NASA, 2020. 

 

Visando compreender melhor, buscou-se dados de precipitação mensais disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no período deste trabalho vistos nas tabelas 2 e 

3 para os municípios de Belém e Itaituba, com estações convencionais descritas com seu 

posicionamento na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Coordenadas geográficas das estações. 

 

Estação (código) Lat Lon 

Belém (82191) -01º26’06” -48º26’16” 

Itaituba (82445) -04º16’38” -55º59’35” 

   Fonte:BRASIL, 2009. 
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Tabela 2 – Quantidade de chuva por mês na estação Belém em milímetros. 

Mês Anos 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jan 249,8 387,8 306,9 553,8 354,5 452,3 520,3 451,2 372,7 406,9 503,2 

Fev 363,9 275,1 442,9 468,4 422,0 359,7 332,4 411,9 612,5 602,9 414,3 

Mar 413,7 685,6 419,8 457,4 582,3 296,8 490,9 742,5 532,3 562,7 540,3 

Abr 565,1 495,7 459,7 505,1 469,9 450,4 579,4 382,8 527 561,2 604,9 

Maio 449,2 325,6 265,9 308,1 456,6 403,0 477,3 225,1 409,6 332,9 413,7 

Jun 257,8 121 219,9 336,7 317,3 176,3 241,5 320 150,5 285,8 216,2 

Fonte: Adaptado de INMET, 2020. 

 

Foi verificado pelo software QGIS que na localização da estação de Belém, o SPI teve um 

valor de -0,9612. Como explicado, ainda não é considerado como uma baixa precipitação ou 

relacionado com a seca, este baixo valor pode ser entendido pelo fato de que em 2014 o acúmulo 

total de precipitação foi de 2752,4mm enquanto que o acúmulo em 2015 foi de 2692,6mm. O índice 

mostrou sensibilidade a essa variação apesar de o acúmulo de chuva nos anos anteriores não tenha 

sido de grande diferença. 

Na estação de Itaituba, o valor SPI se mostrou como uma boa quantidade negativa (-

2,3472). Olhando para os valores de precipitação correspondente a este município (Tabela 3), o 

acúmulo de chuva em 2014 foi de 1506,9mm, em 2013 foi de 1542,6mm, em 2012 foi de 

1529,1mm e seguindo nessa linha até 2005, enquanto que o acúmulo em 2015 foi de 1089,9mm, 

um tanto inferior aos anos anteriores.  
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Tabela 3 – Quantidade de chuva por mês na estação Itaituba em milímetros. 

Mês Anos 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jan 177,8 106,7 196,4 108,9 193,1 132,1 195,3 313,2 220,8 240,0 172,4 

Fev 103,0 236,1 135,3 151,5 92,7 188,1 179,4 112,2 245,5 84,8 100,6 

Mar 141,6 155,9 96,9 109,6 134,1 95,5 60,3 197,0 110,4 211,2 96,7 

Abr 242,1 113,6 168,9 110,6 142,3 152,1 139,1 44,3 83,9 82,2 26,4 

Maio 105,0 240,9 119,1 135,2 45,1 134,2 174,6 103,0 210,7 41,3 98,3 

Jun 459,5 519,8 454,5 208,3 253,7 224,8 201,7 259,8 299,7 186,5 258,2 

Fonte: Adaptado de INMET, 2020. 

  

4. CONCLUSÃO  

 O Índice de Precipitação Padrão se mostrou adequado quando se buscou dados numéricos 

de fontes confiáveis. Porém vale lembrar que é um índice estatístico que leva em consideração 

somente os dados de precipitação, podendo ser influenciado por outras variáveis quanto ao seu 

resultado, haja visto também que quanto menor o período do índice (um, três meses) mais sensível 

ele se mostra.  

 No mais, é uma ferramenta de boa confiabilidade quando aplicada corretamente pois 

oferece cobertura de dados global e de maneira indireta, não necessitando de instrumentos em terra 

e somente da constelação de satélites artificiais voltados a este propósito (além do conhecimento e 

capacidade do processamento).  

 Sugere-se estudos de precipitação mais refinados quanto a verificabilidade dos resultados 

como um quantitativo maior de comparações de informações acerca da pluviometria, período de 

tempo maior de estudo e as diversas escalas de índice. 
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