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APRESENTAÇÃO 

 

No período de 16 a 18 de novembro de 2016, na cidade de Belém-PA, o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – em nível de mestrado 

acadêmico, da Universidade do Estado do Pará, promoveu o 5º Simpósio de 

Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia.  

O Simpósio já faz parte da agenda anual de eventos promovidos pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UEPA, e se insere num 

programa maior voltado para a inserção social do mestrado. Em 2016, o tema 

do 5º Simpósio foi “Os Impactos Ambientais das Atividades Humanas”, com o 

objetivo de trazer a sociedade para o centro de discussões, a fim de que esta 

socializasse suas práticas para a construção de uma Amazônia sustentável. 

A programação do 5º Simpósio foi variada e contou com palestras, 

conferências, painéis, mesas redondas, apresentação de trabalhos de forma oral 

e por meio de pôsteres. Os simposistas puderam submeter resumos e trabalhos 

completos, que após aceite passaram a compor os anais do evento. Além disso, 

nesse ano de 2016 os participantes tiveram também a oportunidade de se 

inscreverem em minicursos e oficina. 

Em 2016, tivemos no 5º Simpósio 69 resumos e 184 trabalhos completos 

(artigos) aceitos, provenientes da maioria dos 447 simposistas inscritos. Assim, 

é com grande satisfação que disponibilizamos os Anais do evento que servirão 

como registro do 5º Simpósio para a posteridade.  

Muito obrigado a todos os participantes do 5º Simpósio de Estudos e 

Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia e esperamos vocês no próximo 

evento, em novembro de 2017. 
 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Simpósio 
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RESUMO  

 

O uso de índices bióticos como ferramenta para o monitoramento de corpos hídricos tornou-se 

relevante nas pesquisas ambientais, por possibilitar uma análise adequada da situação ecológica 

que se encontra o local em estudo e inferir sobre as respostas que serão atribuídas às alterações 

observadas, haja vista que a comunidade biológica responde aos efeitos de transformação que 

estejam ocorrendo no ambiente aquático, de maneira a reorganizar sua composição, com o 

expressivo aumento de organismos tolerantes e a diminuição dos mais sensíveis. O objetivo desta 

pesquisa foi o de avaliar a qualidade da água de um córrego urbano, no município de Conceição 

do Araguaia-PA, utilizando os macroinvertebrados bentônicos, a partir da aplicação do índice 

BMWP (Biological Monitoring Work Party). Os resultados apresentaram uma fauna bentônica 

homogênea, com um total de 2288 organismos, distribuídos em 22 famílias, com destaque às 

famílias Chironomidae (807), e Hydropsychidae (929) que obtiveram os maiores valores de 

indivíduos, podendo-se inferir que seis, dos 11 pontos amostrais, se enquadraram na classe V, com 

águas fortemente contaminadas, concluindo-se que a metodologia adotada  demonstrou eficiência 

quanto a resposta do estado do córrego, o que poderá subsidiar ações de tomada de decisão política 

e servir como um instrumento de gestão para a área em estudo. 

 

Palavras-chave: Água. Biomonitoramento. Macroinvertebrados. 

Área de Interesse do Simpósio: Biologia Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O impacto resultante da crescente atividade antrópica sobre os recursos naturais constitui 

uma das principais preocupações do homem na atualidade. A poluição dos ambientes aquáticos 

tem se tornado um problema frequente, principalmente pelas suas consequências mais evidentes, 

tais como: a escassez de fontes limpas para abastecimento e a mortandade dos organismos, que 

constituem grandes problemas da civilização moderna (REBOUÇAS, 2004). 
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Nos ambientes lóticos em condições naturais, a matéria orgânica adentra no sistema por 

consequência da erosão das margens dos rios, e também da queda da folhagem da mata ciliar, 

podendo se elevar devido ao lançamento de efluentes não tratados (ESTEVES, 2011). A 

decomposição deste material pela atividade biológica, afeta diretamente os organismos do 

ecossistema, principalmente pelo consumo excessivo de oxigênio dissolvido e demanda biológica 

de oxigênio. 

O enriquecimento orgânico tem um efeito diferencial sobre a comunidade de um sistema 

hídrico, e resulta numa sucessão que irá se estabelecer a distâncias abaixo do ponto de descarga, 

variando de acordo com o grau de oxidação e mineralização da matéria (QUEIROZ et al., 2008). 

Neste aspecto, obiomonitoramento de corpos hídricos com o uso de macroinvertebrados 

bentônicos, torna-se uma importante ferramenta na avaliação da qualidade da água, pois utiliza 

respostas biológicas para avaliar mudanças ambientais (LIMA; ZAKIA, 2006), além de ser uma 

técnica bem aceita para pesquisas nesta área (SILVEIRA et al., 2004). 

O índice biótico BMWP (Biological Monitoring Work Party), aplicado a esta pesquisa, foi 

criado na Grã-Bretanha em 1976 por um grupo de trabalho em monitoramento de biota aquática. 

Este índice considera a identificação de macroinvertebrados ao nível de família e a elas atribui 

pontuação que variam de 1 a 10, de acordo com o grau de tolerância. As Famílias resistentes 

recebem pontuações baixas, as mais tolerantes pontuações médias, as sensíveis a impactos 

pontuações elevadas. Assim, após a identificação dos táxons, os valores obtidos por cada família é 

somado e se estabelece um valor correspondente para o local (ALBA-TECEDOR, 1996). 

Queiroz et al. (2008, p. 31), cita algumas vantagens comparativas de utilizar indicadores 

biológicos de qualidade de água em relação aos parâmetros físico-químicos, tais como: 

1) Os indicadores físico-químicos de qualidade de água podem não ter nenhuma utilidade 

para determinar estressores imprevisíveis. Eles são altamente específicos, o que é uma 

desvantagem quando um estressor não pode ser identificado com antecedência; 2) Os 

indicadores biológicos são bem menos específicos que os indicadores físico-químicos, e 

são susceptíveis a uma grande variedade de estressores; 3) Os indicadores biológicos 

devem ser sempre utilizados quando se pretende proteger a função de um ecossistema, e 

também para monitoramento ambiental em grande escala; 4) As alterações físico-

químicas na qualidade da água afetam diretamente o equilíbrio biológico das comunidades 

aquáticas desses ecossistemas, interferindo na abundancia e na composição das espécies, 

na produtividade primaria e na função do ecossistema; 5) Rapidez e eficiência na obtenção 

de resultados e exigem em geral, um aparato de coleta relativamente barato, sendo que, 

também podem fornecer resultados rápidos e precisos, o que facilita no trabalho de campo 

e otimizando assim a relação custo/benefício. (QUEIROZ et al., 2008, p. 31) 
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Considerando a eficiência na resposta ambiental e a logística conferida na aplicação do 

método, esta pesquisa teve como objetivo realizar uma avaliação das condições ambientais da 

qualidade da água de um córrego urbano no estado do Pará-Brasil, utilizando os 

macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores. 

2. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em um pequeno córrego urbano da cidade de Conceição do Araguaia, 

sudeste do Pará, localizada na latitude 08º15’28” Sul e longitude 49º15’53” Oeste, tendo população 

total estimada em 46.485 habitantes (IBGE, 2016), ocupa quase 0,5% do estado e possui uma 

distância de 1.116 km da capital, Belém (SILVA et al., 2011). O córrego, chamado Emerêncio, que 

se estende transversalmente no bairro de mesmo nome, faz parte da região urbana de expansão do 

município, com uma extensão de aproximadamente 1,3km, desde a nascente até a foz, onde 

deságua no Rio Araguaia, cortado transversalmente por doze ruas. (PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL, 2001) 

Esta metodologia seguiu o Protocolo de Coleta e Preparação de Amostras de 

Macroinvertebrados Bentônicos em Riachos, proposto por SILVEIRA et al. (2004), onde estes 

autores consideraram a camada de fundo de córregos como substratos, classificados em: 

Sedimentos não compactados (SNC); Folhiço de fundo (FF); Folhiço de correnteza (FC) e Pedra 

(P). Partindo desta classificação, foram realizadas cinco amostragens, em onze pontos distribuídos 

aleatoriamente ao longo do rio, definidos como E1, E2...,E11, sendo as duas primeiras coletas no 

período chuvoso, de abril a maio, e as três últimas no período seco, de julho a setembro no ano de 

2013, com três repetições para cada tipo de substrato. 

A análise dos índices bióticos foi realizada a partir das recomendações de ALBA-

TERCEDOR (1996), com modificações do IAP (2003) que utiliza o índice BMWP. Este método 

atribui uma pontuação para cada família identificada quanto à sua tolerância ao impacto, cujo 

somatório dos valores encontrados determinam a qualidade da água local (Tabela 1).  

Tabela 1. Classes de qualidade, significado dos valores do BMWP.  

CLASSE VALOR SIGNIFICADO COR 

I > 150 

101-120 

Água muito limpa 

Águas não contaminada 

Azul 

II 61-100 São evidentes alguns efeitos de 

contaminação 

Verde 

III 36-60 Águas contaminadas Amarelo 

IV 16-35 Águas muito contaminadas Laranja 
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Fonte: ALBA-TERCEDOR, 1996. 

 

Para a realização das coletas foi usado um amostrador do tipo Surber, com 900 cm² de área 

e malha de 250 µm, posicionado contra a correnteza. O material coletado foi retirado manualmente 

ou com a ajuda de uma pequena escova, transferido para sacos plásticos etiquetados, com 

especificação do tipo de substrato, fixadas com álcool etílico a 70% e acondicionar os sacos em 

baldes plásticos, também etiquetados com o ponto de coleta e a data. Em laboratório o material 

amostrado foi triado com auxílio de peneiras, onde os organismos foram pinçados e colocados em 

frascos de 3ml e conservados em álcool a 70%. 

A identificação dos organismos a nível de família ocorreu a partir de chaves taxonômicas: 

AZEVEDO; HAMADA (2008); PES et al., (2005); MARIANO; FROEHLICH (2007); LECCI; 

FROEHLICH (2007); SOUZA et al., (2007); CALOR (2007); EPLER (2001); ANGRISANO 

(1995); FERNÁNDEZ; DOMÍNGUEZ (2001). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram coletados macroinvertebrados bentônicos distribuídos nos filos Mollusca, Anelida e 

Arthropoda, sendo que neste último, a classe mais representativa foi a Insecta, como já havia sido 

demonstrado por alguns autores em suas pesquisas. (MARQUES et al., 1999; SILVEIRA, 2004). 

A Tabela 2 apresenta o total de organismos bentônicos que foram identificados em oito 

Ordens e 23 famílias, bem como o resultado total dos pontos amostrados. As ordens Díptera e 

Odonata obtiveram o mesmo número de famílias (7), no entanto, a família Hydropsychidae, da 

Ordem Trichoptera, obteve o maior número de indivíduos por família (929).  

O sedimento não compactado foi o substrato encontrado no ponto amostral E1, que recebe 

um grande escoamento de águas superficiais no período chuvoso, efluentes domésticos de 

residências muito próximas ao leito do córrego e assoreamento, onde a única representatividade de 

organismos foi das famílias Chironomidae e Tubificidae, que ocorreram nos meses de abril e 

agosto, gerando um valor de classe V, que indicou uma água fortemente contaminada. Os autores 

Moraes e Jordão (2002), afirmam que o lançamento de esgotos não tratados em ambientes 

aquáticos, podem causar uma serie de impactos ao corpo hídrico, como a redução do oxigênio 

dissolvido na água, devido a degradação da matéria orgânica. A família Chironomidae apresenta 

organismos que toleram ambientes com situações extremas (MARQUES, et al., 1999), além de 

V < 15 Águas fortemente contaminadas Roxo 
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existirem em locais em processo de eutrofização e apresentarem hábito detritívoro, se alimentando 

da matéria em suspensão e depositada no sedimento (TANIWAKI; SMITH, 2011).  

Tabela 2: Distribuição das ordens e famílias amostradas por tipo de substrato, nos onze pontos de coleta, bem como 

os meses de ocorrência dos organismos e o valor atribuído a cada família pelo índice biótico BMWP. Ab: abril; M: 

maio; J: julho; Ag: agosto; S: setembro. 

 

Fonte: Autores 

 

 

 

 

Família Indivíduos 

(n) 

Substrato Pontos onde os organismos 

foram encontrados 

Mês  Índice 

BMWP 

Coleoptera Hydrophilidae 03 FC E9 Ab 3 

Diptera Ceratopogonidae 20 SNC/FF/FC E2 M 4 

 Chironomidae 807 SNC/FF/FC/P E1/E2/E5/E6/E7/E8/E9/E10/E11 Todos 2 

 Empididae 02 FC/SNC E9/E11 Ab 4 

 Ephydridae 4 FC/SNC E1/E4/E7 Ab, S 2 

 Simullidae 186 FC E7/E8/E9 Ab,J,Ag,S 5 

 Tipulidae 02 FC E5 Ab 5 

 Sciomyzidae 02 FF E3 Ab 5 

Ephemeroptera Ephemeridae 01 SNC E3 S 10 

Megaloptera Corydalidae 01 SNC E5 S 4 

Basommatophora Planorbidae 05 SNC E4 E6 J 3 

Odonata Aeshinidae 01 FC E9 Ab 8 

 Coenagrionidae 18 FC / SNC E2 E7 E8 E9 E11 Ab, M 6 

 Cordullidae 02 FC / SNC E7 E8 M, Ag 8 

 Gomphidae 07 FC E7 E9 J, M 8 

 Lestidae 01 FC E9 M 8 

 Libellulidae 169 FC/FF/SNC E2 E6 E7 E8 E9 Todos 8 

 Megapodagrionidae 03 FC E9 Ab 10 

Haplotaxida Tubificidae 71 SNC E1 E4 E5 E7 E8 E9 E10 E11 M,J,Ag,S 1 

Trichoptera Ecnomidae 21 FC E9 Ag, S 7 

 Glossomatidae 01 FC E7 Ag 8 

 Hydropsychidae 929 FC FF SNC E2 E7 E8 E9 Ab,M,J,Ag 5 

 TOTAL 2288     
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O ponto de amostragem E2 aparentou bom estado, dada a presença de espécies 

diferenciadas de peixes e arbóreas de grande porte. Neste ponto foi possível encontrar os quatros 

tipos de substratos, SNC, P, FC e FF, com representantes das famílias de Ceratopogonidae, 

Chironomidae, Sciomyzidae, Coenagrionidae, Libellulidae e Hydropsychidae. Ambientes com alta 

diversidade de habitats contem maior riqueza taxonômica em relação aqueles com baixa 

diversidade de habitats (MONTEIROet al.,2008). Entretanto, a família Chironomidae quase 

sempre se apresenta como dominante, tanto em ambientes lóticos como lênticos, devido sua 

tolerância a situações extremas como hipóxia e grande capacidade competitiva (VANZELA et al., 

2010). O somatório dos valores do índice BMWP demonstraram águas contaminada a fortemente 

contaminadas em todos os meses de coletas. 

O ponto E3 apresentou um volume de água expressivo, bem como se observa uma transição 

quanto à vegetação, passando de espécies arbóreas para capim alto. O substrato predominante é o 

Sedimento Não Compactado (SNC) e neste ponto, parte do curso d’água foi desviado para 

abastecer tanques de piscicultura. Em todos os meses de coleta este ponto só foi demonstrativo 

uma única vez e apenas com organismos da família Ephemeridae, onde a pontuação no BMWP é 

dez, indicando organismos sensíveis. Esteves (2011), afirma que a textura e a composição do 

substrato, influenciam significativamente na distribuição dos organismos bentônicos, entretanto, 

para as classes correspondentes de qualidade de água e o número reduzido de indivíduos, este valor 

indicou um ambiente fortemente contaminado. 

Noponto E4 a mata ciliar foi substituída por capim alto, equivalente a 2m de altura. As 

perturbações deste ponto são devido à disposição de resíduos sólidos em seu leito e ao 

assoreamento que vem sendo provocado diante do escoamento superficial, com o substrato mais 

representativo o sedimento não compactado (SNC). Santos et al. (2011), durante uma entrevista 

aos moradores da margem do córrego, perceberam que 67% dos entrevistados classificaram como 

ruim a coleta de lixo no bairro. Neste ponto é possível observar, que as famílias Ephydridae, 

Planorbidae, Tubificidae encontradas, têm pontuações baixas no índice BMWP, o que adequa este 

ponto na Classe V, fortemente contaminado, com variações na presença/ausência dos organismos 

ao longo dos meses. A família Tubificidae apresenta organismos tolerantes, podendo viver em 

condições de anoxia e não apresentam nenhum tipo de exigência quanto à diversidade de hábitats 

e micro-habitats (GOULART; CALLISTO, 2003).  
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O ponto E5 é o que apresenta os maiores sinais de assoreamento, devido ao declive 

acentuado, ausência de pavimentação das ruas, vegetação composta de pequenas árvores e seu 

substrato característico é o SNC. As duas famílias que se destacaram foram Tipulidae e 

Corydalidae, com pontuações 5 e 4, respectivamente, com águas na classe V do BMWP. Esta 

característica do desenvolvimento urbano, com aumento da produção de sedimentos em veios 

hídricos é significativa, devido às construções, limpeza de terrenos para novos loteamentos, 

construção de ruas, avenidas e rodovias entre outras causas. Além dos impactos físicos, o transporte 

de sedimentos traz consigo a carga de poluentes agregados aos sedimentos. A associação de 

poluentes tóxicos com materiais finos produz redução da qualidade da água (TUCCI, 1998). 

O ponto E6 é lêntico, com vegetação predominante de pequenas plantas e árvores, substrato 

SNC e baixa ocorrência de macroinvertebrados bentônicos, classe V do BMWP. Já no ponto E7 

foram encontrados os substratos: SNC e FC com boa representatividade das famílias, com um 

equilíbrio da ocorrência quanto ao período chuvoso e seco. Pode-se dar destaque para as famílias 

Libellulidae e Hydropsychidae, com pontuação no BMWP de 8 e 5, respectivamente, as quais 

tiveram presentes 100% em todas as coletas realizadas para este ponto. Segundo Esteves (2011), a 

família Hydropsychidae apresenta distribuição bastante seletiva quanto ao tipo de substrato, pois a 

referida família seleciona materiais para construção de suas casas. A diversidade de organismos foi 

identificada pelo índice em três classes distintas, III, IV e V, mas com água de baixa qualidade. 

O ponto E8 possui mata ciliar constituída por pequenas árvores e plantas, apresenta a 

maior quantidade de água represada, que também recebe resíduos do escoamento superficial, mas 

há diminuição na entrada de sedimento devido à pavimentação da rua, entretanto, observa-se a 

disposição inadequada de grande quantidade de resíduos sólidos. Os substratos característicos deste 

ponto foram SNC e FC e o índice demonstrou classes IV e V ao longo dos meses. 

O ponto E9 foi constituído por três substratos, SNC, P e FC.  Na vegetação foram 

encontradas espécies agricultáveis, como o açaí (Euterpe oleraceae, Mart.), com pouca ou 

nenhuma presença de resíduos sólidos, com representatividade das famílias Megapodagrionidae 

(10), Libellulidae (8), Lestidae (8), Aeshnidae (8) e Gomphidae (8). Por conta da ocorrência de 

família sensíveis, o índice determinou a qualidade de água entre os intervalos de classe IV á V. 

O ponto E10 está presente numa propriedade particular e recebe diretamente os efluentes 

domésticos. A vegetação do leito é basicamente de espécies frutíferas e hortaliças que são irrigadas 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

30 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

pela água do córrego, com substrato predominante o SNC. Em contraste com o ponto amostral 

anterior, este teve a ocorrência apenas das famílias Chironomidae e Tubificidae, com as pontuações 

do BMWP, 2 e 1, respectivamente, enquadrando na Classe V. O E11, com uma grande quantidade 

de resíduos sólidos e lançamento de efluentes domésticos. Assim como todos os outros pontos, nos 

quais predomina o substrato SNC, teve pouca ocorrência de famílias dos macroinvertebrados, além 

de não ter apresentado nenhuma família em algumas coletas. Os valores do BMWP classificam 

este ponto como fortemente contaminado (classe V) em todos os meses. Os esgotos não tratados, 

lançados em ambientes aquáticos, podem causar uma série de impactos ao corpo hídrico e à fauna, 

sendo o principal a redução do oxigênio dissolvido na água, devido ao seu consumo pelos 

microrganismos (MORAES; JORDÃO, 2002).  

 

4. CONCLUSÃO 

 

De forma geral, a aplicação do índice biótico BMWP demonstrou o estado preliminar de 

contaminação do córrego, a partir da análise da comunidade dos macroinvertebrados e da 

importância destes organismos como bioindicadores da qualidade do ecossistema. Entretanto, a sua 

utilização requer cuidado, uma vez que leva em consideração apenas a presença ou a ausência dos 

organismos para a atribuição da pontuação, havendo a necessidade de se incluir mais aspectos 

ambientais na avaliação da saúde dos corpos hídricos. 

Verificou-se ainda uma diferença entre a composição de táxons em relação aos substratos 

e uma preferência de determinados grupos a um substrato específico. Sendo que o FC foi o que 

apresentou mais grupos diversos de organismos, em detrimento de SNC e P. O monitoramento das 

águas do Córrego Emerêncio, feito pelo método, poderá evitar diversos problemas na saúde 

pública, uma vez que este manancial atua como uma bacia de receptação de esgoto domiciliar, 

representando assim, um risco para a população local. A presente pesquisa poderá auxiliar futuras 

atividades de restauração e valorização dos serviços ambientais oferecidos naturalmente pelo 

córrego à população do município. 
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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo levantar dados quantitativos a respeito da prevalência de 

giardíase em pacientes atendidos pelo serviço público de saúde no Laboratório de Análises Clínicas 

(LAC) de Salvaterra nos anos de 2014 e 2015 e a partir destes promover ações em saúde com 

alunos do Ensino Fundamental. Foi desenvolvido em três etapas, a primeira consistiu no 

levantamento de dados quantitativos junto ao LAC de Salvaterra para verificar a prevalência de 

giardíase. A segunda consistiu em uma pesquisa exploratória, a partir do levantamento 

bibliográfico acerca da giardíase. Por fim, na última etapa ocorreu uma intervenção pedagógica de 

Promoção em Saúde, a partir de palestras interativas. Segundo os dados fornecidos pelo LAC de 

Salvaterra, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, 5931 pacientes foram atendidos, 

destes 3149 no ano de 2014 e 2782 em 2015, a prevalência de giardíase foi de 4,47% e 3,74% 

respectivamente. Esses resultados são inferiores ao trabalho de Costa (2014) realizado no mesmo 

município nos anos de 2012 e 2013 que apresentou prevalência de 7,31% e 6,04% respectivamente.  

Na escola, os alunos mostraram-se interessados com a proposta das palestras, pois participaram 

ativamente, fazendo perguntas e relacionando o conteúdo das palestras com sua realidade. Apesar 

da prevalência de giardíase sofrer um decréscimo, o índice ainda configura um quadro de Saúde 

Pública preocupante, dessa forma faz-se necessário a implementação de Políticas Públicas e 

Promoção em Saúde que visem minimizar o número de pacientes acometidos por essa parasitose.  

 

Palavras-chave: Giardíase. Promoção em Saúde. Ensino Fundamental 

Área de Interesse do Simpósio: Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As parasitoses intestinais constituem, principalmente em países em desenvolvimento, um 

grave problema de Saúde Pública (BASSO et al., 2008). No Brasil, o número de pessoas 

acometidas por essas parasitoses é bastante elevado, principalmente nas populações que 

apresentam baixo nível socioeconômico (SANTOS; SANTOS; SOARES, 2007).  

A Giardia lamblia, agente causador da giardíase, forma o grupo de parasitas mais 

comumente encontrado em humanos e é transmitido pelo contato feco-oral ou por ingestão de água 
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e alimentos contaminados pelas formas infectantes da doença, como os cistos e oocistos (ADAM, 

2001; O’DONOGUE, 1995).  

Este parasitoé um protozoário flagelado que se localiza no intestino do hospedeiro 

infectado, sendo o mais frequente em pacientes parasitados. Estima-se que sua prevalência média 

é de 2 a 5% nos países desenvolvidos e 20 a 30% nos países emergentes. Com aproximadamente 

280 milhões de infecções por ano este quadro acarreta um custo elevado com o tratamento (LANE; 

LLOYD, 2002; ROSSIGNOL, 2010).  

Os principais fatores de risco associados à transmissão de parasitas são: precárias condições 

de saneamento básico, educacionais, sociais e econômicas; tratamento adequado da água; elevado 

índice de aglomeração de pessoas; uso inadequado do solo e contaminação deste e dos alimentos 

(BOIA et al., 1999; MARQUES; BANDEIRA; QUADROS, 2005; PEREIRA; ATWILL; 

BARBOSA, 2007).  

A partir dos índices alarmantes das enteroparasitoses nos países em desenvolvimento, como 

é o caso do Brasil, a promoção em saúde é uma possível saída para a diminuição dos casos. Segundo 

Candeias (1997) promoção em saúde é uma combinação de experiências de apoios educacionais e 

ambientais que visam atingir ações e condições de vida conducentes a saúde.  

Assim, o presente estudo teve como objetivo levantar dados quantitativos a respeito da 

prevalência de giardíase em pacientes atendidos pelo serviço público no Hospital Municipal de 

Salvaterra nos anos de 2014 e 2015 e a partir destes promover ações em saúde com alunos do 

Ensino Fundamental, pois de acordo com Gurgel et al. (2005) as crianças são um grupo de alto 

risco para infecções por parasitos intestinais.  

 

2. METODOLOGIA 

A área de estudo compreende o município de Salvaterra, localizado na Mesorregião do 

Marajó, inserido na Microrregião do Arari no Estado do Pará. Possui uma extensão territorial de 

704 km2, sendo o menor município em extensão na Ilha do Marajó (LISBOA, 2012).  

Suas coordenadas geográficas são 00o 45’ 21’ de latitude e 48o 45’ 54’ de longitude W 

Greenwich. Essa posição permite ao município que tenha o mesmo fuso horário de Belém e Brasília 

(IBGE, 2016; SECTUR, 2012).  
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A pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo, e foi realizado em três etapas. A primeira 

compreendeu o levantamento de dados quantitativos junto ao Laboratório de Análises Clínicas – 

LAC do Hospital Municipal de Salvaterra, para verificação da prevalência de giardíase em 

pacientes atendidos pelo Sistema Público de Saúde no município. 

Os dados foram obtidos verificando-se página a página do livro de registros, pois os dados 

do Laboratório não são informatizados e não estão organizados no livro de registro por sexo ou 

idade, e sim dispostos por ficha de paciente.  

Após a verificação da prevalência dessa parasitose, iniciou-se a segunda etapa com uma 

pesquisa exploratória a partir do levantamento bibliográfico, conforme Gil (2008), acerca da 

doença, que serviu de base para a construção de uma palestra.  

A etapa seguinte consistiu em uma intervenção pedagógica de Promoção em Saúde, a partir 

de palestras interativas, com auxílio de slides. A palestra teve como pontos fundamentais os 

mecanismos de transmissão, sintomatologia e prevenção da giardíase.   

Esta metodologia foi aplicada em duas turmas do Ensino Fundamental:  uma de 6º ano, com 

19 alunos, e a outra de 8º ano, com 25 alunos, na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Dom 

Pedro I” Bairro Centro.Um dia antes da palestra, foi entregue para os alunos das respectivas turmas 

um comunicado para ser entregue aos pais/responsáveis, convidando-os para participar da palestra.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo os dados fornecidos pelo LAC, no período de janeiro 2014 a dezembro de 2015, 

5931 pacientes foram atendidos, destes 3149 no ano de 2014 e 2782 em 2015. A prevalência de 

giardíase foi de 4,47% e 3,74% respectivamente em 2014 e 2015. Esses resultados são inferiores 

ao trabalho de Costa (2014) realizado no mesmo município nos anos de 2012 e 2013 que apresentou 

prevalência de 7,31% e 6,04% respectivamente.   

 

Gráfico 1 – Prevalência de Giardia lamblia em pacientes atendidos pelo LAC nos anos de 2012 a 2015. 
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Fonte: Laboratório de Análises Clínicas (LAC) de Salvaterra   

 

Analisando o gráfico 1, é possível perceber que nos anos de 2013 e 2014, houve um maior 

número de pacientes atendidos pelo LAC, no entanto, esse quantitativo apresenta uma prevalência 

de Giardia lambliainferior se comparado ao ano de 2012, onde houve um menor número de 

pacientes atendidos.  

Mesmo com o número de pacientes atendidos pelo LAC aumentando significativamente 

dos anos de 2012 a 2014, fica evidente no gráfico que a prevalência de Giardia lamblia sofre um 

decréscimo, conjectura-se que isso de deva ao tratamento dos pacientes, em vista dos diagnósticos.  

Em relação à intervenção, na turma de 8º ano, nenhum responsável compareceu, contudo, 

os alunos mostraram-se interessados com a proposta da palestra. Schall et al. (1987), ressaltam que 

as intervenções educativas podem estimular ações que contribuam para prevenção das 

enteroparasitoses.  

Quando questionados a respeito do consumo de água em suas residências, alguns alunos 

que moram no Bairro Nova Colônia (periferia do município) afirmaram o uso da água do poço, e 

todos da turma afirmaram que não costumam ferver a água para beber ou cozinhar. Esta informação 

é preocupante, haja vista que de acordo com os resultados do trabalho de Komagome et al. (2007), 

a água não filtrada apresenta 15,9 vezes mais chances de transmitir enteroparasitoses.  

A maioria dos alunos soube diferenciar água poluída e contaminada, e no decorrer da 

palestra, a professora de Ciências da turma levantou questões importantes a respeito da água do 
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igarapé da Praia Grande, área do município de Salvaterra muito frequentada pela população, e isso 

gerou um debate em sala de aula.  

No momento em que foram explicados os sintomas da doença e a forma de diagnóstico, 

uma aluna da turma contribuiu dizendo: “no exame de fezes do meu irmão de três anos deu esse 

tipo de doença”, e descreveu os sintomas que a criança apresentou, com isso, outros alunos se 

manifestaram, originando uma discussão acerca do tema.  

Na turma do 6º ano, alguns alunos disseram usar água filtrada e/ou água mineral, um 

responsável,por sua vez, alegou o uso de água de poço artesiano, e outra disse que por conta da 

coloração da água que chega as torneiras de sua casa utiliza água mineral para beber e preparar os 

alimentos.  

Um aluno afirmou, que sua mãe ferve a água e espera esfriar para colocar na geladeira. Este 

comentário despertou a atenção dos outros alunos que também afirmaram que seus pais costumam 

ferver a água para beber. Vale ressaltar que a água é um dos principais meios de transmissão de 

giardíase, e mesmo em água tratada há vários trabalhos que registram a presença de cistos 

(HELLER et al., 2004). 

A partir dos relatos dos pais e dos alunos, conjectura-se que eles conseguiram identificar a 

diferença entre água poluída e contaminada. E quando questionados sobre questões de higiene e 

cuidado com a água e alimentos, afirmaram ter bons hábitos de higiene e demonstraram-se 

preocupados com esta questão.  

Ao final da palestra, uma responsável informou que durante o período chuvoso, no mês de 

abril, todos em sua casa apresentaram os sintomas abordados na palestra, porém disse que não 

realizaram nenhum tipo de exame, apenas foram atendidos na emergência do hospital de Salvaterra 

e receberam medicações para tratar os sintomas de diarreia e vômito. 

 

4. CONCLUSÃO 

Em vista dos dados apresentados, percebemos que a prevalência de Giardia lamblia 

diminuiu nos anos de 2014 e 2015 em relação aos anos de 2012 e 2013. No entanto, o índice ainda 

configura um quadro de Saúde Pública preocupante.  

Dessa forma é imprescindível a implementação de políticas públicas que visem minimizar 

a prevalência de giardíase no município, bem como a promoção em saúde, que se constitui uma 
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excelente ferramenta que auxilia na prevenção e controle da giardíase, pois fornece aos alunos e 

pais/responsáveis, por meio de palestras interativas, informações sobre a forma de transmissão, 

sintomas, tratamento e prevenção das enteroparasitoses, estimulando mudanças de hábitos e 

melhoria da qualidade de vida.  
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RESUMO 

 

As modificações na paisagem dos ecossistemas naturais, com a destruição e fragmentação dos 

habitats em virtude da pressão antrópica, especialmente o crescimento urbano desenfreado, são os 

principais responsáveis pelas causas mais diretas e imediatas da redução da diversidade de insetos 

sociais, como as vespas, causando a redução de sua diversidade e levando-as a construir seus 

ninhos em áreas urbanizadas.Objetivou-se realizar um levantamento das espécies de vespas 

existentes no campus da UFRA, Belém - Pará, identificando sua diversidade e distribuição. Foram 

utilizados dois métodos de captura: Coleta de vespas em flores utilizadas como armadilhas e Busca 

ativa por colônias através de varredura com puçá entomológico. Foram registradas 22 espécies de 

vespas distribuídas em quatro famílias (Vespidae, Sphecidae, Pompilidae e Evaiidae) e 10 gêneros, 

totalizando 201 espécimes. Sendo as famílias de maior ocorrência na área do estudo foram 

Vespidae e Pompilidae representando 91% das espécies coletadas e os gêneros Polybia e Pepsis 

juntos representam 50% do total das espécies de vespas. Nenhum método de captura coletou todas 

as famílias encontradas, comprovando que o uso dos dois métodos associados é o ideal para um 

estudo de levantamento da fauna de vespas. O método de coleta em flores se destacou por 

apresentar uma maior diversidade de espécies. A fragmentação das zonas de matas na área da 

UFRA é a principal responsável pela perda de espécies e pela dispersão e colonização das vespas 

em áreas antrópicas.  

 

Palavras-chave: Distribuição. Coleta em flores. Busca ativa por colônias. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA completou no ano de 2016, 65 anos 

de existência. Ao longo desse tempo, a instituição se consolidou como o mais importante 

estabelecimento de ensino superior em ciências agrárias da Amazônia, com vasta tradição na 

formação de profissionais dessa área de conhecimento (SANTOS, 2014).  
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Diante disso, viu-se a necessidade de construção de infraestrutura como prédios, 

laboratórios, salas de aula e estradas, favorecendo o conforto e deslocamento para os alunos. Tais 

investimentos ocasionaram a fragmentação das áreas de floresta nativa e acarretaram diversos 

impactos ambientais. Dentre estes está à perda de várias espécies importantes para a manutenção 

do ecossistema do campus.   

A Ordem Hymenoptera possui muitos insetos vetores de pólen de diversas espécies vegetais 

(BERTIN, 1989; LENZI; ORTH; LAROCA, 2003). As vespas são eficazes polinizadores e 

sobrepõem-se as abelhas na exploração dos recursos florais (SUHS et al., 2009). Além de 

possuírem uma organização social complexa e arquitetura elaborada dos ninhos, apresentam um 

papel fundamental nos ecossistemas terrestres como predadores de outros insetos e artrópodes 

(PREZOTO et al., 2008). Estas estão divididas em 132 famílias, sendo, as mais conhecidas: 

Formicidae, Apidae e Vespidae (CLEMENTE et a., 2013). 

 Áreas de florestas servem de habitat para uma grande variedade de vespas, no entanto 

devido à ação antrópica essas áreas vêm sendo fragmentadas para criação de pastagens, culturas 

agrícolas, estradas, povoados, dentre outras; ocasionando uma redução do fluxo de animais, pólen 

e sementes (BELCHIOR; DEL-CLARO; OLIVEIRA, 2012). Tais danos podem ocorrer a uma 

espécie ou a uma comunidade, reduzindo as populações de insetos em geral, sobretudo daqueles 

com maior sensibilidade a alterações ambientais (SOUZA et al., 2011). 

A modificação na paisagem dos ecossistemas naturais é um dos principais problemas de 

ordem da degradação ambiental (MARTINS; GONÇALVES; MELO, 2013). A pressão antrópica, 

especialmente, o crescimento urbano desenfreado é um dos principais responsáveis pela 

deterioração dos recursos naturais, terrestres e hídricos. A destruição, a fragmentação dos habitats 

e o desmatamento são as causas mais diretas e imediatas da redução da diversidade de insetos 

sociais como as vespas (SCHWARTZ FILHO; LAROCA; MALKOWSKI, 2004).  

A falta desses locais pode impedir a manutenção de populações naturais, devido à redução 

dos recursos florais, impossibilitando a obtenção de recursos alimentares e escassez de locais de 

nidificação (BELCHIOR; DEL-CLARO; OLIVEIRA, 2012). Desse modo, algumas espécies não 

conseguem migrar para áreas muito distantes levando-as a construir seus ninhos, em áreas 

urbanizadas. 
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O presente trabalho tem por objetivo realizar um levantamento das espécies de vespas 

existentes no campus da UFRA, Belém - Pará, identificando a diversidade e sua distribuição. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Área de Estudo 

O estudo foi desenvolvido no campus da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), 

localizado no município de Belém, Pará, entre as coordenadas 1°27'12" e 1°27'41" de latitude sul 

e 48°26'46" e 48°25'42" de longitude oeste.  

O clima é Am, segundo a classificação de Köppen, com média anual de precipitação em 

torno de 2.500 mm, temperatura de 32° C e umidade relativa do ar acima de 80% (BASTOS; 

PACHECO, 2001). Quanto ao regime de pluviosidade, a variação sazonal de precipitação é 

caracterizada por uma estação chuvosa que em geral compreende os meses de dezembro a maio e 

por uma estação menos chuvosa (seca) no período de junho a novembro (MORAES et al., 2005). 

 Coleta de Dados 

Os dados foram obtidos através de busca por vespas na área do campus, com observações 

em lugares específicos, como prédios e vegetação que apresentassem condições propícias para a 

construção dos ninhos. As coletas foram realizadas nos meses de menor incidência de chuvas. 

Foram utilizados dois métodos de captura: Coleta de vespas em flores utilizadas como 

armadilhas e Busca ativa por colônias através de varredura com puçá entomológico.  

Os espécimes capturados foram conservados em álcool etílico 70% e transportados para o 

Laboratório de Zoologia do Instituto de Saúde e Produção Animal (ISPA), onde ocorreu a 

identificação dos mesmos utilizando chaves de classificação propostas por Richards (1978) e 

Carpenter e Marques (2001).  

 

3. RESULTADOS E DISCURSSÃO 

As vespas possuem uma distribuição geográfica bem ampla, podendo ser classificadas em 

duas variedades: sociais ou solitárias. As vespas sociais constroem colônias para armazenar comida 

e criar os filhos. São polinizadores potenciais ou efetivos de diversas espécies vegetais observadas 

na área. 
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Podem ser extremamente perigosas quando ocupam áreas antrópicas, pois atacam ao se 

sentirem ameaçadas, muitas vezes liberam hormônios que podem induzir a colônia a realizar um 

ataque em grupo. Podendo levar a morte dependendo da intensidade do ataque e se a vitima for 

alérgica. 

Já as vespas solitárias não constroem colônias, ao contrário, elas constroem o próprio ninho. 

Atuam no controle biológico, pois são predadores, sobrevivendo de pequenos insetos e alguns 

ainda atuam como parasitas de outros insetos, depositando ovos sobre eles. 

Ao longo do trabalho, foram realizadas seis coletas, no período de Janeiro a Junho, com 

uma incursão em cada mês. Foram registradas 22 espécies de vespas distribuídas em quatro 

famílias (Vespidae, Sphecidae, Pompilidae e Evaniidae) e 10 gêneros, totalizando 201 espécimes 

coletados nas áreas antrópicas da Universidade Federal Rural da Amazônia. 

As famílias de maior ocorrência na área do estudo foram Vespidae e Pompilidae 

representando 91% das espécies coletadas conforme indica na Figura 1. 

 

Figura 1 – Porcentagens de espécies por família de vespas coletadas no campus da UFRA, no período de 

2013-2014. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Os representantes das famílias Vespidae, Pompilidae e Sphecidae também são conhecidos 

como marimbondos. Dentre os mais conhecidos se encontram os indivíduos do gênero Pepsis ou 

popularmente chamados de marimbondo-caçador ou marimbondo-cavalo ou ainda cavalo do cão, 

dependendo da região.   

Os gêneros Polybia e Pepsis juntos representam 50% do total das espécies de vespas 

coletadas. Resultado já esperado para Polybia, por ser o gênero de maior observação na região 

amazônica. Segundo Morato; Amarante e Silveira (2008) é o gênero mais rico em número de 
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espécies e também o que aparece com maior frequência em trabalhos realizados na Amazônia. Com 

exceção do gênero Polistes, os demais gêneros estão representados por apenas 1 ou 2 indivíduos 

conforme indica na Figura 2.  

 

Figura 2 – Porcentagens de espécies de vespas por gênero do total de 201 espécimes coletados no campus 

da UFRA/Belém no período de 2013-2014. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

No trabalho do autor Somavilla (2012) estudando a diversidade de vespas em uma área de 

terra-firma Amazônica, encontraram que o gênero Polybia representeou 68% de espécies coletadas 

em comparação com 38% do gênero Agelaia com apenas 10 espécies. Resultados semelhantes 

foram encontrados nos trabalhos de Pereira e Antonialli-Junior (2011), em uma área de Mata Ciliar, 

no estado do Mato Grosso do Sul, onde o gênero Polybia esteve presente em 78% das coletas e 

Lima et al. (2010), utilizando diferentes metodologias de coleta, em um fragmento de floresta no 

Nordeste do Estado de São Paulo, também encontrou em maior abundancia indivíduos do gênero 

Polybia. Já Elpino-Campo, Del-Claro e Prezoto (2007), relatam em estudo realizado em um 

fragmento de Cerrado em Uberlândia, MG, que os gêneros Polybia e Polistes representaram 51,7% 

das espécies coletas. Entretanto, quando comparado os resultados obtidos, com os demais autores 

anteriormente citados, o levantamento realizado é considerado inferior se for levado em 

consideração o tamanho da área avaliada. 

Comparando as duas metodologias de captura, aplicadas no trabalho, a que melhor 

apresentou resultado foi à coleta em flores. Neste método foram coletadas 77 vespas distribuídas 

em 16 espécies. Enquanto que a coleta por busca ativa de ninhos, apesar de ter obtido um número 
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superior de 124 vespas coletadas, apresentou um resultado inferior quanto à diversidade, com 

apenas 10 espécie de vespas conforme descrito na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 – Registro das espécies e respectivas famílias de vespas encontradas no campus da UFRA com o 

número total de espécimes coletadas em flores e o número total de espécimes coletadas por busca ativa, no 

ano de 2013.  

Espécie Família Coleta em flores Coleta por busca ativa 

Pepsis apicata Pompilidae 9 - 

Pepsis sp. Pompilidae 1 - 

Pepsis sp. Pompilidae 1 - 

Pepsis plutus Pompilidae 10 - 

Pepsis elevata Pompilidae 16 - 

Pepsis sp. Pompilidae 1 - 

Sceliphron fistularium Sphecidae 2 6 

Polistes sp. Vespidae 1 - 

Polistes sp. Vespidae 10 - 

Mischocyttarus drewseni Vespidae - 3 

Polistes canadensis Vespidae 13 77 

Protopolybia exigua Vespidae - 7 

Polybia sp. Vespidae 1 - 

Vespula Vulgaris Vespidae 1 - 

Synoeca cyanea Vespidae 4 2 

Polybia sericea Vespidae 2 5 

Delta unguiculata Vespidae - 13 

Polybia rejecta Vespidae - 2 

Polybia occidentalis Vespidae 3 
 

Mischocyttarus flavitarsi Vespidae - 5 

Polybia bistriata Vespidae - 4 

Evania appendigaster Evaniidae 2 - 

Total 77 124 

Fonte: Autores, 2016. 
 

Os resultados obtidos corroboram com os encontrados pelos autores, Elpino-Campo, Del-

Claro e Prezoto (2007), Lima et al. (2010), Somavilla (2012) e Locher et al. (2014), afirmam que 

a utilização de mais de um método aumenta a riqueza de espécies encontrada na área de estudo. 

Entretanto o método de busca ativa foi considerado pelos autores o mais eficiente em todos os 

trabalhos citados acima. 

O método de coleta de flores se caracteriza pela ausência de ninhos e pela facilidade de 

coletar as vespas em locais distantes das colônias, geralmente no entorno de fragmento de mata 

remanescente próximo às construções. Por isso o número de espécimes coletados por esse método 

foi inversamente proporcional ao número de espécie e diretamente proporcional ao número de 

famílias.  
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Na busca ativa, foi coletado apenas um indivíduo por colônia. Sendo estas localizadas 

principalmente no entorno dos prédios (telhados, paredes e janelas). No levantamento pode-se 

perceber que a espécie mais comum foi Polistes canadenses com um número significativo de 90 

espécimes conforme descrito na Tabela 2. A espécie se encontrava em grande abundancia em toda 

área e sempre presente em colônias de 6 ou mais ninhos.  

 

Tabela 2 – Registro total de espécies com respectiva família de vespas coletadas no campus da 

UFRA/Belém, no ano de 2013. 
 

 
 

Fonte: Autores, 2016. 
 

Pode-se perceber que o período de maior abundância de indivíduos coletados era entre 

13:00h e 15:00h e a partir deste período ocorrendo um decréscimo na coleta. Em um estudo 

realizado por Gomes e Noll (2009) isso se deve provavelmente pela diminuição da luminosidade. 

Foi observado que fatores como o estado de conservação da área estudada, a disponibilidade 

de recursos alimentares, os locais de nidificação e a estação climática acabam se tornando 

determinantes na alta dissimilaridade entre comunidades de vespas na área. 

Durante a coleta em flores ou por busca ativa de ninhos, foram localizados apenas 8 ninhos 

em galhos e nas folhas das árvores. Segundo estudos realizados por Wenzel (1998) e Silveira 

 

Espécie Família Nº/esp. 

Pepsis apicata Pompilidae 9 

Pepsis sp. Pompilidae 1 

Pepsis sp. Pompilidae 1 

Pepsis plutus Pompilidae 10 

Pepsis elevata Pompilidae 16 

Pepsis sp. Pompilidae 1 

Sceliphron fistularium Sphecidae 8 

Polistes sp. Vespidae 1 

Polistes sp. Vespidae 10 

Mischocyttarus drewseni Vespidae 3 

Polistes canadensis Vespidae 90 

Protopolybia exigua Vespidae 7 

Polybia sp. Vespidae 1 

Vespula Vulgaris Vespidae 1 

Synoeca cyanea Vespidae 6 

Polybia sericea Vespidae 7 

Delta unguiculata Vespidae 13 

Polybia rejecta Vespidae 2 

Polybia occidentalis Vespidae 3 

Mischocyttarus flavitarsi Vespidae 5 

Polybia bistriata Vespidae 4 

Evania appendigaster Evaiidae 2 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

48 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

(2002), não foi possível a localização das colônias no interior de matas fechadas devido a grande 

capacidade de camuflagem dos ninhos; já nas áreas antrópicas foram encontradas um número bem 

maior de colônias devido à facilidade de visualização dessas colônias em áreas construídas.  

Esse resultado mostra que áreas de maior coleta são locais com pouca presença de vegetação 

no entorno. Geneletti (2004) em seu estudo afirma que a fragmentação de ecossistemas, aumenta 

o isolamento dos fragmentos de mata, tornando o ecossistema frágil. Esta fragmentação pode 

causar a perda de espécies e acarretar na saída destas para as áreas antropizadas em busca de 

refúgios. Contudo este fluxo de dispersão e colonização é frequente até que ocorra o 

estabelecimento de um novo equilíbrio.  

Mesmo com estas perdas da vegetação nativa, ainda permanecem fragmentos bem 

conservados como os observados na área de estudo. No entanto para que esta diversidade se 

mantenha em equilíbrio é necessária à ocorrência de corredores ecológicos. Tais corredores 

possibilitam o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

colonização de áreas degradadas, além da manutenção de populações de vespas garantindo a 

sobrevivência. 

 

4. CONCLUSÃO 

- Nenhum método de captura coletou todas as famílias encontradas, comprovando que o uso dos 

dois métodos associados é o ideal para um estudo de levantamento da fauna de vespas. 

- O método de coleta em flores se destacou por apresentar uma maior diversidade de espécies. 

- Comparado aos demais estudos realizados, a quantidade de espécies obtidas é considerada 

insuficiente com relação ao tamanho da área avaliada. 

- A fragmentação das zonas de matas na área da UFRA é a principal responsável pela perda de 

espécies e pela dispersão e colonização das vespas em áreas antrópicas.  
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RESUMO  
 

Entre as subfamílias de Leguminosae Juss., Mimosoideae ocorre em regiões tropicais, subtropicais 

e temperadas, destacando-se por sua diversidade e consequente utilização de suas espécies. A 

biodiversidade dessas espécies podem ser registrada e consultada através das coleções botânicas, 

responsáveis por guardar informações que são úteis a várias áreas, como taxonomia, manejo 

florestal, farmacologia, palinologia, entre outros. O objetivo desse trabalho foi levantar e organizar 

dados referentes a três gêneros pertencentes à subfamília Mimosoideae, Calliandra Benth., 

Cedrelinga Ducke. e Prosopis L., e informatizá-los, a fim de contribuir com estudos acerca dessas 

espécies. Para isso,arquivos em RDE (Rapid Data Entry) do software BRAHMS (Botanic 

Researchand Herbarium Management System), foram extraídos do banco de dados para posterior 

correção juntamente com imagens das exsicatas. Para os gêneros Calliandra, Cedrelinga e 

Prosopis, foram encontrados 201, 24 e 36 exemplares respectivamente, com diferentes números de 

espécies, coletores e municípios registrados como locais de coleta. O levantamento e a organização 

desses dados contribuirá, sobremaneira, para a realização de estudos em diversas áreas cientificas, 

tais como taxonomia, fitogeografia, dentre outras. 

 

Palavras-chave: Biodiversidade.Fabaceae. Herbário Virtual. 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade 

  

 

1. INTRODUÇÃO  

 As Fabaceae, popularmente conhecidas como leguminosas, originaram-se em 

condições tropicais de alta temperatura e umidade. Atualmente a biodiversidade global desta 

família registra 19.325 espécies abrigadas em 727 gêneros classificadas em três subfamílias: 
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Caesalpinioideae, Mimosoideae e Faboideae (CORNER, 1951; OLIVEIRA, 1999;LEWIS et al., 

2005). 

Na Amazônia a família tem grande valor entre os vegetais lenhosos, pelo número de 

indivíduos por área, mas, sobretudo pela diversidade de espécies e também do ponto de vista da 

utilidade econômica da madeira. (SOUZA, 2012). 

A subfamília Mimosoideae é a segunda mais diversa em número de espécies dentre as 

Leguminosae, algumas podem ser vistas como ornamentais, forrageiras, produtoras de madeira e 

usadas para a extração de compostos secundários (OLIVEIRA; IWAZAKI; OLIVEIRA, 2014). 

Compreende quatro tribos (Acacieae Dumort., Ingeae Benth., Mimoseae Bronn e Mimozygantheae 

Burkart) e inclui cerca de 3.270 espécies, agrupadas em 82 gêneros, distribuídas nas regiões 

tropicais, subtropicais e temperadas (LEWIS et al., 2005). Dentre esses gêneros destacam-se: 

Calliandra Benth, Cedrelinga Ducke e Prosopis L. 

 O gênero Calliandra foi estabelecido por Bentham (1844) e possui espécies 

exclusivamente neotropicais de arbustos ou arvoretas (BARNEBY, 1998), as quais geralmente 

utilizadas com fins ornamentais. Apresenta rápido crescimento que, somado à densa folhagem e ao 

sistema radicular profundo, indicam que essas espécies são adequadas para uso no controle da 

erosão e na restauração e melhoria do solo de ambientes degradados, favorecendo o 

estabelecimento de outras espécies vegetais (REZENDE et al., 2011). 

O gênero Prosopis, foi descrito por Linné em 1767 com uma única espécie, Prosopis 

cineraria (L.) Druce (sin. P. spicigera L.), constituindo a espécie TIPO do gênero. Atualmente, 

reúne 45 espécies em cinco secções (Prosopis, Anonychium, Strombocarpa, Monilicarpa e 

Algarobia), distribuídas naturalmente nas regiões áridas e semi-áridas do Sudeste da Ásia (três 

espécies), África (uma espécie) e nas Américas (41 espécies), desde o sudoeste dos Estados Unidos 

até a Patagônia (LIMA, 1994). 

O gênero Cedrelinga Ducke é composto por uma espécie C. cateniformis Ducke (Ducke), 

trata-se de uma árvore de grande porte que ocorre nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do 

país, nos domínios fitogeográficos Amazônia e Cerrado; pode ser encontrada em florestas de terra 

firme e estacional perenifólia (MORIM, 2016). 

Uma forma de registrar a diversidade biológica representada por essas espécies se dá por 

meio das coleções botânicas, as quais são fiéis depositárias de registros sobre a biodiversidade 
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mundial da flora, ampliando o crescimento sobre a taxonomia, evolução, conservação, ecologia, 

dentre outros aspectos relativos às espécies salvaguardadas (PEIXOTO et al., 2007; LUCENA, 

LUCENA E REIS, 2010).  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo levantar, organizar e informatizar os dados 

referentes aos gêneros Calliandra Benth., Cedrelinga Ducke. e Prosopis L., a fim de contribuir 

com estudos acerca dessas espécies.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O levantamento foi realizado com material catalogado no acervo e de informações contidas 

no banco de dados do herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental. Os dados foram extraídos do 

banco de dados do IAN usando o software BRAHMS (Botanical Research and Herbarium 

Management System) e transformados em RDE (Entrada Rápida de Dados), (Figura 1). Figura 1 – 

Arquivo de RDE. 

Fonte: Autores, 2016. 
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Em seguida, os dados e imagens foram verificados e corrigidos de acordo com as etiquetas 

das exsicatas. As que não possuíam imagens foram fotografadas seguindo o padrão 

estabelecidopelo herbário.Os gêneros estudados foram: Calliandra, Cedrelinga e Prosopis. Foram 

filtradas informações como as espécies mais representativas, os principais coletores para o gênero 

e as principais cidades registradas pela coleta. Usou-se o site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

(FLORA DO BRASIL, 2020 EM CONTRUÇÃO),e do Missouri Botanical Garden 

(Tropicos.org)para verificação de nomenclaturas botânicas e sinonímias. Os registros fotográficos 

foram obtidos pela câmera digital semi-profissonal Nikon Coolpix P520 e pela câmera digital Sony 

Câmera Sony Cyber-shot DSC-WX50/B, sendo necessário a utilização do recurso flash em 

algumas capturas. Foi utilizado o editor de imagens Microsoft Office Picture Manager para os 

ajustes das imagens. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 198 exemplares do gênero Calliandra, dos quais apenas 24 estavam 

sem identificação ao nível de espécie. Entre as dez espécies mais representativas estavam 

Calliandra surinamensis Benth. apresentando 42 exemplares, seguida de C. tenuiflora Benth. (14), 

C. spinosa Ducke (12), C. parviflora Benth. (11), C. trinervia Benth. (9), C. bella (Mart. ex 

Spreng.) Benth.(9), C. tweedii Benth. (7), C. dysantha Benth. (7),C. laxa (Willd.) Benth. (7) e C. 

parvifolia (Hook. & Arn.) Speg. (6 exemplares) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Gráfico das espécies mais representativas de Calliandra no Herbário IAN. 

 

Fonte: Autores, 2016.  
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No Brasil, o gênero apresenta 74 espécies aceitas (FLORA DO BRASIL, 2020 EM 

CONSTRUÇÃO), em que 50% dessas espécies (37) pôde ser encontrada no Herbário IAN. 

Os coletores que mais contribuíram com a coleção de Calliandra foram Fróes, RL com 19 

exemplares, Pires, JM (14), Belem, RP e França, V (12), Black, GA (11), Magalhães, M (10), entre 

outros. Os municípios registrados que apresentaram maior quantidade de coletas foram Belém (PA) 

com 29 exemplares, Brasília (DF) e Quixadá (CE) com 5. Os demais municípios apresentaram 

quantidades inferiores a estas. (Figuras 3A e 3B). 

Figura 3 – Informações sobre o Gênero Calliandra.3A: Gráfico de coletores que mais contribuíram para a 

coleção de Calliandra;  3B: Gráfico de municípios mais representativos registrados como locais de coleta 

de Calliandra. 

 

 

Fonte: Autores, 2016.  

Calliandra ocorre em todas as regiões do país (FLORA DO BRASIL, 2020 EM 

CONTRUÇÃO). Por conseguinte, o levantamento mostrou que o herbário IAN possui material 

catalogado em quatro dessas regiões, porém na região norte, mais precisamente em Belém do Pará, 

foi onde mais se obteve coletas.  

O gênero Cedrelinga apresentou 24 exemplares, dos quais dois estavam sem identificação 

ao nível de espécie. Entre os registros foi encontrada apenas Cedrelinga cateniformis (Ducke) 

Ducke com 22 exemplares (Figura 4).  

Figura 4 – Gráfico de exemplares de Cedrelinga no Herbário IAN. 

A B 
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Fonte: Autores, 2016. 

 

Os coletores que mais contribuíram com a coleção de Cedrelinga foram, Pires, JM com 

cinco exemplares, Ducke, A (quatro), Capucho e Fróes, RL (dois), os demais coletores 

apresentaram apenas um registro de coleta. Os municípios registrados que apresentaram maior 

quantidade de coletas foram Manaus (AM) com quatro exemplares, Marabá (PA), Breves (PA), 

Cruzeiro do Sul (AC) e Boa Vista (RR) com 2. Os demais municípios apresentaram apenas um 

registro de coleta. (Figura 5A e 5B). 

Figura 5 – Informações sobre o gênero Cedrelinga. 5A: Gráfico dos coletores que mais contribuíram para a 

coleção de Cedrelinga; 5B: Gráfico dos minicípios mais representativos registrados como locais de coleta 

de Cedrelinga. 

 

Fonte: Autores, 2016.  

O gênero Cedrelinga ocorre nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país (FLORA DO 

BRASIL, 2020 EM CONTRUÇÃO). O levantamento mostrou que o herbário IAN possui material 

catalogado oriundo das três regiões.  

Para o gênero Prosopisforam encontrados 36 exemplares, dos quais apenas 4 estavam sem 

identificação a nível de espécie, sendo que a  mais representativa foi P. juliflora (Sw.) DC. 

apresentando quatro exemplares, seguida de P. algarobilla e P. vinalillo, com dois; P. benthami, 
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P. adesmioides Griseb., P. alba Griseb., P. auriculata Spruce e demais apresentaram apenas um 

exemplar (Figura 6). 

 

Figura 6 – Gráfico das espécies mais representativas de Prosopis no Herbário IAN.  
 

 

Fonte: Autores, 2016.  

 

Lima (1994), cita as espécies Prosopis affinis Spreng., P. alba Griseb, P. chilensis (Molina) 

Stuntz, P. nigra (Griseb) Hieron, P. pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, P. tamarugo Phil., 

P. caldenia Burkart, P. flexuosa DC., P. hassleri Harms., P. julifora (Sw.) DC., e P. glandulosa 

Torr., como os principais representantes do gênero Prosopis, principalmente por benefícios 

oferecidos por essas espécies, seja por sua utilização em reflorestamento, característica favorecida 

por sua facilidade de propagação, ou pela produção de madeira e serragem. 

Os gêneros Cedrelinga e Prosopis estão poucos representados no Herbário IAN, embora 

Cedrelinga ocorra de forma abundante na Amazônia, o mesmo ocorre para Prosopis, isso deve-se 

provavelmente, a escassez de indivíduos desses gêneros encontrados durante as excursões. E para 

Amaral (2012), tal escassez pode dificultar o processo de identificação de futuros materiais 

botânicos recebidos pelo herbário, consequentemente prejudicando trabalhos de pesquisa. 

Os coletores que mais contribuíram com a coleção de Prosopis foram Black, GA e Barlett, 

HH com dois exemplares, Araque, J, Haught, O e demais contribuíram com um exemplar, cada. 

Os municípios brasileiros registrados que aparecem mais bem representados na coleção acerca de  

Prosopis foram Campinas (SP), João Pessoa (PB), (Figuras 7A e 7B). 
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Figura 7– Informações sobre o Gênero Prosopis.7A: Coletores que mais contribuíram para a coleção de 

Prosopis 7B: municípios mais representativos registrados como locais de coleta de Prosopis. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

O gênero Prosopis ocorre nas regiões nordeste, centro-oeste e sul do país (JBRJ, 2016). 

Dos exemplares presentes no herbário IAN, apenas a região nordeste coincidiu com o indicado 

pelo levantamento do Reflora.  

 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Os dados expostos no trabalho evidenciam a biodiversidade catalogada no Herbário IAN, 

uma vez que as principais espécies apontadas em outros trabalhos encontram-se representadas no 

acervo; o gênero Cedrelinga, por exemplo, que é composto por apenas uma espécie, possui material 

coletado em vários Estados. As principais espécies citadas para o gênero Prosopis, podem ser 

encontradas também no acervo. O mesmo acontece com o gênero Calliandra, que além de 

apresentar grande variedade de espécies, apresentou materiais coletados em diversos Estados. 

Constatou-se que apesar da importância dos gêneros estudados, apenas Calliandra possui suficiente quantidade 

de espécies coletadas, representando as regiões brasileiras onde ocorrem. 

Tais dados contribuem tanto para estudos de fitogeografia e ecologia quanto de taxonomia 

das espécies. È necessário que mais material de Cedrelinga e Prosopis sejam adquiridas por meio 

de coletas ou intercâmbio cientifico, de modo a enriquecer o acervo do IAN, para que, futuramente, 

dados sobre estas espécies possam subsidiar trabalhos em várias áreas científicas. 
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RESUMO  

 

Os anfíbios representam um dos mais diversos grupos de vertebrados terrestres, mas o 

conhecimento acerca da diversidade e distribuição das espécies ainda é escasso. A Amazônia é 

uma das florestas tropicais mais ricas e inexploradas do mundo, e como consequência a diversidade 

de anfíbios no Bioma está certamente subestimada. Visando ajudar a preencher a lacuna de 

informações sobre os anfíbios da região, o projeto tem como objetivo a longo prazo, a construção 

de um didático para o reconhecimento confiável de Anuros, Gymnophionas e Caudatas que 

ocorrem no estado do Pará, uma potente ferramenta científica e de educação ambiental (inexistente 

até o momento). Como resultado preliminar, apresentamos uma lista comentada das espécies de 

Microhylidae depositadas na Coleção Herpetológica Osvaldo Rodrigues da Cunha, Museu 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Belém, Pará. Uma lista prévia foi obtida a partir do banco de 

dados eletrônico da Coleção, a qual foi analisada através das reidentificações dos espécimes do 

MPEG. Inicialmente, a lista dos anfíbios com ocorrência no Pará apresentava 15 espécies de 

Microhylidae. A partir da reidentificação do material da Coleção, foi confirmado o registro de 13 

espécies para o estado (duas a menos do que a estimativa inicial). Apesar da pequena diferença no 

número de espécies, os táxons das duas listas diferiram bastante entre as listas pré- e pós-

refinamento, apresentando uma taxa de erro de identificação de 68%. Os resultados desse estudo 

reforçam a importância da identificação do material depositado em acervos científicos antes do seu 

uso na estimativa de diversidade. 

 

Palavras-chave: Anura. Caudata. Gymnophiona. 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os anfíbios representam um dos mais diversos grupos de vertebrados terrestres, com mais 

de 7500 espécies registradas no mundo (FROST, 2016). O grupo é distribuído em praticamente 

todos os habitats terrestres e de água doce, ausentes apenas nas regiões mais frias e secas, e nas 

ilhas oceânicas mais remotas (STUART et al., 2008; FROST, 2016). Apesar do conhecimento 
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acerca da diversidade e distribuição de anfíbios ter aumentado consideravelmente em escala global, 

muitas áreas ainda permanecem pouco estudadas. Destaca-se entre elas a Amazônia, a maior 

Floresta Tropical do mundo (ÁVILA-PIRES; HOOGMOED;ROCHA, 2010; PELOSO, 2010). 

Uma recente compilação da Sociedade Brasileira de Herpetologiaregistrou 1026 espécies 

com ocorrência no Brasil. Todavia, não sabemos com exatidão quantas dessas tem ocorrência na 

Amazônia, nem quantas são exclusivas deste bioma. As estimativas mais recentes giram em torno 

de 331 espécies com ocorrência na Amazônia brasileira (HOOGMOED, 2016), mas o fato é que 

os números são especulativos e incertos.O estado do Pará é o segundo maior estado do Brasil, com 

1.247.955,381 km² (IBGE, 2015) e está localizado integralmente na região Amazônica. Dados 

fornecidos pelo Imazon (2016) indicam que o Pará lidera o ranking do desmatamento acumulado, 

com 1.030 quilômetros quadrados—número que representa 29% do desmatamento total da 

Amazônia Legal brasileira. Com o intuito de frear a destruição da Amazônia paraense, desde 2006 

foram criadas cinco novas unidades de conservação (UC) em áreas florestadas do estado, 

localizadas na região Norte do Pará e ligadas principalmente ao Rio Amazonas. Embora alguns 

desses pontos sejam razoavelmente bem estudados a maior parte das florestas do estado permanece 

completamente alheia aos avanços científicos e sua biodiversidade é completamente desconhecida. 

Muitas áreas do Pará ainda carecem de informações ou nunca foram estudadas, especialmente as 

de difícil acesso e menos antropizadas (ÁVILA-PIRES; HOOGMOED;ROCHA, 2010). 

De maneira geral, o conhecimento acerca dos anfíbios do Pará é extremamente incipiente, 

o que pode ser observado pelo alto número de novas espécies recentemente descobertas nas 

florestas do estado nos últimos cinco anos (BRCKO; HOOGMOED; NECKEL-OLIVEIRA, 2013; 

MACIEL; HOOGMOED, 2011, 2013; NUNES et al., 2013; PELOSO et al., 2014; ORRICO et al., 

2014; BRUSQUETTI et al., 2014; LIMA; SIMÕES; KAEFER, 2014, 2015;WILKINSON; 

ANTONIAZZI; JARED, 2015). Isso nos faz deduzir que, novas extensões de distribuição e novas 

espécies continuarão a ser encontradas no Estado à medida que novas áreas sejam melhor 

exploradas e amostradas.Por outro lado, concomitantemente com a exploração de novas áreas, é 

necessário avaliar com maior precisão o estado de conhecimento atual sobre a ocorrência de 

espécies no Pará. É com este objetivo que surge o projeto de avaliar a riqueza de espécies de 

anfíbios registradas no Estado. 
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1.1. OS ANFÍBIOS DO PARÁ: LISTA E GUIA ILUSTRADO DAS ESPÉCIES 

O objetivo geral do projeto é gerar uma lista confiável acerca dos registros de Anura (sapos, 

rãs e pererecas), Gymnophiona (cecílias) e Caudata (salamandras) do estado do Pará, baseado na 

avaliação de materiais depositados em coleções científicas e na literatura primária (taxonômica). 

Aqui, apresentamos os resultados preliminares de uma avaliação das espécies de anfíbios do Pará 

com uma discussão acerca das espécies de Microhylidae do estado. 

 

1.1.1.Os Microhylidae do Estado do Pará 

A família Microhylidae (Anura) compreende um dos maiores e mais diversos grupos de 

anfíbios do mundo, com 588 distribuídas em 13 subfamílias (FROST, 2016). As espécies da família 

estão distribuídas em quase todas as florestas Tropicais do mundo sendo que três subfamílias 

ocorrem na América do Sul (DE SÁ et al., 2012; PELOSO et al., 2016;). As espécies americanas 

de Microhylidae possuem uma grande convergência morfológica, provavelmente resultado de 

especializações associadas com um estilo de vida terrestre e/ou fossorial (DE SÁ et al., 2012). A 

maior parte da diversidade de espécies americanas de Microhylidae está concentrada na Amazônia, 

embora muitas espécies sejam também encontradas na Mata Atlântica. 

Os Microhylidae são difíceis de ser encontrados na natureza, devido ao seu hábito fossorial 

e sua curta temporada reprodutiva (concentrada no início das temporadas de maior pluviosidade). 

Esses fatores podem explicar a deficiência de estudos taxonômicos direcionados aos Microhylidae 

e, consequentemente, os erros taxonômicos encontrados em exemplares de grandes coleções. 

Entretanto, estudos modernos na busca de caracteres morfológicos para a diagnose das espécies 

dessa família tem se mostrado eficiente para diversos táxons amazônicos (CARAMASCHI, 2010; 

PELOSO et al., 2014). O grupo foi escolhido para ser representado aqui, pois a diversidade é 

relativamente baixa, e a maioria das espécies é de fácil identificação, especialmente pelo fato de 

existirem trabalhos de revisão recentes com os gêneros mais diversos (CARAMASCHI, 2010; 

PELOSO et al., 2014). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. COLETA DE DADOS BRUTOS 
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A coleta de dados foi realizada a partir dos registros do acervo da Coleção Herpetológica 

Osvaldo Rodrigues da Cunha, depositada no Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém(acrônimo 

MPEG). O acervo está quase integralmente digitalizado (planilha de Excel) e possui, entre outros 

dados, número de campo original, número de tombo (registro oficial na coleção do MPEG), data 

de coleta, localidade, e a identificação (ex., ordem, família, gênero e espécie) dos espécimes. 

 

2.2. REFINAMENTO DOS DADOS 

Os dados brutos foram organizados de maneira a padronizar a taxonomia aplicada. Para 

isso os nomes foram atualizados seguindo a nomenclatura proposta por Frost (2016). A partir 

desses dados brutos foi gerada uma lista preliminar das espécies com ocorrência no Pará. 

 

2.2.1. Confirmação dos registros e reidentificação de material 

Muitas das identificações dos animais depositados na coleção MPEG são muito antigas e 

nunca foram revisadas desde a incorporação do material ao acervo. Em consequência disso, uma 

reavaliação deste material é imprescindível para aumentar a confiabilidade da lista derivada do 

banco de dados da coleção. Analisamos a maioria dos registros sem identificação a nível específico, 

bem como aqueles espécimes identificados com (cf.) ou (aff.). Já o material identificado a nível de 

espécie foi parcialmente reavaliado. A escolha do material para reidentificação baseou-se em cerca 

de dez espécimes de cada espécie, dando preferência a animais adultos e do sexo masculino 

(quantidade maior de caracteres fundamentais para a diagnose). Além disso, atentou-se para 

espécimes de diferentes localidades, podendo assim ratificar a ocorrência delas no estado do Pará. 

A confirmação da identificação das espécies seguiu principalmente a literatura primária (descrições 

originais, trabalhos com revisão taxonômica) e a comparação com material-tipo (através de 

fotografias dos autores). Mais raramente registros fotográficos e de ampliações de distribuição 

publicados em periódicos especializados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O acervo da Coleção Herpetológica Osvaldo Rodrigues da Cunha no MPEG possui de 

39.949 registros de anfíbios, dos quais um pouco mais de 22.000 representam registros 

provenientes do Estado do Pará. Após a filtragem dos dados brutos, foram registradas 167 espécies 
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de anfíbios para o Estado, sendo 15 delas representantes da família Microhylidae (duas dessas 

espécies representam nomes inválidos) (Tabela 1). Após a reavaliação do material da coleção, foi 

confirmada a ocorrência de 13 espécies de Microhylidae para o Pará (Tabela 1).Apesar de os 

números seremmuito parecidos, os táxons das duas listas diferiram bastante entre as listas pré- e 

pós-refinamento, diversas espécies foram retiradas da lista e outras adicionadas, apresentando uma 

taxa de erro de identificação de 68%. 

Os resultados obtidos até o momento são muito importantes e ressaltam a importância da 

identificação correta dos exemplares. Chiasmocleis ventrimaculata, Elachistocleis bicolor, E. 

pearseie Synapturanus salseri estão catalogadas na coleção masnão tiveram a sua ocorrência 

confirmada após reavaliação dos registros. Chiasmocleis jimie E. ovalis também estão catalogadas, 

mas representam nomes não válidas (FROST, 2016). As espécies C. papachibe, E. helianneae e E. 

magnus(as tres descritas recentemente), além de E. surinamensis foram os novos registros 

incorporados à lista após a reavaliação do material. 

Dentre os Microhylidae, Chiasmocleis é gênero o mais rico da região Neotropical diversas 

espécies que só foram descritas recentemente (PELOSO; STURARO, 2008; FUNK; 

CANNATELLA, 2009; PELOSO et al., 2014). Em um trabalho atual de Peloso et al., (2014) 

informações valiosas sobre o gênero foram disponibilizadas: Chiasmocleis jimi foi considerado 

sinônimo de C. hudsoni, antes consideradas espécies distintas; e houve a descrição de três espécie 

novas (C. haddadi, C. papachibe e C. royi). Dessas, C. papachibe (endêmica do Pará) possui 

semelhanças morfológicas gerais com C. ventrimaculata, na qual esta consta na lista do MPEG, 

mas não se distribui no estado do Pará. 

Elachistocleis é um gênero com a taxonomia bastante complexa e com poucos caracteres 

morfológicos úteis na diagnose das espécies. Devido à indefinição acerca aplicabilidade de 

diversos nomes disponíveis em Elachistocleis (especialmente E. bicolor e E. ovalis)é comum a 

identificação de exemplares antigos (coletas anteriores a 2010) como E. bicolor no caso de ventre 

imaculado, ou de E. ovalis em caso de ventre pigmentado. O trabalho de Caramaschi (2010) 

apresenta uma resolução parcial para o problema—o autor considerou E. ovalis como sendo um 

nome inválido e descreveu diversas novas espécies para o Brasil. Os status de E. bicolor e E. 

surinamensis, por sua vez, permaneceram não resolvidos. As identificações feitas aqui seguiram o 

trabalho de Caramaschi (2010).  
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Tabela 1. Lista dos táxons da família Microhylidae registrados para o estado do Pará (lista original do 

MPEG e após re-identificação). 

 

TÁXON 
LISTA 

ORIGINAL 
LISTA 

REFINADA JUSTIFICATIVA 

 

Nomes válidos (Frost 2016)    
    

Chiasmocleis avilapiresae presente confirmada 
 

Chiasmocleis bassleri  presente confirmada 
 

Chiasmocleis hudsoni  presente confirmada 
 

Chiasmocleis papachibe  ausente adicionada Espécie descrita recentemente e endêmica do Pará 

(PELOSO et al., 2014) 

Chiasmocleis shudikarensis  presente confirmada 
 

Chiasmocleis ventrimaculata  presente retirada Espécie sem ocorrência no Leste da Amazônia. 

Espécimens reidentificados como C. bassleri, C. 

papachibe 

Ctenophryne geayi  presente confirmada 
 

Elachistocleis bicolor  presente retirada Espécimens reidentificados como E. carvalhoi, E. 

helianneae, E. surinamensis 

Elachistocleis carvalhoi  presente confirmada 
 

Elachistocleis helianneae  ausente adicionada Diversos exemplares na coleção previamente 

identificados como E. bicolor, E. ovalis 

Elachistocleis magnus  ausente adicionada Diversos exemplares na coleção previamente 

identificados como E. ovalis 

Elachistocleis pearsei  presente retirada Espécimens reidentificados como E. carvalhoi 

Elachistocleis surinamensis  ausente adicionada Espécimens reidentificados como E. carvalhoi 

Hamptophryne boliviana  presente confirmada 
 

Otophryne pyburni  presente confirmada 
 

Synapturanus mirandaribeiroi  presente confirmada 
 

Synapturanus salseri  presente retirada Espécimens reidentificados como S. 

mirandaribeiroi 

Nomes inválidos (Frost 2016)    
    

Chiasmocleis jimi  presente retirada Sinônimo junior de C. hudsoni (PELOSO et al., 

2014) 

Elachistocleis ovalis  presente retirada Espécie nominal não é válida (CARAMASCHI, 

2010). Espécimens reidentificados como E. 

carvalhoi, E. helianneae, E. magnus 

Fonte: Ferreira et al, 2016. 

 

Synapturanus salseri é morfologicamente similar com S.mirandaribeiroi, mas possuem 

diferenças de chamadas, girinos e nos adultos (MENIN et al., 2007). A reidentificação do material 

do MPEG revelou que os registros de S. salseri da coleção se referem na verdade a S. 

mirandaribeiroi. 
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Figura 1. Alguns representantes da família Microhylidae registrados para o estado do Pará. (A) 

Chiasmocleis hudsoni. (B) Ctenophryne geayi. (C) Elachistocleis carvalhoi. (D) Hamptophryne boliviana. 

 

 

Fonte: Ferreira et al, 2016. 

 

Ainda que se faça necessário discutir a importância de explorar novos habitats a procura de 

novas espécies, é indispensável os avanços em estudos a cerca de espécies já catalogadas: atualizar 

suas distribuições e, principalmente, identificá-las corretamente. Sendo esse último um passo 

fundamental em todas as etapas de inventários biológicos (PELOSO, 2010). Uma identificação 

confiável a nível de espécie deve ser feita por especialistas e demanda tempo e esforço (DUBOIS, 

2003). Equívocos nas identificações podem se acumular ao longo do tempo e comprometer a 

utilização de metadados de coleções. 

 

4. CONCLUSÃO 

Através de um trabalho cuidadoso de re-identificação de exemplares da família 

Microhylidae depositados na Coleção Herpetológica do MPEG, foram registradas 13 espécies com 
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distribuição para o estado do Pará. Apesar da riqueza de espécies não ter sido muito diferente 

daquela estimada a partir dos registros brutos, os táxons incluídos na lista corrigida e bruta 

diferiram bastante. Os resultados deste trabalho reforçam a importância do refinamento de dados 

brutos de coleção para estudos inferindo métricas de biodiversidade a partir destes registros. 
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RESUMO 

Tendo em vista a importância ecológica e histórica das áreas de várzea no Brasil, como o 

primeiro ambiente a ser explorado para fins econômicos pela coroa portuguesa, destaca-se a 

necessidade premente de recuperar as funções socioambientais dessas paisagens. Dentro deste 

contexto o objetivo do trabalho é realizar a análise fitossociológica da floresta de várzea da 

Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, campus Belém – PA. A área de estudo de, 

aproximadamente 0,5 ha, localiza-se no município de Belém - PA, dentro dos limites da UFRA, 

próximo à sede do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Florestal (PET FLORESTA). 

No trabalho foi realizado um levantamento fitossociológico, no período de abril à maio de 2015, 

em três subparcelas de aproximadamente 625 m² (0,2 ha), equidistantes 15 metros, dentro de uma 

área de 0,5 ha na APP. Foram identificados, no levantamento fitossociológico, 159 indivíduos 

pertencentes a 15 espécies que estão distribuídas em 15 gêneros e 11 famílias botânicas, 

classificadas em 5 usos. Sendo que a família mais representativa foi a Fabaceae com 4 espécies. A 

segunda família mais representativa foi a Euphorbiaceae, com 2 espécies ocorrentes. Todas as 

parcelas são consideradas similares, apresentando altos valores de similaridade florística de Jaccard 

e Sorensen. Conclui-se que os parâmetros fitossociológicos da várzea da UFRA no município de 

Belém-PA, evidencia processos de uma floresta que sofreu perturbações antrópicas. 

 

Palavras-chave: Diversidade Florística.Várzea. Similaridade Florística. 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A etimologia da palavra fitossociologia vem do grego e é traduzido como “o estudo 

dascomunidades de plantas”. Como ciência ela veio recebendo diversas modificações conceituais, 

desde sua criação em 1928 por Barros (COSTA, 2004). Porém o seu conceito foi aceito 

mundialmente no congresso internacional de botânica em Paris, elaborado por Guinochet, Lebrun 
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e Molinier, em que a “Fitossociologia é o estudo das comunidades vegetais do ponto de vista 

florístico, ecológico, corológico e histórico” (NUNES, 2012). 

 Podemos utilizar desta ciência para melhor compreender as associações vegetais 

(agrupamento de espécies apresentando processos ecológicos semelhantes perante as mesmas 

condições edafoclimáticas) dentro das comunidades ecossistêmicas florestais para estudar sua 

estrutura (variação espacial da composição florística) (CAPELO, 2003). 

 Uma das formações florestais mais importantes em que se aplica os parâmetros 

fitossociológicos são as Florestas Ombrófilas Densas Úmidas (neste trabalho resumido como 

várzea). As várzeas são ambientes que se caracterizam, principalmente, pela anoxia oriunda do 

excesso de água, o que causa adaptações morfológicas, anatômicas e fisiológicas nos vegetais 

pertencentes a estes ecossistemas (CATTANIO; ANDERSON; CARVALHO, 2002; IBGE, 2012).  

 Tendo em vista a importância ecológica e histórica das áreas de várzea no Brasil, como o 

primeiro ambiente a ser explorado para fins econômicos pela coroa portuguesa (NÓBREGA et al., 

2008), Bastos et al., (2014) buscou estudar os impactos ambientais causados pelo projeto várzea 

implantado na antiga Faculdade de Ciências Agrárias (FCAP) atual Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), apontando que nas várzeas da UFRA destaca-se a necessidade premente de 

recuperar as funções socioambientais dessas paisagens. 

 Dentro deste contexto, o objetivo do trabalho é realizar a análise fitossociológica da floresta 

de várzea da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, campus Belém – PA.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Área de estudo. 

A área de estudo (Figura 1), de aproximadamente 0,5 ha, localiza-se no município de 

Belém, PA, dentro dos limites da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), com 

coordenadas 1°27’ S, 48°26’ O. O clima da região (BASTOS, 1982), segundo classificação de 

Köppen enquadra-se no tipo Afi (clima tropical chuvoso com ausência de período seco). A 

temperatura média anual no município é de 26° C, porém a temperatura máxima no ano da coleta 

de dados (2015) correspondeu a 38,5° C sendo este um valor acima da média histórica para o mês de 

dezembro, registrando temperaturas máximas de 32° C (INMET, 2016). A precipitação média para o 

ano de 2015 em Belém foi de 211,42 mm/mês, sendo que o mês com maior precipitação foi o de março 

e o com menor foi o de novembro (CLIMATE-DATA, 2016). 
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 O solo da área, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 

2006) pertence a classe Gleissolo, cuja característica principal são ambientes alagados, anóxicos, 

(sem oxigênio), hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos recentes não consolidados, de 

constituição argilosa, argilo-arenosa e arenosa, do período do Holoceno. O local em que está 

inserida a área de estudo é uma Área de Preservação Permanente(APP), denominada de microbacia 

hidrográfica do Santo Antônio no baixo rio Capim/Guamá, fazendo fronteira entre a UFRA e a 

Universidade Federal do Pará (UFPA), medindo aproximadamente 9 hectares. 

Figura 1 - Área de estudo com as parcelas de 625 m² próximo ao PET FLORESTAL na várzea da 

UFRA. 2015. 

 

 

 Estrutura e composição. 

Quanto à vegetação, a floresta apresenta dossel descontínuo com clareiras e contêm árvores 

ascendentes chegando à 23,00 m, com diâmetros que podem chegar a 50,3 cm. No trabalho foi 

realizado um levantamento fitossociológico, no período de abril a maio de 2015, em três parcelas 

Pet floresta 

Pontos 

Parcelas 

FONTE:  https://www.google.com.br/maps/place/UFRA. 
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de aproximadamente 625 m² mais borda dura de 216 m², totalizando 0,25 ha, com as parcelas 

equidistantes 15 metros, dentro da amostra de 0,5 ha na APP de 9 ha. Para cada parcela foram 

marcados os vértices com GPS (Modelo Garmin) com margem de erro de 4 m, no qual identificou-

se todas as espécies vegetais com DAP (Diâmetro na Altura do Peito = 1,30 m) ≥ 10 cm e 

determinou-se a altura de cada planta, com o método da superposição de ângulos. A partir dessa 

medida de DAP são classificadas como porte arbóreo (CARIM; JARDIM; MEDEIROS, 2008; 

KUNZ; MARTINS; IVANAUSKAS, 2010; SANTOS; MIRANDA; TOURINHO, 2004). A 

identificação da maioria das espécies foi realizada no campo por um parabotânico da UFRA e 

auxílio taxonômico do Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais pelo departamento de 

Taxonomia de Árvores da UFRA. 

Os parâmetros fitossociológicos utilizados para análise da estrutura e composição da 

vegetação inventariada foi a abundância absoluta (Ab), abundância relativa (AbR%) área basal (G), 

dominância absoluta (DoA), dominância relativa (DoR%), frequência absoluta (Fr), frequência 

relativa (Fr%), o índice de valor de importância (IVI), o índice de similaridade de Jaccard e 

Sorensen (IJ & IS), índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’), índice de Equabilidade (J’). 

 As espécies foram classificadas em diferentes tipos de uso de acordo com a comunidade 

ribeirinha. Para isso, utilizou-se uma revisão de literatura para saber o principal meio de exploração 

da espécie em questão, sendo as classificações: madeireiras (Ma) – quando os extrativistas vendem 

sua madeira, frutíferas (Fr), medicinais (Me), comercias não madeireira (CoNM) - quando se utiliza 

produtos florestais não madeireiros - e a classificação florestal (Fl) - quando a espécie não se 

encaixa nas classificações anteriores, porém fornece serviços ambientais indispensáveis para a 

dinâmica ecossistêmica. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Composição florística; 

 Foram identificados, no levantamento fitossociológico, 159 indivíduos pertencentes a 15 

espécies que estão distribuídas em 15 gêneros e 11 famílias botânicas, classificadas em 5 usos 

(Tabela 1). Sendo que a família mais representativa foi a Fabaceae com 4 espécies, 26,7% da 

população de famílias total. 
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Tabela 1 - Composição florística da área de várzea do rio Guamá na UFRA, Belém - PA, 2015. 

Contendo Família, Espécie, Grupo Ecológico (GE) e a utilidade da espécie (Uso). 

Família Espécie GE Uso 

Anacardiaceae Spondias mombin L. P Ma, Me 

Arecaceae Euterpe oleracea Mart. C Fr 

Boraginaceae Cordia bicolor A.DC. S Fl 

Combretaceae Buchenavia huberi Ducke. S Fl 

Euphorbiaceae 
Hevea brasiliensis L. C CoNM 

Hura crepitans L. C CoNM, Me 

Fabaceae 

Pterocarpus violaceus Vogel. S Ma 

Machaerium trifoliolata Kuhlm. & Hoehne. - Fl 

Inga vera Willd. S Fr 

Clitoria racemosa Benth. - Fl 

Malvaceae Matizia sp. P Fl 

Meliaceae Carapa guianensis Aubl. C Ma, Me 

Moraceae Maquira coriacea C.C.Berg. - Ma 

Myristicaceae Virola surinamensis (Rol. Ex Rottb.) Warb. C Ma 

Verbenaceae Petrea sp. - Me 

GE – Grupo Ecológico; P – Pioneira; S – Secundária; C – Clímax; Ma - Madeireira; Fr – Frutífera; Me – Medicinal; 

CoNM -Comercias não madeireira e Fl –Florestal. 

 

Entre as 4 espécies da família Fabaceae encontradas neste trabalho, todas de porte arbóreo, 

a Inga vera Willd. (Ingá) é de grande interesse florestal, pois é uma espécie frutífera utilizada em 

sistemas agroflorestais (SAF’s) para reabilitação de ecossistemas sucessionais de áreas de várzea 

(SILVA, 2002). A família Fabaceae é uma das mais abundantes na Amazônia, e também é 

encontrada em áreas de terra firme e em áreas de várzea da Caatinga (SILVA; SILVA, 2015). 

 A segunda família mais representativa foi a Euphorbiaceae, com 2 espécies ocorrentes  

sendo 13,3% da população total de famílias botânicas, sendo que as áreas de várzea da Amazônia  
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do Brasil são sítios da distribuição da diversidade desta família (MARINHO; WITTMANN, 2012; 

SILVA; SILVA, 2015). Das espécies desta família, a Hura crepitans L. apresenta alta 

adaptabilidade a ambientes em condições anóxicas, que provoca o desenvolvimento de lenticelas 

hipertróficas e raízes adventícias próximas ao coleto (MARTINEZ, 2011), e essas características 

morfofisiológicas explicam sua grande abundância em relação às outras espécies (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Florística em uma área de várzea (0,2 ha) localizada na UFRA em Belém – PA, 2015. 

Família Espécie N Ab% DoR% Fr% IVI 

Euphorbiaceae Hura crepitans L. 62 38,99 48,67 9,68 97,34 

Fabaceae Pterocarpus violaceus Vogel. 19 11,95 13,82 9,68 35,45 

Combretaceae Buchenavia huberi Ducke. 17 10,69 8,75 9,68 29,13 

Meliaceae Carapa guianensis Aubl. 17 10,69 5,2 9,68 25,56 

Euphorbiaceae Hevea brasiliensis L. 12 7,55 6,03 9,68 23,26 

Myristicaceae 
Virola surinamensis (Rol. Ex Rottb.) 

Warb. 
12 7,55 5,04 9,68 22,28 

Arecaceae Euterpe oleracea Mart. 6 3,77 1,21 9,68 14,67 

Anacardiaceae Spondias mombin L. 2 1,26 3,98 6,45 11,69 

Fabaceae 
Machaerium trifoliolata Kuhlm. & 

Hoehne. 
4 2,52 2,22 6,45 11,19 

Fabaceae Clitoria racemosa Benth. 1 0,63 2,85 3,23 6,71 

Verbenaceae Petrea sp. 3 1,89 0,52 3,23 5,63 

Boraginaceae Cordia bicolor A.DC. 1 0,63 0,72 3,23 4,58 

Moraceae Maquira coriacea C.C.Berg. 1 0,63 0,52 3,23 4,38 

Fabaceae Inga vera Willd. 1 0,63 0,25 3,23 4,11 

Malvaceae Matizia sp. 1 0,63 0,22 3,23 4,07 

∑ = 11 15 159 100 100 100 300 

N - Número de indivíduos por espécies em 0,2 ha; Ab% - Abundância relativa; Dor% - Dominância relativa; Fr% - 

Frequência relativa e IVI – Índice de Valor de Importância das espécies inventariadas em ordem decrescente. 
 

Na área amostral de 1875 m² (3 parcelas de 625 m²) em que ocorreu 159 indivíduos, 

estimou-se 848 ind.ha¹־. Este valor foi superior ao encontrado por Santos & Jardim (2006), em uma 
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floresta de várzea no município de Santa Bárbara do Pará, os quais encontraram 821,5 ind.ha¹־. 

Essa diferença de valores demonstra que as Florestas Ombrófilas Densas Úmidas (várzeas) 

apresentam heterogeneidade estrutural na mesma região em relação a densidade (ind.ha¹־). 

A relação de similaridade florística entre as subparcelas (Tabela 3), funciona para verificar 

o quanto a área é heterogênea. Sobre isto destaca-se que, duas ou mais áreas, para serem 

consideradas floristicamente similares, devem apresentar o índice de Jaccard acima de 25% 

(MUELLER-DOMBOIS, 1974). 

Tabela 3 - Índice de similaridade da várzea da UFRA, Belém, PA, 2015. Segundo os índices de 

Jaccard e Sorensen. 

Parcelas 1 2 3 

1 -* 84% 76% 

2 73% - 64% 

3 62% 47% - 

*O símbolo (-) significa a interseção de parcelas iguais. Os valores abaixo da interseção são os valores de Jaccard, e 

os acima são o do índice de Sorensen. 

 

Quando comparado com o trabalho de Cattanio; Anderson e Carvalho (2002), o presente 

trabalho apresenta baixa diversidade tanto de famílias como de espécies, isto pode ser uma 

indicação do intenso manejo ou degradação da área, com retirada de indivíduos de valor econômico 

ou para outros usos (medicinal, construção civil, etc.). 

Todas as parcelas são consideradas similares, apresentando altos valores de similaridade 

florística segundo Mueller-Dombois, (1974). Porém, ambientes de várzea apresentam índices de 

diversidade baixos quando comparados com florestas de terra firme (Tabela 4), como evidenciado 

porRosa-Júnior, Nazaré e Dantas (2015) e Santos e Jardim(2006).  Assim, os altos valores 

encontrados no índice de similaridade da várzea da UFRA, podem representar que a área possui 

homogeneidade florística, contudo, não é possível afirmar isso com absoluta certeza porque não 

houve estabilidade no aparecimento de espécies, tendo em vista que a relação número de espécies 

e similaridade é positiva. No entanto, no trabalho realizado por OLIVEIRA et al.(2008), em que 

também não houve estabilidade no aparecimento de espécies, foi exposto que subparcelas de 0,2 

hectares em terra firme obtiveram valores no índice de similaridade de Jaccard entre 11,4% e 

31,7%, já no presente trabalho, ocorreu uma flutuação de valores entre 47% e 84%, revelando que, 
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apesar da controvérsia com a proporcionalidade direta entre o aparecimento de espécies e o índice 

de similaridade, a floresta de várzea da UFRA apresenta homogeneidade. 

 

Tabela 4 - Valores de diversidade da várzea da UFRA, Belém, PA, 2015. 

Índices Resultados 

Diversidade de Shannon-Weaver (H') 2,62 

Diversidade de Shannon-Weaver máximo (H' max) 2,7 

Equabilidade (J') 0,97 

 

 A área como um todo (0,2 ha) revela que está chegando em seu maior potencial de 

diversidade, todavia, seu histórico é de extrativismo de produtos florestais não madeireiros e de 

exploração ilegal de madeira, além de diversos projetos abandonados que a utilizaram (BASTOS 

et al., 2014). Por conseguinte, há evidencias suficientes para afirmar que o local de estudo passou 

por processo de degradação e deve ser preservado, conforme o novo código florestal (Lei n° 12.651, 

2012). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os parâmetros fitossociológicos do ecossistema florestal na planície fluvial do rio Guamá 

na microbacia hidrográfica do Santo Antônio no município de Belém-PA, evidenciam baixa 

diversidade, homogeneidade florística e necessidade de preservação. 

A espécie Hura crepitans L. é predominante na área e altamente adaptável em ambientes 

anóxicos. 

Por meio do índice de diversidade de Shannon-Weaver as várzeas apresentam diversidade 

classificada como média a baixa, e pelo índice de similaridade de Jaccard e Sorensen, 

homogeneidade estrutural referente ao processo de sucessão ecológica para formação da floresta 

secundária. 
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RESUMO 

 

Diante da diversidade biológica, taxonômica, morfofisiológica, ecológica, da plasticidade 

e da evolução dos miriápodes, faz-se necessário o levantamento das produções científicas, 

buscando identificaras áreas do conhecimento que abordam este grupo de invertebrados. Nesse 

contexto, o presente trabalho tem como objetivo a realização do estado da arte das classes 

Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda e Symphyla, em âmbito nacional, no período de 2000 a 2016. 

Caracterizada como uma pesquisa bibliográfica, pelo levantamento de produções científicas. Para 

talestudo, foi realizado o acesso às plataformas Scielo, Periódico Capes e Google Acadêmico. Os 

trabalhos foram classificados quanto ao tipo de publicações, temáticas e região de estudo. Foram 

encontrados 63 trabalhos científicos que abordam Myriapoda. Destes, 45 (71,41%) são Artigos, 6 

(9,52%) Trabalhos Completos, 4 (6,34%) Livros e 3 (4,76%) Dissertações. As regiões sudeste e 

centro-oeste do Brasil, apresentaram-se com as maiores produções científicas na temática 

Myriapoda, representadas pelos estados de São Paulo, com 16 publicações e Mato Grosso, com 9 

publicações. Os temas que prevaleceram foram Diversidade Biológica, Taxonomia e Citogenética, 

com 19 (30,15%), 13 (20,63 %) e 6 (9,52%), respectivamente. O estado da arte da superclasse 

Myriapoda no Brasil, mostrou-se com baixos índices de publicações científicas, comparando à 

imensa fauna de invertebrados, inclusive na região Amazônica, onde apresenta poucas pesquisas 

em relação a este grupo. 

 

Palavras-chave: Myriapoda, Publicações, Brasil. 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os Myriapodas são animais com corpo constituído por cabeça e tronco alongado formado 

por vários segmentos portadores de pernas e na cabeça um par de antenas. Esses invertebrados são 

compostos por mais de 13.000 espécies distribuída nas classes Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda 

e Symphyla (RUPPERT et al., 2005). Apresentam distribuição cosmopolita, contudo, são mais 

abundantes nas regiões temperadas e tropicais, habitando ambientes de solo úmido cobertos de 
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folhiço, sob pedras e pedaços de madeira, cascas de árvores, troncos e cavernas, onde a maior parte 

das espécies apresentam hábitos noturnos. 

As centopeias ou lacraias são os representantes mais conhecidos da classe Chilopoda. 

Algumas espécies são predadores, no entanto, esses animais são presas fáceis de aves, roedores, 

serpentes e até de outros quilópodes (KNYSAK et al., 1998). O comprimento desses invertebrados 

pode variar de 1 a maior que 20 cm, dependendo da espécie. Essa classe apresenta cerca de 3.000 

espécies descritas(PERFETTI, 2012).  

Assim como os quilópodes, a classe Diplopoda é bastante conhecida entre os Myriapoda, 

são representados pelos embuás ou piolho-de-cobra, o comprimento desses animais varia de 2 mm 

a quase 30 cm. Os diplópodes são detritívoros e apresentam a maior variedade de espécies entre os 

miriápodes, especialista estimam que possa existir mais de 80.000 espécies, recentemente já foram 

descritas cerca de 10.000 espécies (GARCIA & CAMPOS, 2001; RUPPERT et al., 2005).  

A classe Symphyla representa a menor diversidade taxonômica entre os miriápodes, 

correspondendo cerca de 200 espécies descritas. Os sínfilos são pequenos medindo de 1 a 8 mm de 

comprimento, são brancos e superficialmente semelhante aos quilópodes por serem alongados e 

multissegmentados, há espécies que são consideradas pragas em plantações de vegetais e flores, 

devido se alimentarem das raízes das plantas (MORAIS & SILVA, 2009; TRIPLEHORN & 

JONNSON, 2011) 

A classe Pauropoda é representada por animais noturnos e minúsculos, medindo entre 0,5 

a 1,9 mm de comprimento, muito semelhantes aos diplópodes em muitos aspectos. Recentemente, 

descobriram que os pauropodes são mais abundantes no folhiço de floresta, sendo conhecidas 500 

espécies nestes hábitats. Os pauropodes não toleram dessecação e dependem de um ambiente 

úmido, sendo desprovidos de olhos, igualmente aos sínfilos. Existem espécies predadoras de 

fungos e outras que se alimentam de tecido vegetal em decomposição (RUPPERT et al., 2005). 

Considerando a diversidade biológica, taxonômica, a morfofisiológica, habitats, nicho 

ecológico, plasticidade e evolução dos miriápodes, faz-se necessário o levantamento das produções 

científicas, visando identificar em que áreas do conhecimento estão sendo desenvolvidos os estudos 

sobre as classes Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda e Symphyla. 
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Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a realização do estado da arte das 

classes Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda e Symphyla por meio de um inventário das produções 

científica-acadêmicas acerca deste tema em âmbito nacional, no período de 2000 a 2016. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

O presente trabalho é de caráter bibliográfico e realizou umapesquisasobre o estado da arte 

da temática em questão. Esse tipo de estudo é caracterizado por uma metodologia inventariante, 

descritiva e de levantamento bibliográfico de produções acadêmicas e científicas sobre o assunto 

de investigação (FERREIRA, 2002; TEIXEIRA, 2006). Além disto, busca caracterizar e discutir 

produções cientifico-acadêmicas (teses, dissertações, artigos, livros e resumos de eventos 

científicos) em diferentes épocas, lugares e áreas do conhecimento.  

 

2.3. Coleta e Análises de dados 

 

Para o levantamento bibliográfico, foi utilizada como fonte de pesquisa a Rede Mundial de 

Computadores (Internet), permitindo o acesso aos acervos de várias plataformas de programas de 

Pós-Graduação em todas as áreas relacionadas ao tema, de sites como Scielo, Periódico Capes e 

Google Acadêmico, buscando publicações nacionais no período de 2000 a 2016. 

Para a classificação das publicações foi realizada análise dos conteúdos das diversas 

produções cientificas que abordavam os miriápodes: Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda e 

Symphyla. Isso permitiu a categorização quanto ao o tipo de publicação (anais de evento, artigo 

científico, livros, dissertação e tese), áreas de pesquisa ou temáticas (Citogenética, Filogenética, 

Diversidade Biológica, Ecologia, Morfofisiologia e Taxonomia) e também, quanto à região onde 

foram desenvolvidos tais estudos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No período de 16 anos (2000 – 2016) foram encontrados 63 trabalhos científicos que 

abordam as classes de Myriapoda: Chilopoda, Diplopoda, Pauropoda e Symphyla. Destes, 45 

(71,41%) são de Artigos, seis (9,52%) são de Trabalhos Completos, quatro (6,34%) em Livros e 

três (4,76%) em Dissertação (Figura 01). Apesar do número de artigos científicos ser superior à 
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outros tipos de publicações para essa temática, percebe-se que este assunto ainda é pouco estudado 

no Brasil.  

Figura 01: Número de trabalhos científicos publicados no período de 2000 a 2016. 

 
Fonte: Autores. 

 

As regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, apresentaram-se com maiores produções 

científicas na temática Myriapoda, representadas pelos estados de São Paulo com 16 publicações, 

e Mato Grosso com nove publicações.  Na região norte, o estado que mais produziu trabalhos sobre 

os miriápodes foi o estado do Amazonas, com quatro artigos e uma nota científica, a tabela 01 

exibe o número de trabalhos por estados. 

 
Tabela 01: Trabalhos científicos publicados no Brasil por estados. 

TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

Estados 

AM AP TO BA PB MT MS ES MG JR SP SC RS PR BR* 

Artigos 4 1 1 4 
 

7 1 2 
 

3 12 1 1 
 

8 

Livro/Capítulos 
     

1 
       

1 2 

Trabalho 

Completo 

         
1 3 

 
2 

  

Relatório 
              

2 

TCC 
     

1 
         

Dissertação 
        

2 
 

1 
    

Tese 
    

1 
          

Nota Científica 1 
              

Fonte: Autores.        * Estado não identificado. 
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A classe de Diplopoda é a mais estudada e conhecida pelos entomólogos, por haver registros 

de mais de 10 mil espécies de diplópodes espalhados pelo planeta (RUPPERT et al., 2005). De 63 

trabalhos científicos, a classe Diplopoda está presente em 41(65,07%) das publicações. Estudos de 

Batistellaet al., (2015) afirmam que a classe Diplopoda corresponde ao terceiro maior grupo de 

artrópodes terrestres, seguindo Insecta e Arachnida, e estima-se a existência de aproximadamente 

80.000 espécies, entretanto, apenas 12 % desta riqueza foi descrita.   

A classe Chilopoda também é estudada por muitos entomólogos com 32 (50,79%) dos 

trabalhos encontrados nesta pesquisa. Comparando outros estudos como os da ordem Diptera, onde 

em um período de 2004 a 2014 tiveram mais de 1.600 publicações (RESQUE JÚNIOR et al., 

2014),os miriápodes em 16 anos, tiveram apenas 63 publicações, incluindo todas as quatro classes.  

As classes que apresentaram os menores resultados foram Symphyla e Pauropoda, estas 

aparecemem poucas publicações científico-acadêmicas, demonstrandouma carência de estudosno 

Brasil, sob o período estudado, necessitando de uma abordagem mais ampla desse tipo de fauna. 

Dos artigos publicados, somente cinco abordaram a classe Symphyla e cinco a classe Pauropoda. 

No entanto, os sínfilos vêm despertando mais interesse nos estudos devido sua importância na 

agricultura, uma vez que podem prejudicar plantações (MORAIS et al., 2010).  A tabela 02 mostra 

o número de trabalhos por classe em diferentes publicações.  

 
Tabela 02: Número de trabalhos publicados por classe de Myriapoda. 

Myriapoda 

(Classe) 

Nota 

Científica 

Artigo Anais Relatório 

Científico 

Capítulo 

/Livro 

TCC Dissertação Tese Total 

Diplopoda 1 25 4 2 4 1 3 1 41 

Chilopoda 0 22 1 2 4 0 2 1 32 

Symphyla 0 5 1 1 3 0 2 0 12 

Pauropoda 0 5 0 1 3 0 2 0 11 

Myriapoda* 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Fonte: Autores.       *Classe não especificada. 

 

As temáticas que prevaleceram nos estudos dos miriápodes foram Diversidade Biológica, 

Taxonomia e Citogenética, com 19 (30,15%), 13 (20,63 %) e 6 (9,52%) das publicações, 

respectivamente (Figura 02). Entre o tema diversidade biológica destaca-se os estudos de 

Lewinsohn et al. (2005),onde afirmam que o Brasil abriga um número imenso de invertebrados 

terrestres e que o conhecimento atual desta biota é extremamente heterogêneo. Para Amaral e 

Santos (2015) diversos táxons são suficientemente conhecidos para serem utilizados como 
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indicadores de integridade ecológica em diferentes coberturas vegetais ou de endemismo, 

associando riqueza e abundancia de espécies às condições ambientais. 

 

Figura 02: Temáticas abordadas em estudo de Myriapoda. 

 
Fonte: Autores. 

 

Os miriápodes, de modo geral, compreendem um grupo zoológico taxonomicamente 

complexo, com uma grande diversidade de espécies. Porém, pouco se conhece sobre sua 

sistemática e biologia devido ao pequeno número de especialistas que se dedicam ao estudo nesta 

área. No Brasil, o estudo sobre miriápodes vem sendo negligenciado e, quando feito, é realizado 

em sua maioria por pesquisadores de outros países, sendo raros ou inexistentes registros para alguns 

grupos para todo o território nacional. 

A temática taxonomia apresentou a maior parte dos trabalhos científicos sobre a classe 

Chilopoda, e grande parte dessas publicações são descrições de diversas espécies de quilópodes, a 

taxonomia desta classe é bastante desenvolvida quando comparada às outras três classes da 

superclasse Myriapoda. Entretanto, a falta de chaves de identificação ou até conhecimento 

específico básico pode muitas vezes comprometer uma pesquisa (CALVANESE et al., 2014). 

A temática Citogenética é a terceira mais abordada destacando os autores (CAMPOS & 

FONTANETTI, 2004; CAMPOS & FONTANETTI 2013; PIEROZZI & FONTANETTI, 2006; 

FONTANETTI, 2000), no entanto, esse tipo de temática só está presente na Classe Diplopoda. 
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Estas pesquisas abordam uma variedade de estudos que buscam identificar o número de 

cromossomos em espécies distintas, além de diferençar populações quanto a heterocromatina 

constitutiva. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do estado da arte dos últimos 16 anos (2000 – 2016) da superclasse Myriapoda no 

Brasil, percebe-se baixos índices de publicações científicas, analisando a imensa fauna de 

invertebrados já conhecidas, nacionalmente e internacionalmente. A região Amazônica também se 

apresentou compoucas pesquisas em relação a esse grupo, concentrando grande parte de suas 

publicações no estado do Amazonas.  Deste modo, torna-se necessário realizar estudos em 

diferentes temas para uma maior compreensão da biologia, importância e dinâmicas desses 

invertebrados nos diversos ecossistemas.  
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RESUMO  

 

O estudo teve como objetivo estudar a morfologia e biometria de frutos e sementes de 

Parahancornia fasciculata (Poir) Benoist, popularmente conhecido na Amazônia como amapá 

amargoso, pertencente a família apocynaceae, no qual é de grande importância para a ciência que 

estuda o conhecimento popular sobre fármacos. A caracterização morfométrica contribui para o 

entendimento dos mecanismos de dispersão, sucessão e regeneração natural da espécie, assim como 

para fins filogenéticos e ecológicos.Devido observar a necessidade de trabalhos científicos para se 

conhecer a morfologia das espécies de relevante interesse medicinal, no qual abordassem os 

aspectos de caracterização de frutos e sementes de Parahancornia fasciculata, este trabalho foi 

elaborado. A morfologia e biometria dos frutos, foram realizadas em uma amostra de 50 frutos 

maduros, e 200 sementes, coletados no Jardim Botânico Rodrigues Alves, em Belém-PA, onde 

foram determinadas as variáveis: diâmetro longitudinal e transversal do fruto, espessura de 

pericarpo. As medições foram feitas com auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,01 

mm e balança digital de precisão. Foi realizadoa contagem do número de sementes amarelas e 

marrons por fruto, e a contagem do número de semente por quilograma e o peso de 1000 sementes 

utilizando-se oito repetições de 100 sementes. Na morfologia dos frutos observou-se que o fruto é 

bacóide, indescente, polispémico e apresenta heteromorfia de sementes, além de ocorrer uma 

variação no tamanho, massa da matéria fresca dos frutos e do número total de sementes por fruto. 

 

Palavras-chave: Apocynaceae. Amapá amargoso. Heteromorfia. 
Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
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A família Apocynaceaeé de grande importância etnofarmacológica, visto que contempla 

espécies ricas em compostos farmacologicamente ativos, comumente utilizadas na medicina 

popular (SANTOS et al., 2013). As espécies da família Apocynaceae são conhecidas por possuírem 

importância social, por apresentar amplo uso popular (VIEIRA et al., 2002). 

A espécie Parahancornia fasciculata (POIR) Benoist, é de uso múltiplo, pois produz um 

exsudato medicinal na forma de látex, extraído do tronco, denominado popularmente como leite 

de amapá amargoso, a sua principal utilização é para tratamentos de doenças respiratórias e gástrica 

(SILVA et al., 2011), além de ser utilizado como repelente de insetos (MENDONÇA et al., 2011).  

Seus frutos são comestíveis e servem de alimento para macacos e cutias, enquanto sua 

madeira usada para a produção de compensado pela indústria madeireira (MORAIS et al., 1995). 

Apesar de ser uma espécie de valor econômico, ecológico e social, pouco se conhece sobre ela, 

sendo necessária a realização de estudos sobre a morfologia de frutos e sementes para o manejo e 

conservação desta espécie florestal. 

Algumas pesquisas realizadas na área de tecnologia de sementes mostram que o 

conhecimento das características morfométrica de frutos e sementes de espécies vegetais exercem 

um papel importante no estabelecimento e desenvolvimento no ambiente em que elas habitam 

(MORAIS e ALVES, 2002), além de contribuírem para o estudo dos mecanismos de dispersão, 

sucessão e regeneração natural da espécie, assim como para fins ecológicos (OLIVEIRA et al., 

2007). Além disto, é importante para diversos fins como nos laboratórios de análise de sementes, 

na identificação e diferenciação de espécies, no reconhecimento da plântula, havendo necessidade 

de estímulos a esses estudos básicos (AMORIM, 1996). O fruto e a semente podem fornecer 

indicações sobre o tipo de armazenamento, viabilidade e métodos de semeadura (KUNIYOSHI, 

1983). E também, contribuem para uma correta interpretação dos testes de germinação e à 

realização de trabalhos científicos (ARAÚJO, 1991).  

No entanto, são necessários trabalhos científicos para se conhecer a morfologia das espécies 

de relevante interesse medicinal, e devido à carência de trabalhos científicos no qual abordassem 

os aspectos de caracterização de frutos e sementes de Parahancornia fasciculata, este trabalho foi 

elaborado. 
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Assim, tendo em vista que estes conhecimentos básicos são necessários para a pesquisa, o 

presente trabalho teve como objetivo caracterizar a morfometria de frutos e de sementes de P. 

fasciculata. 

 

2. METODOLOGIA 

Os estudos foram desenvolvidos na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no 

campus de Belém do Pará, no Laboratório de Sementes Florestais, no período de dezembro de 2012 

à janeiro de 2013.  

A coleta dos frutos maduros foi realizada após a ocorrência da dispersão natural de matrizes 

de P. fasciculata localizadas noJardim Botânico Rodrigues Alves, em Belém. Para a caracterização 

morfométrica de frutos e sementes foi utilizada uma amostra de 50 frutos maduros e 200 sementes, 

para cada coloração de semente, selecionadas visualmente entre amarelas e marrons.  

Foram determinadas as variáveis: diâmetro longitudinal e transversal do fruto, espessura de 

pericarpo, após seccionar o fruto no sentido longitudinal, espessura da semente, massa da matéria 

fresca do pericarpo, bem como a massa da semente de acordo com a coloração. As medições foram 

feitas com auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm e balança digital de precisão, 

sendo o diâmetro longitudinal mensurado da base até o ápice, o diâmetro transversal e a espessura 

do mesocarpo e da semente medidas na linha mediana dos frutos e sementes. 

Foi avaliado, ainda, o número de sementes amarelas e marrons por fruto, a contagem do 

número de semente por quilograma e o peso de 1000 sementes utilizando-se oito repetições de 100 

sementes, seguindo as normas de Brasil (2009). Para avaliar os aspectos morfológicos de frutos e 

sementes foram empregados termos baseados nos trabalhos de Barroso et al. (1999), Vidal e Vidal 

(2003) e Brasil (2009). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O fruto de P. fasciculata é do tipo baga, carnoso, indeiscente, de formato esférico e 

polispémico e apresenta heteromorfia relacionada ao tegumento da semente (Figura 1). Quando 

maduro, apresenta coloração violácea-escura e na fase imatura cor verde. Quando coletados após 

a dispersão natural barocórica, os frutos maduros contêm, ao mesmo tempo, no seu interior muitas 

sementes, imersas em uma polpa mucilaginosa.  
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A semente de P. fasciculata apresenta coloração marrom-escura e amarelo-clara e, em 

alguns casos, pode conter borda marrom com o centro amarelado. Independentemente da 

coloração, a semente tem forma ovóide-achatada, é lisa, apresenta hilo do tipo ventral e ovalado. 

 

Figura 1 - Aspecto morfológico de frutos e sementes de P. fasciculata: A)posição frontal; B) posição lateral; 

C) interior do fruto; D) sementes de coloração amarelo-clara; B) sementes de coloração marrom-escura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 
 

Na biometria dos frutos, verificou-se grande amplitude (citar a amplitude ou a tabela com 

os valores) e alta variação (citar a variação ou a tabela com os valores) na matéria fresca do 
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pericarpo, da polpa, e da matéria fresca total, bem como no número de sementes por fruto, o mesmo 

não acontecendo em relação ao tamanho (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Estatística descritiva das características físicas dos frutos maduros de P. fasciculata.PD: Desvio 

padrão; CV: Coeficiente de variação. 

 

Variáveis 
Medidas estatísticas 

Mínimo Máximo Média Mediana DP CV (%) 

Diâmetro longitudinal (mm) 38,5 98,7 66,8 64,7 11,8 17,7 

Diâmetro transversal (mm) 39,3 89,0 69,5 69,1 10,8 15,6 

Espessura do pericarpo (mm) 7,4 19,0 12,1 12,4 2,7 22,4 

Massa da matéria fresca do 

pericarpo (g) 
25,8 262,1 131,1 117,3 55,1 42,0 

Massa da matéria fresca da polpa 

mucilaginosa com sementes (g) 
4,1 123,6 41,6 33,1 27,6 66,2 

Massa da matéria fresca total do 

fruto (g) 
29,9 342,1 172,7 160,0 75,0 43,4 

Número de sementes marrom-

escuras por fruto 
2,0 28,0 9,9 8,0 6,5 65,8 

Número de sementes amarelo-

claras por fruto 
0,0 18,0 4,8 4,0 3,7 76,4 

Númerototalde sementes por fruto 

independente da coloração 
2,0 46,0 14,7 12,5 9,2 62,3 

 

As características biométricas da semente evidenciam valores médios ecoeficiente de 

variação em geral, uniformespara as variáveis comprimento e largura das sementes (Tabela 2), o 

mesmo não acontecendo em relação à espessura e a massa fresca (Tabela 2). Não obstante, a 

semente de cor amarelo-clara e a de coloração marrom-escura apresentaram pouca 

desuniformidade (Tabela2). 

 As sementes de P. fasciculatasão consideradas grandes, segundo à Regra de Análise de 

Sementes (RAS), pois no peso de 1000 sementes a média ultrapassou 200 gramas (BRASIL, 2009). 

Conforme pode ser observado, o número por quilograma de semente de cor marrom-escura, com 

100% de pureza, é superior ao número de amarelo-claras. Isso se deve às menores dimensões e 

massa da matéria fresca das sementes amarelas (Tabela 2). 

Tabela 2 - Estatística descritiva das características biométricas de sementes P. fasciculata. PD: Desvio 

padrão; CV: Coeficiente de variação. 
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Variáveis 

Medidas Estatísticas 

Mínimo  Máximo Média Mediana DP CV (%) 

Semente de coloração amarelo-clara 

Comprimento (mm) 13,4 21,1 16,8 17,0 1,5 9,1 

Largura (mm) 7,1 13,0 9,6 9,5 1,2 12,2 

Espessura (mm) 1,8 4,9 2,9 2,7 0,7 24,3 

Massa da semente fresca (g) 0,18 0,71 0,42 0,41 0,10 22,68 

Semente de coloração marrom-escura 

Comprimento (mm) 12,0 30,4 17,4 17,3 1,9 11,0 

Largura (mm) 7,1 12,9 10,0 10,1 1,1 11,5 

Espessura (mm) 1,6 5,6 2,9 2,7 0,7 22,8 

Massa da semente fresca (g) 0,19 0,74 0,47 0,46 0,09 19,65 

Peso de mil sementes (g) 447,6           

Número de sementes claras/ kg 

com 100% de pureza 
2653           

Número de sementes escuras/ kg 

com 100% de pureza 
2533           

 

Popinigis (1977) explicaram que o tamanho e o peso das sementes para algumas espécies 

podem ser considerados um indicativo de sua qualidade fisiológica, sendo que em um mesmo lote, 

sementes mais leves, normalmente, apresentam menor desempenho do que as mais pesadas, tanto 

na germinação como no crescimento inicial das plantas, devido à quantidade de reservas 

acumuladas e na formação do embrião. 

 
4. CONCLUSÕES  

O fruto de P. fasciculata é bacóide, indescente, polispémico e apresenta heteromorfia de 

sementes. Há variação no tamanho, massa da matéria fresca dos frutos e do número total de 

sementes por fruto. 
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RESUMO 

 

O homem através da educação ambiental deve compreender e valorizar o meio ambiente a fim de 

encontrar ações inovadoras que busquem reduzir ou minimizar os custos com conservação de 

componentes utilizados ou retirados dos ecossistemas. Este trabalho, por meio de uma sequência 

didática dividida em 6 etapas buscou propiciar reflexões críticas acerca da educação ambiental e 

ecotoxicologia com uma turma do quinto semestre de pedagogia de instituição do estado do Pará. 

Durante a prática com os acadêmicos foi coletado dados sobre as percepções dos alunos acerca da 

educação ambiental e sua relação com a ecotoxicologia, sendo apresentado aos universitários dois 

questionários, o primeiro antes da discussão sobre EA e a ecotoxicologia e outro após a presente 

discussão. Dessa forma, ao analisar as respostas dos graduandos, notou se que alguns alunos 

demonstraram interesse pelas temáticas, no entanto, revelaram que sentem se despreparados para 

trabalhar tais temas, alegando que não existem disciplinas dentro do curso voltadas ao meio 

ambiente, porém, afirmaram que a pedagogia auxilia o professor na construção de um 

conhecimento ambiental usando como ferramenta a interdisciplinaridade e o lúdico.Assim, 

acredita-se que há uma necessidade de inserção da EA como temática nos cursos de pedagogia a 

fim de sensibilizar por de meio de práticas acerca das questões ambientais. 

 

Palavras-chave:Ecotoxicologia. Educação ambiental. Jogos educacionais. 

Área de Interesse do Simpósio: Ecotoxicologia 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Na ciência ambiental existe uma relação de paralelismo entre a toxicologia e a 

ecotoxicologia (atualmente denominada Toxicologia Ambiental), logo partindo de um dos 

princípios da toxicologia, ela é uma ciência que estuda os efeitos de substancias químicas em seres 

vivos. A ecotoxicologia foi definida por TRUHAUT (1977) e mais tarde por BUTLER (1978 apud 

ANDERSON, 1998), como uma ciência que estuda especificamente o efeito de agentes poluidores 

ao meio ambiente. Tais ciências necessitam ser conhecidas e interagidas com o público leigo, pois 

MONRO (2001) discuti que ações precisam ser tomadas para que a sociedade possa ter maior 

mailto:vi.catmartins@gmail.com


 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

97 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

noção dos conceitos principais de educação ambiental e ecotoxicologia, sendo a educação uma das 

ferramentas possíveis para proximidade e envolvimento com o tema, tendo como resultado líquido 

o desenvolvimento de senso crítico mais estruturado. 

Partindo dessa premissa, é possível proporcionar uma aprendizagem mais significativa e 

aperfeiçoar a prática docente a partir da apresentação dos conhecimentos pertencentes e inerentes 

a esta ciência e utilizar-se da construção de jogos no ensino ambiental, uma vez que, são 

ferramentas que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem por ter um caráter dinâmico e 

inovador além de proporcionar a satisfação em aprender. Sendo assim, é de fundamental 

importância motivar e incentivar o interesse para a elaboração de uma proposta pedagógica que 

torne a educação ambiental, e ecotoxicologia partes integrantes dos currículos, incentivando uma 

nova postura em relação à questão ambiental. Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo 

principal demonstrar a importância da Educação Ambiental e da Ecotoxicologia na educação 

superior usando como ferramentas as tecnologias de informação e jogos educativos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A proposta da ação pedagógica foi realizada em um espaço não-formal - Laboratório de 

Informática (LABFIN) com os graduandos do 5 ° semestre do Curso de Pedagogia da Universidade 

do Estado do Pará – UEPA, onde desenvolve-se e utilizou-se jogos educativos para introduzir 

conceitos ambientais, tal como “O Show da Educação ambiental” e  o jogo computacional - 

software “Daphnia World”, além da montagem das aulas em formato Prezi, levando em 

consideração uma sequência didática que foi estruturada em etapas, dando suporte ao 

desenvolvimento da aula. 

A 1ª etapa da sequência de ensino aprendizagem foi aplicação do questionário para avaliar 

conhecimentos prévios dos acadêmicos. Logo após, a 2ª etapa foi aula teórico dialógica com 

recurso tecnológico Prezi, sobre conceitos básicos da educação ambiental, relacionando com os 

conceitos básicos referentes à ecotoxicologia, envolvendo as principais substâncias químicas, 

agentes poluidores e seus efeitos de exposição no meio ambiente, despertando no público-alvo a 

vontade e o interesse pelas temáticas gerando assim uma percepção pública efetiva. A 3ª etapa 

consistiu na aplicação do jogo educacional “Show da Educação Ambiental”, que faz uma analogia 
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ao televisivo “Show do Milhão”, onde a aula introdutória foi necessária para responder as 

perguntas, confeccionadas de papel cartão colorido. 

Para executar o jogo foi necessário dividir a turma em quatro grupos de números iguais, 

sendo escolhido um líder para rodar a roleta “roda-roda” que foi o mesmo objeto do jogo real 

“Show do Milhão”, porém confeccionado com imagens de bombons e adaptado para que os 

participantes rodem e ganhem além das pontuações, guloseimas. Os cartões de pergunta foram 

colocados em saco preto e quando sorteados o líder lia em voz alta enquanto os demais o auxiliam 

na resposta, que teve tempo indefinido para resposta. As perguntas foram objetivas e discursivas, 

sendo as discursivas para colocar as letras que faltam nas respostas, incentivando os grupos a 

falarem as letras do alfabeto, até acertarem ou deduzirem a resposta. O procedimento foi repetido 

para os outros grupos e venceu o grupo que respondeu corretamente o maior número de questões 

e consequentemente obteve maiores pontuações e bombons, na medida em que a roleta será rodada. 

Na 4ª etapa foi aplicado o jogo computadorizado - software “Daphnia World”. Neste jogo, 

o usuário deve controlar a personagem Daphnia de tal forma que ela percorra um rio, enfrentando 

inimigos naturais e poluição, até chegar a um local, denominado santuário, onde possa se 

reproduzir (BISPO, 2012). Após os jogos educacionais, na 5ª etapa os grupos produziram com 

pincel e em tiras feitas de papel 40 kg palavras-chaves que resumam as temáticas abordadas, 

mostrando de forma central o conhecimento adquirido. A última etapa foi à aplicação do mesmo 

questionário inicial para avaliar os conhecimentos adquiridos ou aperfeiçoados pelos acadêmicos 

de pedagogia, tendo o acréscimo de duas questões, com o objetivo de obter informações acerca da 

satisfação e do grau de aprendizagem propiciado pela atividade lúdica referente aos jogos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os instrumentos de coleta de dados foram dois modelos de questionários, sendo o primeiro 

que avaliou os conhecimentos prévios dos acadêmicos sobre EA e ausente de perguntas 

relacionadas aos jogos educativos foi composto de 5 perguntas, 3 discursivas e 2 objetivas, e o 

segundo que avaliou os conhecimentos adquiridos após a discussão da temática teve 5 perguntas 

discursivas, 2 objetivas e 2 perguntas discursivas extras referente aos jogos educativos totalizando 

7 perguntas. As perguntas lançadas no questionário investigativo encontram-se na Tabela 1, como 
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pode ser observado a seguir. Para manter o anonimato dos participantes, os mesmos serão 

representados pelas siglas: A1, A2, A3, A4... 

Na análise dos questionários, havia 31 alunos, residentes da capital e interiores, sendo 29 

do sexo feminino e 2 do sexo masculino, na faixa etária entre 18 – 27 anos, eles foram organizados 

e agrupados de acordo com a proximidade das respostas para procedermos à sua discussão. Através 

da primeira pergunta do questionário prévio, podemos detectar as percepções de EA dos sujeitos 

pesquisados. Para isso, as percepções foram categorizamos de acordo com duas tendências: a 

primeira como “Adestramento ambiental” e a segunda como “crítica”. Por meio da análise dos 

relatos dos acadêmicos observamos que nas prévias a maioria possui uma percepção de EA que se 

enquadra na categoria de “Adestramento ambiental”, enfatizando uma percepção muito técnica, 

desprovida de reflexões mais críticas sobre este assunto. Podemos observar esta tendência nos 

seguintes relatos transcritos: 

 

“Assunto para trabalhar na educação que “forma” o educando para envolver o saber e ter 

consciência do mundo em que vivemos na conscientização ambiental.” (A5) 

 

“Educação referente à natureza e o lugar onde cada pessoa vive de forma que não cause 

danos para o ambiente.” (A4) 

 

Na percepção desses alunos, a EA visa à mudança de comportamentos que são 

consideradosambientalmente inadequados. Esta designação advém do teor instrumental e é 

desprovido de reflexões críticas, às práticas educativas destinam-se a desenvolver posturas e 

atitudes ambientalmente corretas no educando (AMARAL, 2004). Por outro lado, observamos no 

questionário posterior, após a discussão e os jogos, alguns acadêmicos apresentaram percepções 

que se enquadram na categoria crítica sobre os objetivos da EA. Os mesmos enfatizaram a 

importância de contextualizar o assunto com os conhecimentos científicos, bem como, considerar 

o conhecimento que o estudante já possui. Essa tendência foi identificada no seguinte transcrito: 

 
“A EA é algo que deve ser apresentado desde a infância e vivido na rotina. É o equilíbrio 

entre o homem e a natureza.” (A7) 

Podemos observar que, mesmo quando estes sujeitos apresentam ter uma percepção de EA 

que se enquadra como crítica ao justificarem notou que aparecem percepções de “Adestramento 

ambiental”, como se verifica no relato do acadêmico A9, o mesmo destaca que a EA é uma 
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“educação”, em que o sujeito precisa ter para valorizar, cuidar e preservar o meio ambiente, tendo 

uma preocupação de corrigir os comportamentos que não são considerados como adequados. 

Quando primeiramente questionamos os acadêmicos com relação a como estes se sentem 

para trabalhar com EA e ecotoxicologia, a maioria deles (94%), afirmaram não se sentirem 

preparados, porém após a discussão, apresentação da temática e o reforço com os jogos 

educacionais e computacionais, quando novamente perguntados, 54 % responderam que se sentem 

habilitados em inserir as temáticas no ensino básico. Quando questionados previamente se 

receberam alguma formação para trabalhar com EA e ecotoxicologia na educação básica a maioria 

dos entrevistados (97%), disse que não, os 3% que responderam sim argumentaram que as 

informações foram obtidas através de atividades extraclasses ou leituras, sendo que, no 

questionário posterior e após a aplicação dos jogos e debates apenas 45% afirmaram sim, ou seja, 

essa experiência gerou uma formação para discutir a EA no ensino básico. 

Uma das possíveis causas da EA e do ecotoxicologia ser pouco ou nada abordada nas 

universidades pode estar relacionada com a falta de embasamento na formação inicial dos 

professores acadêmicos que ministram as disciplinas e a falta de noção que essas temáticas são 

interdisciplinares, presente nos PCN’s e relacionam não só a “reeducação” ambiental, mas também 

os efeitos adversos causados por substâncias à sua quantidade no ambiente e o porquê da sua 

presença. Os conteúdos com os quais os professores têm menos familiaridade ou conhecimento 

acabam sendo deixados de lado na hora da escolha dos temas que serão abordados em sala de aula. 

Assim, devido ao conhecimento incompleto e a postura retrógada sobre a necessidade da 

abordagem da EA, ela acaba perdendo o espaço que deveria ocupar na formação dos futuros 

professores. 

Quando questionados como trabalhariam a EA e a ecotoxicologia na educação básica, nos 

dois questionários, 74,2% dos alunos obtiveram respostas satisfatórias, que focaram a 

interdisciplinaridade ou temas específicos como o “lixo”, a não necessidade de um espaço 

determinado para abordar o assunto dentro da escola, à elaboração de aulas participativas, 

dinâmicas, lúdicas e com recursos didáticos,estimulando a observação em aulas de campo ou ao 

redor da escola. Essas tendências foram identificadas nos seguintes transcritos: 

 

“Projetos independentes desenvolvidos fora da sala de aula para aproximar o aluno com o 

conhecimento que vai ser desenvolvido, usando materiais recicláveis.” (A7) 
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“Incluiria estas temáticas em diversas disciplinas, com aulas participativas tendo contato 

com o conteúdo abordado, através da interdisciplinaridade.” (A4) 

 

A última questão solicitava que os acadêmicos marcassem SIM ou NÃO, se o ensino de 

pedagogia poderia contribuir para as questões ambientais, marcando SIM, explicaria de que forma 

ocorreria a sua contribuição. 100% responderam que SIM nos dois questionários e abaixo segue 

uma das explicações elaborada pelo aluno A2 acerca da contribuição do ensino da Educação 

Ambiental para a pedagogia:  

 

“Contribui com a formação crítica, política e conscientizadora dos sujeitos em processo 

de formação. Busca meios científicos e a ludicidade para viabilizar as estratégias 

pedagógicas como se trabalhar a educação ambiental.” (A2) 

 

Podemos verificar na fala de 19,3% acadêmicos uma visão muito reduzida da relação 

pedagogia e EA, especificando como contribuição apenas projetos, inserção das temáticas na 

educação infantil e a conscientização dos alunos como um processo rápido e independesse de uma 

visão mais ampla do que seja o ambiente. Como afirmaram Cortes Jr, Corio & Fernandez (2009, 

p.51)  

“Essa visão revela uma ideia preservacionista e romântica, há muito superada pelos 

educadores ambientais, associada a uma visão de educação sobre o ambiente, pois bastaria 

munir as pessoas com fatos relacionados ao problema ambiental para assim “conscientizá-

las”. 

 

Após a aula, o jogo educacional “Show da Educação Ambiental”, que faz uma analogia ao 

televisivo “Show do Milhão” foi adaptado para o ensino da pedagogia e aplicado pelos 

ministrantes, onde a aula introdutória foi necessária para responder as perguntas. As regras do jogo 

foram esclarecidas bem como a roleta “roda-roda” foi o mesmo objeto do jogo real “Show do 

Milhão”, na medida em que acertavam as perguntas eles ganhavam além das pontuações, 

guloseimas. Foi possível perceber que cada aluno tem sua forma de aprender, que cada sujeito 

constrói o conhecimento de maneira diferenciada.  

Durante a aplicação do jogo, alguns estudantes demonstraram dificuldades em aceitar as 

regras e propuseram mudanças na execução do jogo, uma vez que, os mesmos não estavam 

“confortáveis” com a organização, isso refletiu na resposta dos alunos, onde nas perguntas extras 

do segundo questionário referente aos jogos, 95% responderam que a estratégia foi ótima, houve 
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interação com o público e o lúdico, reforçou a assimilação do conhecimento bem como a obtenção 

de novos, porém as regras teriam que sofrer mudanças e o tempo de execução teria que ser maior, 

contudo a dinâmica trouxe produtividade. Durante o jogo os alunos traziam conhecimentos prévios 

dos conceitos abordados, por outro lado, outros demonstraram deficiências bastante acentuadas 

com relação aos conteúdos propostos, demonstrando que não houve assimilação quando 

apresentado pelo ministrante em sala de aula.   

A execução do jogo computadorizado - software “Daphnia World” proporcionou de acordo 

com 97% dos alunos uma interação entre os estudantes, pois os que apresentavam maior facilidade 

ajudaram os demais colegas na compreensão dos conteúdos do jogo. Neste momento foi visível a 

construção do conhecimento de forma interativa. Outro aspecto que importante a ser destacado foi 

à forma como os educandos encararam o jogo, alguns utilizavam aquele momento apenas para 

descontração e competitividade, sem levar em conta, de forma intencional, a aprendizagem em 

questão.  Para outros os jogos despertaram curiosidades e interesse sobre os conteúdos, gerando 

perguntas e dúvidas a respeito dos assuntos abordados. Ao final, os alunos produziram palavras-

chaves feitas artesanalmente que tinham o objetivo de resumir e centralizar as temáticas abordadas, 

fixando melhor o repasse a outros. 

 

4. CONCLUSÕES  
 

O objetivo deste estudo foi investigar e discutir, através da percepção dos acadêmicos, como 

a Educação ambiental e a ecotoxicologia pode ser inserida no currículo do curso de Pedagogia, 

usando, por exemplo, os jogos educacionais, com o intuito de detectar suas influências na formação 

inicial desses profissionais do ensino básico. Através dos dados discutidos nesse trabalho, alguns 

pontos merecem atenção: os estudantes de Pedagogia da UEPA têm dificuldades de refletirem 

criticamente sobre a Educação ambiental e sentem-se despreparados para trabalharem com este 

tema na educação básica. Um dos possíveis motivos para essa lacuna durante suas formações pode 

estar relacionado a pouca inclusão da EA nas disciplinas do curso. 

A ausência de um espaço para discussões de temas relacionados ao meio ambiente faz com 

que a procura pelo tema fique a critério de cada acadêmico, que é responsável pela seleção de 

leituras extraclasses a respeito do assunto. Os acadêmicos acreditam que a pedagogia possa auxiliar 

na compreensão da problemática ambiental, através de estratégias pedagógicas que o professor 
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pode utilizar para a medicação da construção do conhecimento, ou seja, que a interdisciplinaridade 

sirva para a formação de sujeitos críticos e conscientes, de maneira a adequar as práticas 

pedagógicas a cada faixa etária, verificando os problemas causados pelo homem e buscando 

soluções.  

Sobre o papel do pedagogo, os acadêmicos possuem uma preocupação em aproximar o 

ensino das questões ambientais à realidade do aluno, através de estratégias diversificadas, que vão 

de discussões até jogos computacionais. A experiência com os jogos permitiu aos acadêmicos 

demonstrarem dificuldades e compreenderem a sua importância como ferramenta facilitadora de 

socialização entre os educandos, e principalmente do aprendizado no ensino ambiental, pois com 

o seu uso, a construção do conhecimento se deu de forma descontraída, divertida, interativa e 

lúdica, ou seja, os estudantes aprenderam brincando e resignificando conceitos. Por fim, a educação 

ambiental juntamente com temas específicos como a eco toxicologia se torna prazerosa de aprender 

quando desenvolvida junto com atividades lúdicas, afinal “é preciso encantar para ensinar” 

(SANTANA, 2006). 

Acreditamos que apesar de não existir uma disciplina específica no curso os acadêmicos 

apresentaram ter a necessidade de aprenderem mais sobre Educação Ambiental e ecotoxicologia, 

pois compreendem sua importância. Como afirmam Cortes Jr., Corio e Fernandez (2009, p.46): 

“os licenciados, futuros educadores pedagógicos, não podem negligenciar a temática da Educação 

Ambiental na sua profissão, dada a necessidade de educar ambientalmente por meio de práticas 

pedagógicas”. Esperamos que a inclusão deste tema seja crescente nas aulas do curso de Pedagogia 

de forma que reflita em uma maior inclusão da EA na educação básica. 
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RESUMO 

 

Onicomicoses são infecções causadas por fungos nas unhas. Apesar de ser um problema de saúde 

pública bastante comum, o fato de seus sintomas não serem graves leva a uma negligência no 

tratamento e na prevenção da transmissão. Por isso, o objetivo deste estudo foi identificar casos de 

onicomicose nos municípios de Salvaterra e Soure, Ilha do Marajó, Pará, bem como formas de 

tratamento e prevenção de transmissão. Para isso, o estudo baseou-se emlevantamento 

bibliográfico, aplicação de entrevistas semiestruturadas com manicures e pessoas acometidas pela 

infecção e levantamento de casos junto às Secretarias Municipais de Saúde (SEMUSA’s) de 

Salvaterra e Soure, com o intuito de saber a proporção de pessoas acometidas por onicomicoses 

nos Municípios. Os resultados apontaram que das cinco manicures entrevistadas, apenas uma nunca 

atendeu clientes com fungos nas unhas. As demais, já haviam atendido inúmeros clientes com 

onicomicose. Todas as manicures afirmaram utilizar o mesmo kit para o atendimento dos clientes, 

esterilizando-os sempre antes do uso. Porém, o procedimento adotado na esterilização não é 

adequado. Apenas uma manicure faz uso de luva para atender seus clientes e somente uma disse 

não ter conhecimento sobre a transmissão de fungos através dos kits manicure. Nas entrevistas com 

pessoas acometidas por onicomicoses,a maioria apresenta a doença há mais de cinco anos; todos 

nunca foram a um dermatologista. Além disso, oito dos dez entrevistados se automedicam, 

utilizando tratamentos medicamentosos e/ou caseiros. Constatou-se, ainda, que todos os 

entrevistados não sabiam qual tipo de fungo lhes acometiam. Dados das SEMUSA’s de Salvaterra 

e Soure não foram obtidos por falta de registros dos mesmos, o que ressalta a frustação da 

população acometida pela infecção. Em razão das onicomicoses não serem consideradas problemas 

graves, a maioria dos pacientes são diagnosticados nas emergências dos postos e hospitais de saúde 

dos dois Municípios, sem a realização de exames para identificação dos agentes etiológicos. Com 

isso, o tratamento, mesmo com acompanhamento, acaba não sendo eficaz.    

 

Palavras-chave: Fungos. Onicomicoses. Atendimento. 

Área de Interesse do Simpósio: Epidemiologia e controle de doenças 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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De acordo comOliveira(2013), fungos são seres eucarióticos, heterotróficos, unicelulares 

ou multicelulares. Podem ser encontrados nos mais variados locais, como nos vegetais, no ar 

atmosférico, no solo e na água. Apesar de aproximadamente 250 mil espécies já terem sido 

estudadas, menos de 150 mil são patogênicas ao homem. As onicomicoses são doenças causadas 

por fungos que acometem o ser humano. São difíceis de diagnosticar e tratar, pois o tratamento é 

lento, provoca numerosos efeitos colaterais, além de ter um alto custo para o paciente (BRASIL, 

2004; CAPUANO et al., 2005). 

Onicomicose é o termo designado às infecções ungueais causadas por fungos dermatófitos 

que se instalam no tecido queratinizado das unhas, como os dogêneroTrichophytonsp., 

Microsporum sp.eEpidermophytonsp.; por leveduras do gênero Candidasp. ou fungos filamentosos 

não dermatófitos dos gêneros Aspergillus sp., Fusariumsp.e outros (ARAÚJO et al., 2003; 

CHIACCHIO; RUIZ, 2006; ALMEIDA et al., 2007; ALMEIDA et al., 2009; ALMEIDA; 

COLOMBO; MONTARIN, 2015). Para Araújo et al. (2003), as onicomicoses representam 20% 

das infecções de unhas, sendo uma das onicopatias mais frequentes no mundo. Apesar de serem 

infecções comuns, atualmente as onicomicoses ainda são infecções difíceis de tratar, pois podem 

ocorrer reinfecções nos locais já acometidos, o que torna o fungo mais resistente a fungicidas antes 

usados, ou a quaisquer outros tipos de drogas. Assim, ocorre o insucesso terapêutico e altas taxas 

de reincidência (ALMEIDA et al., 2007; ALMEIDAet al., 2009). 

As onicomicosessão reconhecidas como um problema de saúde pública em muitos países, 

apesar de não serem doenças de notificação obrigatória (CAPUANO et al., 2005). Este fator gera 

dificuldade na determinação de sua incidência devido aos sintomas que, considerados simples na 

maioria dos casos, não forçam o paciente a procurar um médico. No entanto, a maioria dos casos 

é de evolução crônica (KIOSHIMA; OLIVEIRA; SVIDZINSHI, 2002). 

Segundo Capuano et al (2005), fatores como condições socioeconômicas, más condições 

de higiene e sanitárias, assim como idade, sexo e ocupação, contribuem diretamente com a 

prevalência de onicomicose. Doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, 

imunossupressão, bem como hiperhidrose, psoríase ungueal, deformidades ortopédicas, entre 

outros fatores relacionados ao estado clínico do paciente constituem condições facilitadoras da 

instalação das onicomicoses (CHIACCHIO; RUIZ, 2006). Além disso, condições climáticas 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

107 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

favorecem a dispersão dos fungos. Em países tropicais como o Brasil, o clima quente e úmido 

aumenta a predisposição de onicomicoses por leveduras (ALMEIDAet al., 2007). 

Para a obtenção do diagnóstico correto faz-se necessária a realização de exames 

micológicos (microscópio direto e cultura) para a identificação do agente etiológico, seja pela 

morfologia e/ou pelo auxílio de provas bioquímicas (ARAÚJO et al., 2003; ALMEIDA et al., 

2009). O diagnóstico etiológico correto é uma etapa fundamental para o sucesso do tratamento, 

pois é por meio deste que se confirma o agente etiológico causador da onicomicose, possibilitando 

o tratamento correto(KIOSHIMA; OLIVEIRA; SVIDZINSHI, 2002; CHIACCHIO; RUIZ, 2006). 

Entre as micoses provocadas por fungos as mais comuns são do tipo proximal, que se 

iniciam próximo à cutícula e alongam-se em direção às pontas das unhas. Os métodos utilizados 

para se ter o diagnóstico passam por: coletar amostras com materiais nunca utilizados nas regiões 

mais basais da área afetada nas unhas, colocar as amostras em meio de cultura e em exames, onde 

cada tipo de fungo se caracteriza pelo tipo de suas hifas. Essa diferenciação percebida nos exames 

ajuda na identificação do tipo de infecção a ser tratada (ARAÚJO et al., 2003; ALMEIDA et al., 

2009).  

Assim, este trabalho tem por objetivo investigar casos de onicomicoses nos municípios de 

Salvaterra e Soure junto a profissionais de estética (manicures) e pessoas acometidas por este tipo 

de infecção causada por fungos nas unhas, para entender a dimensão deste tipo de infecção nos 

municípios e como estão as formas de atendimento ao público afetado. 

 

2. METODOLOGIA 

Os dados foram coletados em agosto de 2016. Foram aplicadas entrevistas 

semiestruturadas a cinco manicures e a dez pessoas acometidas por onicomicoses. Contatamos 

manicures que aceitaram participar desta pesquisa de forma voluntária. Mostramos a elas as Figuras 

1, 2 e 3 de unhas com onicomicoses, para que elas identificassem os sintomas aparentes. Em 

seguida aplicamos as entrevistas. Dentre as perguntas constavam: Quantos clientes você atendeu 

que tivessem onicomicose? Você utiliza os mesmos materiais em todos os seus clientes? Você 

sabia que onicomicose pode ser transmitido através do kit manicure (alicate, espátula, cortador, 

tesoura, etc.)? As entrevistas foram aplicadas nas residências das próprias manicures. Para manter 

o sigilo, principalmente visando resguardar a condição ética das manicures em relação a seus 

clientes, não utilizamos nomes de nenhuma das entrevistadas ou de seus clientes. Em seguida 
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aplicamos outra entrevista a dez pessoas portadoras de onicomicose. Algumas das perguntas foram: 

Há quanto tempo você possui fungos nas unhas? Você já foi ao dermatologista? Qual tratamento 

você utiliza em suas unhas? Todas as pessoas com fungos nas unhas foram entrevistadas em suas 

moradias. 

 Por fim, solicitamos através de ofícios às Secretarias Municipais de Saúde (SEMUSA) de 

Soure e Salvaterra dados sobre casos do onicomicose entre os anos de 2015 e 2016. Todas as 

informações foram transcritas e dispostas em tabelas no Excel para análise.  

Figura 1- Fungos nas unhas das mãos. 

 
Fonte: Micose de unha: sintomas, tratamento e prevenção1. 2016. Disponível em: 

http://ilovesaude.com/micose-de-unha/> Acesso em ago. 2016. 

 

Figura 2- Fungos nas unhas dos pés. 

 
Fonte: Promissor tratamento tópico de fungo nas unhas. Disponível em: 

<http://diabete.com.br/promissor-tratamento-topico-de-fungo-nas-unhas-funcionam-bem-na-fase-

3/>, Acesso em ago. 2016. 
 

 

Figura 3- Fungos nas unhas dos pés. 
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Fonte: Forum Saúde. Disponível em: <http://www.forumsaude24.com/onicomicose-micose-nas-unhas> 

Acesso em ago. 2016. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na análise dos resultados este trabalho, dentre as cinco manicures entrevistadas, 80% 

já haviam atendido clientes com fungos nas unhas tanto das mãos quanto dos pés, nos 

municípios de Salvaterra e Soure no Pará. As análises feitas por Araújo et al. (2003) no Rio de 

Janeiro entre 1998 e  2000, mostra que de 400 pessoas, 83,16% dos casos de onicomicoses por 

fungos nas unhas das mãos são mais frequentes em mulheres e 46,5% em homens geralmente 

nas unhas dos pés. Ainda, segundo estes autores, na maioria dos casos a proliferação é facilitada 

em decorrência do ambiente de trabalho dessas pessoas em que geralmente as unhas ficam 

expostas a umidade por longos períodos. 

Todas as manicures entrevistadas afirmaram fazer a esterilização do kit manicure 

(alicate, espátula, cortador, tesoura, etc.), colocando-os em água fervente e secando 

posteriormente. No entanto, este tipo de procedimento não está de acordo com o que recomenda 

o Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), que indica a lavagem dos materiais com água e sabão 

ou detergente neutro, escovação com escova de cerdas macias, enxágue, secagem e acomodação 

em embalagem apropriada para o processo de esterilização, usando autoclave e estufa. No caso 

das manicures questionadas, nenhuma tinha acesso a estes tipos de equipamentos. Ainda de 

acordo com Brasil (2011), durante o processo de esterilização os materiais devem ser 
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manuseados com o auxílio de luvas, assim como no atendimento aos clientes. Apenas 20% das 

manicures entrevistadas afirmou fazer uso deste equipamento de segurança. 

Quando questionadas sobre a possibilidade da transmissão de onicomicoses e outras 

doenças através dos kits manicure, 20% das entrevistadas afirmaram não ter conhecimento sobre 

esse fato. As demais demonstraram preocupação com a importância e o cuidado com o kit, tanto 

para os clientes, como para elas mesmas. Barbosaet al. (2012), ressaltam o perigo da transmissão 

de doenças como o HIV por meio desse kit, pois os materiais perfurantes ou cortantes podem 

ocasionar sangramentos e a contaminação pode vir a ocorrer, tanto para os profissionais que 

manipulam os objetos, quanto para outros clientes que serão expostos ao mesmo material. 

Nas entrevistas com pessoas acometidas por onicomicose, verificou-se que 70% dos 

entrevistados são afetados por esta infecção há mais de cincoanos, estando dentro do intervalo 

de tempo observado por Kioshima et al. (2002). Em seu estudo bibliográfico, os autores 

constataram que a maioria dos casos varia de um a vinte e cinco anos, e são, portanto, 

considerados crônicos.  

Todos os entrevistados desta pesquisa nunca foram ao dermatologista. Esse resultado 

pode estar relacionado ao fato de na região não existir profissionais especializados na área para 

identificar o agente patogênico, diagnosticar e fazer o acompanhamento adequado. Na região 

Norte do Brasil, em 2003, concentrava-se apenas 3,4% dos dermatologistas existentes no país, 

sendo o menor percentual por região.  

Consequentemente, 80% dos entrevistados submetem suas unhas doentes a tratamentos 

caseiros, sem que haja prescrição medicamentosa por um profissional da área. Entre os 

tratamentos utilizados estão a aplicação de base com formol, lavagem com amoníaco, utilização 

de sebo de carneiro, aplicação de óleos como o de andiroba, aplicação de fungicidas encontrados 

em farmácias, entre outros. No entanto, Kioshima et al. (2002), afirmam que tais tipos de 

tratamento são ineficazes, pois o sucesso terapêutico está ligado à identificação do agente 

etiológico, uma vez que, os fungos respondem de maneira diferente aos antifúngicos disponíveis 

no mercado. Alguns entrevistados nos relataram que pintam com esmalte as unhas para disfarçar 

a presença dos fungos. 

Todos os entrevistados alegaram não ter conhecimento a respeito do tipo de fungo que 

acomete suas unhas. Mesmo os 20% que já procuram atendimento nos postos e hospitais dos 
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municípios, não souberam nos informar o tipo específico de fungo. Nos municípios de Soure e 

Salvaterra não há centros especializados neste tipo de problema, bem como poucas pesquisas e 

profissionais dedicados ao estudo desse tipo de enfermidade (KIOSHIMA et al., 2002). 

Nas Secretarias Municipais de Saúde de Salvaterra e Soure (SEMUSA’s), não foi 

possível obter dados dos anos de 2015 a 2016 sobre onicomicoses, pois o atendimento para 

pessoas com essa infecção é registrado junto a todos os outros casos de entradas nos postos e 

hospitais, como febres, dor de cabeça, dores no corpo, entre outras. Ou seja, não é feito um 

registro específico destes casos.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho encontrou em um curto período de tempo um relevante número de 

pessoas que conheciam indivíduosafetados ou que são acometidas por onicomicose nos municípios 

de Salvaterra e Soure. Dos entrevistados infectados, pudemos perceber que a minoria recorre às 

unidades de saúde dos municípios à procura de tratamento. Não há profissionais especializados nas 

unidades de saúde, o que leva a maioria a se automedicar, colocando em risco sua saúde, além de 

não eliminar por definitivo os fungos das unhas, já que se trata de infecções persistentes.  

Em entrevista com profissionais de estética (manicures), foi possível constatar que a 

maioria esteriliza os materiais de trabalho (kit manicure), porém de maneira inapropriada, podendo 

ocasionar a transmissão de onicomicose, além de outros tipos de doenças. Apesar dos cuidados 

demonstrados por parte destes profissionais, ainda há falta de conhecimento sobre os riscos que os 

materiais utilizados por eles podem fornecer para sua própria saúde e de seus clientes. A ausência 

de dados nas Secretarias Municipais dos municípios estudadosressalta o fato desta infecção não ser 

considerada grave. Em razão disto, a maioria das pessoas é diagnosticada nas emergências dos 

postos e hospitais de saúde e, com isso, o tratamento, mesmo sendo acompanhado, acaba não sendo 

eficaz, ocasionando reincidências.  
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RESUMO  

 

A relação homem-planta é cientificamente denominada de etnobotânica, na qual pesquisas que 

abordam as práticas medicinais envolvem, principalmente, a botânica, a química e a farmacologia. 

Assim, realizou-se um levantamento de plantas místicas utilizadas na Comunidade Caruaru (Ilha 

de Mosqueiro, Belém – PA) e a relação das espécies mais citadas com propriedades químicas e 

biológicas. Na comunidade foi aplicada a amostragem não probabilística e a técnica bola de neve. 

Os dados obtidos se deram por questionários semi-estruturados e entrevistas dialogadas. A coleta 

do material botânico foi através de turnê guiada, capturando imagens e/ou coletando-os para 

identificações. Na análise de dados verificou-se o perfil dos entrevistados, o conhecimento botânico 

e a ocorrência de estudos químicos/biológicos consultando bases científicas. Foram listadas 50 

espécies, sendo identificadas 31, distribuídas em 32 famílias, destacando-se Lamiaceae, Araceae e 

Rutaceae. As espécies Ruta graveolens L.; Aellanthus suaveolens Mart. Ex Spreng.; Mansoa 

alliaceae (Lam.) A. H. Gentry; Ayapana triplinervis (Vahl.) R. M. King. & H. Rob.; Ocimum 

basilicum L.; Pogostemon heyneanus Benth.; Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth.; 

Renealmia monosperma Miq.e a etnoespécie Vindicá e (em identificação), foram as mais citadas 

(três a cinco citações) e distribuídas em seis tipos de indicações de uso. Para estas plantas há 

investigações de cunho químico/biológico, informações que podem respaldar futuros estudos para 

verificações sobre a eficácia destes vegetais. 

Palavras-chave: Etnobotânica. Ilha de Mosqueiro. Ritos 

Área de Interesse do Simpósio: Etnociências  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A relação do homem com o mundo vegetal é amplamente abordada na etnobotânica, a qual 

estuda comunidades antigas e atuaise as influências ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e 

culturais com as plantas (Alexiades, 1996).Estudos etnobotânicos abrangem diferentes áreas do 

conhecimento como a Botânica, a Antropologia, a Farmacologia e a Medicina (Clément, 1998; 

Maioli-Azevedo e Fonseca-Kruel, 2007; Rodrigues et al.,2009). Em investigações etnobotânicas 

são apontadas diversas categorias da utilidade da flora, à saber: medicinais, alimentícias, 
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construção, artesanato, comercial e mística (Almeida e Albuquerque, 2002; Albuquerque e 

Andrade, 2002; Amaral e Guarim, 2007). 

A categoria mística envolve plantas de usos ritualísticos, mágicos, sagrados, para cura de 

enfermidades espirituais, proteção e profecias (Scudeller et al., 2009; Silva, 2014). Dentre as 

práticas curativas a benzeção é uma opção de cura, praticada por benzedeiras as quais, geralmente, 

são mulheres simples, donas de casa e conhecedora do uso de plantas e possuem o poder de 

transmitir bem-aventuranças aos outros, atingem as curas através de um sincretismo religioso 

utilizando as ervas dentro de rituais e rezas (Beltrão-Júnior e Neves, 2013). 

Segundo Gomes et al., (2008), a utilização de plantas para cura de males físicos e mentais 

é consequência da miscigenação de ritos afro-brasileiros, indígenas e saberes trazidos e 

conservados pelos portugueses, encontrando esta relação também em outras literaturas, à saber: 

Camargo (2006), Jorge (2009), Flerck e Polleto(2012) e Rocha et al.,(2015). 

Na Amazônia, as plantas místicas são utilizadas como: amuletos para proteção; cultivadas 

para espantar mal olhado; usadas para benzer crianças; em banhos tradicionais (banho de cheiro); 

aplicadas em partos; e são empregadas em rituais religiosos afro-brasileiros e indígenas (Trindade, 

2012; Rocha, 2014; Carmo et al.,2015).Camargo (2006) relata que a psicoatividade de plantas 

místicas resulta da composição química de cada planta e da forma como é utilizada, atingindo, 

assim, regiões do sistema nervoso central. 

Pelo fato desta categoria de uso de plantas explorarem o aspecto sobrenatural e alcançar o 

universo biológico é que se constata a necessidade da realização de estudos para o resgate de tais 

utilizações e indicações, relacionando seus usos com outras pesquisas, demonstrando que estes 

saberes possuem fundamentos para suas aplicações. 

O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento de plantas místicas utilizadas pela 

Comunidade Caruaru, fornecendo dados químicos e biológicos sobre as espécies mais citadas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na comunidade Caruaru (1º 8ʹ 49,04ʺ S; 48º 26ʹ 9,06ʺ W), localizada 

na Ilha do Mosqueiro, Belém, Pará. 
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Houve um informante principal e a comunidade geral. A amostragem foi não probabilística 

e foi utilizada a técnica da bola de neve (snow ball) (Bailey, 1994 apud Albuquerque et al., 2010), 

onde um morador indica o próximo a ser entrevistado.  

Realizou-se uma visita piloto na comunidade em agosto de 2014 e posteriormente obteve-se 

a autorização para coleta de dados etnobotânicos por meio da assinatura do Termo de Anuência 

Prévia (TAP).A coleta de dados ocorreu no período de janeiro a setembro de 2015, com aplicação 

de 15 questionários semi-estruturados (Albuquerque et al., 2010). As questões buscaram registrar 

a identificação pessoal do entrevistado (nome, idade, sexo) e os dados sobre as plantas utilizadas, 

bem como o modo, a finalidade e a origem do conhecimento (Negrelle e Fornazzari, 2007).No 

decorrer da entrevista foi utilizada a técnica de lista livre (Albuquerque et al.,2010) e foi 

complementada pela nova leitura (Reading back) e a indução não específica (nospecific 

promting)(Brewer, 2002). 

A coleta do material botânico aconteceu por meio de turnê guiada, onde, em caminhada pela 

propriedade do entrevistado, o qual indicou as plantas que utilizava verbalizando o nome popular. 

Esta técnica visa validar os nomes das espécies citadas nas entrevistas, uma vez que há variações 

nas denominações populares entre regiões e indivíduos da mesma comunidade (Albuquerque et 

al.,2010). Para a identificação foram capturadas imagens das plantas, as quais foram previamente 

identificadas pelo parataxônomo do Museu Paraense Emílio Goeldi e no caso das que não foram 

identificadas por esse método procedeu-se a coleta material de acordo com Fidalgo e Bononi 

(1984).Posteriormente, as exsicatas foram comparadas com aquelas incorporadas aos herbários 

MG, MFS e registros do Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT, 2015). O material foi 

incorporado ao acervo do herbário Prof. Dra. Marlene Freitas da Silva (MFS).Para confirmação 

dos nomes científicos e autorias consultaram-se as bases de dados online da Lista de Espécies da 

Flora do Brasil (Lista de Espécies da Flora do Brasil, 2015); Tropicos do Missouri Botanical 

Garden (MOBOT, 2015); 

Foram analisados o perfil dos entrevistados, o conhecimento etnobotânico e a ocorrência 

de estudos químicos e biológicos realizados com espécies que foram citadas mais de três vezes. 

Para tanto se acessou as bases de artigos científicos Scielo, Scopus, Science Direct. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Perfil dos entrevistados  

Foram realizadas 15 entrevistas, sendo 10 mulheres e cinco homens. A média de idade foi de 

48 anos. A maior participação das mulheres pode ser explicada pela responsabilidade dos afazeres 

domésticos e cuidados com a saúde física e espiritual do lar, enquanto o homem esteja trabalhando 

fora. Apesar da administração do lar (cuidado e zelo) estas mulheres também contribuem para a 

renda familiar, trabalhando, principalmente, com o extrativismo. Pastore et al. (2009) relatam que 

culturalmente a mulher é a responsável pelas atividades domésticas e que o auxílio em atividades 

produtivas é tido como uma acréscimo dessas atividades. Dentre as fontes de rendas, verificou-se 

que seis recebem bolsas auxílios do governo – bolsa família; quatro vivem de aposentadoria; e 

cinco são funcionários públicos ou trabalhadores autônomos. Há como complemento de renda o 

extrativismo, vendas autônomas e trabalhos informais. Quanto a religiosidade, 13 informantes são 

católicos e participam da Festividade de Santa Rosa de Lima e das outras comunidades próximas, 

os outros dois são ligados ao protestantismo.  

Conhecimentos etnobotânicos 

O conhecimento e utilização das plantas são reflexos dos ensinamentos advindos de outras 

gerações, comumente de mãe ou pai para filhos, tal como dois informantes relatam: 

“Aprendi com a minha mãe” (J. P. A. F., 22 anos) 

“Digamos que eu sei um terço do que meu pai sabe” (H. N. A., 41 anos) 

Os saberes transmitidos oralmente passaram a fazer parte dos hábitos, crenças e tradições de 

outras gerações e hoje se observanas literaturas acerca da utilização dos vegetais para práticas 

curativas (Silva, 2014). Segundo Camargo (2012) o acúmulo de saberes empíricos e as práticas 

curativas trata-se da medicina popular envolvendo o homem de uma forma geral: “corpo e mente, 

em sua relação com a saúde, a doença e a cura de males físicos, mentais e espirituais”.  

Foram citadas 50 plantas místicas (Tabela 1), das quais 31 foram identificadas. 
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Tabela 1: Espécies citadas pelos informantes da Comunidade Caruaru, Mosqueiro, Pará; Legenda: fo.= 

folha; pl.= planta. 
Etnoespécie Família Espécie Indicações de 

 uso 

Parte  

usada 

Forma de 

 Uso 

Nº de  

citações da 

etnoespécie 

Abre caminho 

 

 Em identificação Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

fo. Banho 1 

Alecrim da  

Angola 

 

Lamiaceae 

 

Vitex agnus-castus L. 

 

Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

Atrativo 

Descarrego 

 

fo. Banho 2 

Alfavaca 

 

Lamiaceae 

 

Ocimum campechianum 

Mill 

 

Aborrecimento de  

crianças 

 

fo. Banho 2 

Alfavacão 

 

Lamiaceae 

 

Ocimum gratissimum L. 

 

Proteção fo. Banho 2 

Arataciú  Em identificação Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

fo. Banho 1 

Araracoré  Em identificação Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

fo. Banho 1 

Arruda 

 

Rutaceae 

 

Ruta graveolens L. 

 

Benzer 

Proteção contra  

mal-olhado 

 

fo. 

pl. 

Banho 

Cultivada 

3 

Buiuçú Fabaceae 

 

Ormosia coutinhoi Ducke 

 

Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

fo. Banho 1 

Busca- longe 

 

 Em identificação Proteção pl. Cultivada 1 

Cabi,  Em identificação Limpeza do corpo fo. Banho 1 

Cachorrinho  Em identificação Proteção pl. Cultivada 1 

Cala –boca Araceae Philodendron muricatum  

Willd. ex Schott 

Proteção pl. Cultivada 1 

Carirú Portulacacea

e 

Talium triangulare (Jacq.) 

Willd. 

Amansar criança fo. Banho 2 

Catinga de mulata Lamiaceae 

 

Aeolanthus suaveolens 

Mart. ex Spreng. 

Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

fo. Banho 4 

Cipó d’alho 

 

Bignoniacea

e 

 

Mansoa alliacea,(Lam.) A. 

H. Gentry 

Limpeza do corpo 

Proteção 

fo. Banho 3 

Chá preto  Em identificação Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

fo. Banho 2 

Chicória Apiaceae 

 

Eryngium foetidum L. Mal olhado fo. Banho 1 

Comigo - 

ninguém- 

pode 

 

Araceae 

 

Dieffenbachia picta Schott Proteção 

Descarrego 

Atrativo 

pl. 

fo 

Cultivada 

Banho 

 

2 

Cuinha Araliaceae Polyscias scutellaria 

(Burm. f.) Fosberg 

Amansar criança fo. banho 1 

Curimbó 

(falta confirmar) 

 Em identificação Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

Proteção 

Raspa

s do 

cipó 

Banho 2 
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fo. 

Curauá  Em identificação Proteção   1 

Desatrapalha  Em identificação Proteção 

Descarrego 

pl. 

fo 

Cultivada 

Banho 

1 

Dinheiro-em- 

Penca 

Phyllanthace

ae 

Phyllanthus sp. Proteção 

Atrativo 

pl. Cultivada 1 

Espada de Ogum   Proteção pl. Cultivada 1 

Espada-de-São- 

Jorge 

Asparagacea

e 

 

Sansevieria trifasciata 

Prain 

 

Proteção 

*afastar coisas  

ruins da casa 

pl. 

*fo 

Cultivada 

*surrar  

(benzer) a 

casa 

2 

Japana Roxa, 

Japana Branca  

ou verde 

Asteraceae 

 

Ayapana triplinervis 

(Vahl.) R.M.King.& 

H.Rob. 

 

Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

fo. 

 

Banho 4 

Janaú   Atrair dinheiro fo. Banho 1 

Jiboia/boiana Araceae Philodendron ecordatum  

Schott 

Proteção pl. Cultivada 1 

Limão galego Rutaceae Citrus aurantiun L. Descarrego fr. Banho 1 

Mão aberta Araceae Caladium sp. Proteção fo. Banho 1 

Maria fumaça  Em identificação Proteção pl. Banho 1 

Mucuracaá Phytolaccac

eae 

 

Petiveria alliacea L. 

 

Limpeza do corpo fo. 

 

Banho 1 

Manjericão 

 

Lamiaceae 

 

Ocimum basilicum L. Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

 

fo. 

 

Banho 3 

Oriza Lamiaceae 

 

Pogostemon heyneanus 

Benth. 

Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

fo. Banho 3 

Pataqueira Scrophularia

ceae 

Conobea scoparioides  

(Cham. & Schltdl.) Benth. 

 

Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

Atrativo 

fo. 

 

Banho 4 

Patchouli 

 

Poaceae Vetiveria zizainioides 

(L.) Nash 

Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

 

fo. 

 

Banho 1 

Pau da Angola Piperaceae Piper arboreum L. Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

 

fo. 

 

Banho 2 

Pega e não me  

Larga 

 Em identificação Atrativo fo. Banho 1 

Pião-roxo Euphorbiace

ae 

 

Jatropha gossypiefolia L. Benzer 

Descarrego 

Atrativo 

*afastar coisas ruins da casa 

 

fo. - 

Banho 

*surrar 

(benzer) a 

casa 

2 

Pimenta  

Malagueta 

Solonaceae 

 

Capsicum frutescens L. Proteção  pl. Cultivada 1 
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Fonte: Autores 

Registrou-se 32 famílias botânicas, dentre as quais Lamiaceae, Araceae e Rutaceae foram 

as que se destacaram. Estas são comumente relatadas em estudos etnobotânicos, possuem 

atividades biológicaspor seus constituintes químicos importantes (Costa et al., 2009; Pires et al., 

2009; Santos, 2011; Alves e Povh, 2013; Severiano et al., 2010; Maier, 2010). 

Quanto ao uso dos vegetais, 10 informantes conhecem e utilizam; apesar de não fazer o uso, 

dois detêm conhecimento sobre as plantas, outros três não fazem o uso. As mulheres, 

majoritariamente, detêm o saber, a manipulação e o uso de vegetais e ao adotar o papel de 

gerenciadora familiar, tornam-se responsáveis pela qualidade de vida de cada membro (Coelho-

Ferreira, 2013) 

Foram relatados nove tipos de indicações do uso de cada etnoespécie: 25 plantas para 

proteção, 17 para tradicional Banho de Cheiro (banho de São João), sete como atrativo de boas 

energias, cinco para descarrego, quatro para aliviar aborrecimento de criança, três limpeza do 

corpo, duas para benzer, duas para afastar coisas ruins de casa e duas para atrair dinheiro.  

Sobre a parte utilizada dos vegetais: 29 espécies são usadas apenas as folhas, de 14 espécies 

usam a planta toda, de trêsespécies são utilizadas tanto as folhas como a planta toda. Patzlaff (2007) 

obteve 238 citações das quais 166 utilizam as folhas e 10 à planta inteira. 

Priprioca Cyperaceae Cyperus articulatus L. Proteção ra. Banho 2 

Quebra barreira Commelinac

eae 

Tradescantia zebrina  

Heynh. ex Bosse. 

Proteção pl. Cultivada 1 

Rio branco Araceae Philodendron sp. Proteção pl. Cultivada 1 

Tajá Araceae 

 

Caladium sp. Proteção pl. Cultivada 1 

Vai e volta Marantaceae Em identificação Proteção 

Atrativo 

pl. Cultivada 1 

Vassourinha Scrophularia

ceae 

Scoparia dulcis L. Proteção pl. Cultivada 1 

Vence tudo  Em identificação Proteção fo. Banho 1 

Vindicá 

 

Zingiberace

ae 

 

Alpinia sp. Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

Aborrecimento de  

criança 

Proteção 

fo. Banho 5 

Vindicazinho Zingiberace

ae 

Renealmia monosperma 

Miq. 

Tradicional Banho de cheiro 

(Banho de São João) 

 

fo. Banho 3 

Total: 50  

etnoespécies 

     84 citações 
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Quanto às formas de preparo: 35 espécies são usadas para fazer banho, geralmente, 

preparado com o “esfregar” de diferentes espécies. Em seguida, 16 espécies são utilizadas como 

forma cultivada. As cultivadas, Espada de São Jorge (Sansevieria trifasciata Prain); comigo-

ninguém-pode (Dieffenbachia picta Schott); Tajá (Caladium sp.); jibóia (Philodendron ecordatum 

Schott) e cala-boca (Philodendron muricatum Willd. ex Schott) são estrategicamente plantadas nas 

frentes das casas ou espalhadas pelo quintal, para a proteção. Coelho-Ferreira (2013), aborda que 

as formas de lanças dessas plantas lembram características agressivas e protetoras, e são cultivadas 

nas entradas das casas para afastar o mal-olhado. 

Na comunidade o uso do banho de São João é comum, sendo utilizado de forma tradicional 

no dia 24 de junho, quando a Igreja Católica comemora o dia de São João, para atrair bons 

acontecimentos. Também é utilizado na passagem do ano com a mesma intenção, denominando-o 

Banho de Cheiro. Este pode conter as folhas das espécies: manjericão (Ocimum basilicum L.); 

japana roxa e verde(Ayapana triplinervis (Vahl.) R.M.King.& H.Rob.); vindicá pequeno (em 

identificação), pataqueira (Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth.); catinga de mulata. 

(Aeolanthus suaveolens Mart. ex Spreng). misturadas a água e deixado em repouso como relatado: 

“Deixa lá pegando o cheiro do mato e joga no corpo todo, pode ser de dia ou de noite.” 

(J. P. A. F., 22 anos) 

O banho de descarrego e atrativo é preparado com as mesmas plantas, no entanto, aplicados 

em diferentes horas do dia, como informado: 

“Porque o banho pra descarrego sempre ele tem que ser ou toma meio dia ou seis horas 

(noite), já o atrativo que ele é no começo do dia, o sol nasce que é pra trazer as coisas boa.” (E. 

R. A. F., 42 anos) 

Albuquerque (2012) expõe que a presença de plantas nos banhos, tem a finalidade de 

neutralizar magias ofensivas, influências espirituais malignas e promover um halo de proteção 

energética.  

Levantamentos químicos e biológicos 

 

Entre as plantas mais citadas, encontram-se seis espécies que em trabalhos etnobotânicos são 

abordadas como medicinais e/ou místicas e são alvos de pesquisas químicas e/ou biológicas.A 

medicina popular desconsidera o homem apenas como ser biológico, mas sim com toda a sua 

simbologia cultural formada pelo processo de convivência do meio que o cerca (Camargo, 2012) 

 Arruda – Ruta graveolens L. 
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Haida et al., (2011) concluíram que esta planta possui grande quantidade de substâncias 

fenólicas e precisam ser manuseadas com cautela devido suas ações fisiológicas.Pistores et al., 

(2014) relatam resultados favoráveis quanto a experimentos de cicatrização de feridas utilizando-

se o óleo essencial, identificando melhor reparação dos tecidos internos. Bravo e Balassiano (2014) 

relataram casos de fitotoxicidade em uma paciente que fez o uso do banho após a infusão das folhas, 

acreditando nas qualidades místicas da planta.Tal fator se dá pela presença de derivados de 

psoralenos que em contato com a pele humana e na presença de luz ultravioleta resultam em 

fotoxicidade cutânea. 

 Catinga de mulata – Aeollanthus suaveolens Mart. Ex Spreng. 

Lupe (2007) relata que a substância ativa massoia lactona, presente no óleo essencial, é a 

grande responsável pelo forte aroma que da planta. Lactonas são importantes compostos para a 

indústria, como flavorizantes; para a economia, no controle de pragas; para a medicina, como 

antibióticos (Andrade, 1996).Maia (2007) identificou ação anticonvulsivante contra epilepsia e 

atividade depressora do sistema nervoso central a partir da substância linalol como princípio ativo 

do óleo essencial.Silva et al., (2008) relatam atividades contra bactérias e fungos para Escherichia 

coli (Gram-negativa), Staphylococcus aureus (Gram-positiva) e Candida albicans. 

 Cipó d’alho – Mansoa alliacea (Lam.) A. H. Gentry 

Zoghbi et al., (2008) descreveram as atividades biológicas: redução do colesterol dietético; 

atividade anti-inflamatória e antifúngica. Oliveira (2013) em prospecção fitoquímica do extrato 

utilizando as folhasdetectou a presença das substâncias: açucares redutores, taninos, carotenoides, 

esteroides e triterpenoides, derivados da cumarina, saponina e espumídica, alcaloides. Submetendo 

este extrato a testes sobre liberação de histaminas – um dos principais mediadores do processo 

alérgico, verificou-se que este obteve capacidade de inibição desta. Este mecanismo ocorre quando 

a degranulação de mástócitos é induzida a uma substância especifica, no entanto, tal ação se deu 

apenas na maior concentração utilizada do extrato, indicando pequena potência quando comparado 

a outros extratos investigados. 

 Japana Roxa, Branca ou verde – Ayapana triplinervis (Vahl.) R. M. King. & H. 

Rob. 

Rajasekaran et al., (2010) destacaram potencial hemostático ao realizarem testes com o suco 

fresco e extrato metanólico da espécie. Melo (2012) após teste com o extrato hidroalcoólico da 
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planta, apontam que este não possui toxidez e apresenta ação antidepressiva capacidade 

antioxidante, e antinociceptivas.Sugumar (2015) identificou assubstânciasprincipais: butil-terc-2-

1,4-metoxibenzeno e β-sileno, verificando maior potencial antifúngico em relação à ação 

antibacteriana.Paes (2011) constatou na análise fitoquímica do extrato etanólico e aquoso da planta, 

a presença de saponinas, substância fenólicas, flavonas e alcalóides. 

 Manjericão – Ocimum basilicum L. 

Trajano et al., (2009) verificarampotencial antibacteriano doóleo essencial para Escherichia 

coli e Pseudomonas aeruginosa.Fischer et al., (2013) identificaram substâncias com atividades 

antioxidantes, tais como: ácido gálico, ácido clorogênico, ácido caféico, rutina, quercetina, ácido 

rosmarínico e kaempferol. Indicando que um potencial auxiliar na prevenção de doenças que tem 

como base a cultura de radicais livres, no entanto, não foi analisada a toxidade e a 

biodisponibilidade de seus constituintes.Santana et al., (2015) analisaram os metabólitos 

secundários: catequinas, flavonas, flavanonois, taninos condensados e triterpenoides pentecíclicos 

livres. O extrato hidroalcoólico da planta apresentou citotoxidade. 

 Oriza – Pogostemon heyneanus Benth. 

Murugan et al., (2010) relataram como principais compostos: acetofenona, β-pineno, (E)-

nerodiole álcool de patchouli.Vasconcelos et al.,(2011) obtiveram rendimento do óleo essencial 

4,7%, havendo aproximação dos resultados obtidos pela Embrapa Amazônia Oriental de 5% do 

rendimento.Ramos (2014) identificou como composto majoritário no óleo essencial o patchouli 

álcool. De acordo com as investigações biológicas, as atividades antioxidantes estão relacionadas 

ao composto álcool Patchouli, no entanto, por não haver investigações acerca da temática, não 

houve a comparação com outros trabalhos; este apresenta toxicidade relevante; existe potencial 

antimicrobiano contra Escherichia coli;eapresentou atividade contra larvas do mosquito Aedes 

aegypti. 

 Pataqueira – Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth. 

Maia et al., (2000) identificaram como composto maoriatário no óleo essencial desta espécie 

coletada no Amapá, no Pará e no Maranhão: Timol; metil-timol, α-felandreno,p-cimeno e 

limoneno. Rebeloet al., (2009) relataram rendimento do óleo essencial (planta fresca e previamente 

fresca) de 3,4 e 3,3%, respectivamente e identificaram como principais constituintes o éter metílico 

de timol, timol, α-felandreno e p-cimeno. Este submetido a testes resultaram em uma significativa 
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ação antioxidante, provavelmente pela presença de outros compostos fenólicos no extrato vegetal, 

mostrando importante atividade biológica. Mina e Monato (2011) registraram rendimento do óleo 

essencial 3% de espécies procedentes de zonas úmidas do Pacífico colombiano, entre os 

componentes majoritários estão: α-felandreno, timol e ρ-cimeno. 

4. CONCLUSÕES 

 

A pesquisa proposta demonstrou a relevante ligação entre as plantas místicas com 

propriedades químicas e farmacológicas.Na comunidade Caruaru verificou-se expressivo uso 

cultural dos vegetais, o qual tem sido transmitido para gerações seguintes, principalmente, para as 

mulheres, tidas como gerenciadoras do lar. Além dos banhos, o uso de plantas cultivadas nas 

redondezas das residências é muito comum, pois se acredita no poder daquelas em proteger os 

moradores contra qualquer energia negativa, denominadas de mal-olhado, providas de terceiros.  

Nesse contexto, observou-se que tais plantas são usadas apenas para cunho místico, todavia, 

possuem propriedades químicas e biológicas já anteriormente evidenciadas em trabalhos 

científicos.  As averiguações destes potenciais farmacológicos incentivam novas investigações para 

o isolamento de substâncias ativas, e assim, aprimorar o entendimento acerca do mecanismo de 

ação dessas substâncias nos meios biológicos e sua relação com o uso tradicional dessas espécies. 
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RESUMO  

Na Amazônia ocorrem duas espécies de mustelídeos semiaquáticos,a lontra neotropical (Lontra 

longicaudis) e a ariranha (Pteronura brasiliensis), ambas se alimentam principalmente de peixes. 

No passado esses animais foram alvo de caça devido a sua pele, diminuindo bastante suas 

populações. Atualmente a maior ameaça à sua conservação é a degradação do seu habitat natural. 

Desta forma é importante um rastreamento das áreas de ocorrência dessas espécies no Brasil. O 

objetivo deste estudo foi verificar a existência de mustelídeos semiaquáticos em um trecho do rio 

Guamá, município de Capitão Poço - PA, e estimar qual das espécies pode estar presente. Por isso, 

foram realizadas 18 entrevistas com os pescadores da Vila de Igarapé Açú. Utilizando-se a 

metodologia de amostragem “bola-de-neve” (snowball). Ainda foram realizadas três saídas de 

campo, onde a equipe de pesquisa a barco monomotor percorreu trechos do rio com o intuito de 

observar as margens à procura de vestígios da presença desses mamíferos. Os pescadores eram 

todos homens, possuindo a profissão de pescador como complemento de renda, sendo a pesca usada 

principalmente para a subsistência. Todos os entrevistados já avistaram mustelídeos semiaquáticos 

(n=18; 100%) neste trecho de rio. Sendo observados diversos vestígios, os principais são: 

locas/tocas (n=18; 15%), avistamento (n=18; 15%) e fezes (n=17; 15%) e odor (n=17; 15%). A 

maioria dos pescadores sabem diferencia-las (n=12; 67%). Os dados indicam a ocorrência dos 

mustelídeos semiaquáticos no rio Guamá dentro dos limites de Capitão Poço, e estimasse que a 

espécie ocorrente seja a L. longicaudis. 

  

Palavras-chave: Etnobiologia.Lontra. Rio Guamá.  

Área de Interesse do Simpósio: Etnociências. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

No Brasil há incidência de duas espécies dos popularmente chamados de cachorro d’água, 

são elas, a ariranha (Pteronura brasiliensis) e a lontra (Lontra longicaudis), pertencentes à ordem 
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carnívora, família mustelidae e subfamília lutrinae. As duas espécies são distinguíveis 

principalmente pelo tamanho, já que a ariranha é considerada a maior espécie dos lutríneos, e a 

lontra uma das menores.Além disso, a ariranha possuimanchas gularesabaixo do queixo, entre 

outras diferenças morfológicas(DUPLAIX, 1980; CATER & ROSAS, 1997; GROENENDIJK et 

al., 2005; CARVALHO-JUNIOR et al., 2014). 

Esses animais possuem habitat semelhante, podendo viver em simpatria, 

habitandolocas/tocas nas margens de rios. Alimentando-se principalmente de peixes, podendo os 

crustáceos compor sua dieta, e raramente pequenos mamíferos, aves, repteis e anfíbios, 

característicade animais topo da cadeia trófica.Ambas as espécies possuem adaptações 

morfológicas e fisiológicas especializadas tanto para a vida terrestre, quanto para a aquática 

(DUPLAIX, 1980; CATER & ROSAS, 1997; GROENENDIJK etal., 2005; DUPLAIX, 2009; 

LIMA, 2009; CARVALHO-JUNIOR et al., 2010; CARVALHO-JUNIOR et al., 2014). 

 No Brasil esses mustelídeos ainda são poucos conhecidos cientificamente (LIMA et al., 

2012). Encontrando-se com o status “Quase Ameaçada” (NT) para a lontra, e “Em Perigo” (EN) 

para a ariranha, pela IUCN (International Union for Conservation of Nature) (GROENENDIJKet 

al., 2015; RHEINGANTZ&TRINCA, 2015). Antes ameaçados pela caça, hoje esses mustelídeos 

sofrem uma ameaça mais insidiosa, a degradação e a destruição do seu habitat,também enfrentam 

constantes conflitos com pescadores, o que causa grande prejuízo à espécie (DUPLAIX, 1980; 

CARTER & ROSAS, 1997; CARVALHO-JUNIOR et al., 2014). 

Segundo Posey (1987) a etnobiologia é o “estudo do conhecimento e das conceituações 

desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia”.Dessa forma através da percepção da 

comunidade é possível obter-se informações sobre a biologia e ecologia de espécies pelo ponto de 

vista daquele que convive de forma constante com a realidade do ambiente.Sendo assim, com base 

no Conhecimento Ecológico Local (CEL) (BERKES, 2000) dos moradores, este estudo teve como 

objetivo a identificação da ocorrência desses mustelídeos semiaquáticos no trecho do rio Guamá 

no município de Capitão Poço, e também estimar qual das espéciesestá presente nesta região.   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 
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O município de Capitão Poço (1º44'47" S e 47º03'34" O) localiza-se na zona fisiográfica 

Guamá, mesorregião do Nordeste Paraense e microrregião do Guamá, com estimativa de 52.693 

habitantes (Censo de 2010 = 51.893 habitantes), sua área territorial consiste em 2.899,553 Km2 

(ALMEIDA et al., 2005; BOTH et al., 2009;IBGE, 2015) (Figura 1). Possui clima do tipo Ami de 

acordo com Köppen, precipitação pluviométrica anual de 2.499mm, e uma temperatura média 

anual de 26,90°C (RIBEIRO, 2006). 

Figura 1 – Localização do município de Capitão Poço, Pará, Brasil. 

Fonte: Marques et al., 2016. 

Este estudo foi desenvolvido com os pescadores que habitam a vila de Igarapé-Açu 

(1°42'25.87"S e 46°56'5.44" O), que utilizam os recursos pesqueiros deste rio. O rio Guamá está 

localizado no nordeste e norte do estado do Pará, possuindo sua nascente no município de 

Paragominas e sua foz na baia de Guajará. Possui extensão de aproximadamente 720 km com 

largura média de 70m e profundidade média de 3 m nas áreas onde ele não tem interferência de 

mares. É um rio que ao longo de sua extensão possui mata ciliar fragmentada e atividades humanas 

que vão desde extração mineral à pesca ornamental (MONTEIRO et al., 2009). 

2.2. AMOSTRA E COLETA DE DADOS  

2.2.1. Etnobiologia 

Foram realizadas 18 entrevistas com os pescadores da Vila de Igarapé Açú, por meio de 

uma conversa informal, com a finalidade de preencher questionários semiestruturados. Utilizou-se 

a metodologia de amostragem “bola-de-neve” (snowball), onde foi realizado contato inicialmente 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

133 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

com pescadores bases, e estes indicavam outros ribeirinhos, aumentando assim o número amostral 

(BERNARD, 2006). Os questionários possuíam perguntas diretas e de múltipla escolha, que 

abordavam assuntos relacionados ao objetivo deste presente estudo. 

Juntamente com os questionários havia imagens de lontras e ariranhas, demonstrando as 

principais diferençasmorfológicas entre estas. 

2.2.2. Evidências Físicas 

Com o intuito de confirmação da ocorrência de mustelídeos semiaquáticos, foram feitas 

três saídas de campo, nos dias 13/06/2016, 30/08/2016 e 17/09/2016, onde a equipe de pesquisa 

percorreu em barco monomotor 10 km no sentido a montante, tendo como ponto de saída 

(1°34'36.3"S e 47°01'42.7" O) a vila de Igarapé Açú e ponto final (1°36'08.5" S e 46°58'51.7" O) 

próximo à Comunidade Quilombola Jacaréquara (Santa Luzia do Pará), onde foi feito a observação 

da margem esquerda e realizado paradas em pontos específicos. Em seguida foi realizado o 

sentido inverso, saindo da comunidade e retornando para Igarapé Açú, em sentido jusante e 

sendo observada a margem direita, com paradas estratégicas. Com objetivo de observação das 

margens à procura de vestígios da presença desses mamíferos. 

2.3. ANÁLISE DE DADOS 

A análise qualitativa dos dados foi realizada utilizando-se estimativas percentuais para as 

respostas às perguntas diretas, e para as demais foram usadas à frequência de citações. Para cada 

pergunta direta foi realizado essa estimativacom relação a respostas positivamente ou 

negativamente. As respostas foram representadas em forma de tabelas e gráficos, expressando os 

resultados encontrados.  

Os vestígios foram observados conforme literatura específica (GROENENDIJK et al., 

2005; LIMA, 2009; CARVALHO-JUNIOR, 2010), fotografados, anotados e registrados sua 

localização em GPS Portátil Garmin Etrex 10. Essas visualizações servem para corroborar os 

resultados sobre a ocorrência desses animais, e os dados serão armazenados para utilização em 

trabalhos posteriores.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS 
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A Vila de Igarapé Açú possui em torno de 50 pescadores, dos quais 18 foram ouvidos. 

Todos eram do sexo masculino e a faixa etária predominante foi a de maiores de 60 anos (n=7; 

39%) (Tabela 1).Com relação às profissões (Tabela 1), os dados mostram que todos os 

entrevistados além de serem pescadores (n=18), possuem outra profissão, com maior frequência na 

categoria pescador/agricultor (n=17; 94%), e posteriormente na categoria pescador/outras 

ocupações (n=1; 6%). Constatou-se que a profissão de pescador ocorre de forma secundária, 

fazendo com que a pesca seja um complemento da renda, sendo utilizada principalmente para a 

subsistência das famílias.  

Tabela 1- Aspectos socioeconômicos dos entrevistados da Vila de Igarapé Açú, Capitão Poço, Pará. 

Característica Categoria Número de entrevistas % 

Grupo etário 

Até 20 anos 

21-30 anos 

31-40 anos 

41-50 anos 

51-60 anos 

Mais de 60 anos 

0 

0 

2 

5 

4 

7 

0,0 

0,0 

11,0 

28,0 

22,0 

39,0 

Profissão 
Pescador/Agricultor 

Pescador/Outros 

17 

1 

94,0 

6,0 

Fonte: Marques et al., 2016. 

3.2. EXISTÊNCIA DE MUSTELÍDEOS SEMIAQUÁTICOS 

Os pescadores responderam positivamente sobre já terem visto mustelídeos semiaquáticos 

(n=18; 100%) no trecho do rio Guamá em Capitão Poço, pois, segundo eles estes animais retiram 

os peixes dos instrumentos de pesca, situação que se repete constantemente onde esses animais 

ocorrem (ZUCCO & TOMÁS, 2004; ROSAS-RIBEIRO, 2009, ZANATA, 2009). Neste caso a 

maioria indica ser a lontra neotropical (n=17) o lutríneo que interfere, contra apenas um relato 

afirmando ser a ariranha. 

Ainda sobre o avistamento, as respostas foram distribuídas nas seguintes categorias: 

Solitário (n=10; 26%); Dupla (n=13; 34%); e Grupo (n=15; 40%), para três ou mais indivíduos.  

De acordo com os relatos, os mustelídeos semiaquáticos que habitam a região estudada, 

apesentam uma combinação das três categorias (solitário, dupla e grupo).  

Ariranhas são consideradas animais que vivem em grupo, já as lontras na maioria dos 

estudos são apontadas tendo comportamento solitário, juntando-se a outros indivíduos somente na 
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época da reprodução, porém, existem outros trabalhos que defendem que a L. longicaudis possui 

hábito social, também vivendo em bando. A P.brasiliensis é avistada sozinha mais casualmente, o 

que não ocorre no rio Guamá, pois, 10 pessoas citaram o comportamento solitário em suas 

respostas, isto é, 55,6% dos entrevistados já viram indivíduos sozinhos, o que condiz com o 

comportamento da L. longicaudis, que é vista frequentemente sozinha, ou em casal, e com menos 

frequência é apontada vivendo em grupo (DUPLAIX, 1980; CARTER & ROSAS, 

1997;GROENENDIJK et al., 2005;LIMA, 2009; ZANATA, 2009; CARVALHO-JUNIOR, 2010; 

CARVALHO-JUNIOR, 2014). Desta forma a lontra neotropical pode apresentar os três 

comportamentos, caso dos animais dessa região, aumentando as chances desta ser a espécie 

presente. 

Além do avistamento em si, perguntou-se sobre quais vestígios da ocorrência da lontra e/ou 

ariranha era possível ser observados no dia-a-dia dos pescadores no rio. Foi relatado a presença de 

diversos vestígios, expressos na Figura 2, entre eles o principais sinais são: locas/tocas (n=18; 

15%), o próprio avistamento (n=18; 15%), fezes (n=17; 15%) e odor (n=17; 15%), seguida dos 

demais. 

Figura 2 – Relação dos Vestígios Observados pelos Pescadores da Vila de Igarapé Açú, Capitão Poço/Pa. 

Fonte: Marques et al., 2016. 

Também foram realizadas saídas de campo pelos pesquisadores em busca de sinais, onde 

foi percorrido um trecho de 10 km, observando-se as margens e registrando os vestígios 

encontrados, sendo eles (Tabela 2): Locas/tocas, fezes, odor, marcas de garra (arranhados), que 

foram fotografados e registrados em caderno de campo, para posterior consulta. Foi possível 
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também o avistamento de um indivíduo pelos membros da equipe, porém, sem registros 

fotográficos.  

Vestígios semelhantes foram encontrados por Duplaix (1980), Groenendijk et al., (2005) e 

Lima (2009) nas margens de rios, os quais foram utilizados como ferramenta para monitoramento 

de populações de ariranhas, o mesmo acontece com as lontras (CARVALHO-JUNIOR, 2010). 

Os dados foram armazenados para futuro estudo de monitoramento e as fezes foram 

coletadas para estudo de análise de dieta alimentar, projeto em andamento. 

Tabela 2 – Relação de Vestígios Observados pelos Pesquisadores nas Margens Trecho do rio Guamá 

de Capitão Poço, Pará. 

Vestígios Quantidade 

Locas/Tocas 

Fezes 

Marcas de Garra 

Odor 

Avistamento 

20 

16 

10 

16 

1 

Fonte: Marques et al., 2016. 

A constatação dos vestígios, tanto pelos pescadores, como pelos pesquisadores, reforça a 

afirmativa da ocorrência dos mustelídeos nessa região, objetivo principal deste estudo. 

3.3.ESTIMATIVA DA ESPÉCIE OCORRENTE 

Para confirmação da hipótese da espécie ocorrente, foram feitos questionamentos a respeito 

da diferenciação de lontras e ariranhas, para obter-se dados mais consistentes de quais das espécies 

estariamexistindo neste trecho do rio Guamá. Obteve-se 12 respostas positivas (67%) e 6 negativas 

(33%) acerca do conhecimento das diferenças. As principais indicadas foram presença ou ausência 

de manchas gulares (n=8; 47%), cor (n=5; 29%), tamanho corporal e da pata (n=2; 12% e n=1; 6%, 

respectivamente)e agressividade (n=1; 6%). 

 Os pescadores que responderam positivamente apontaram diferenças morfológicas e 

comportamentais, tais como: 

Tamanho Corporal e Tamanho da Pata: de acordo com as informações coletadas as 

ariranhas são em geral maiores que as lontras, o que condiz com estudos onde a Pteronura 

brasiliensisé considerada um dos maiores lutríneos, sendo descrita como lontra gigante, e em 
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estudos com a Lontra longicaudis,a mesma é chamada de lontrinha, sendo considerada uma das 

menores lontras (DUPLAIX, 1980; CARTER & ROSAS, 1997; GROENENDIJK et al., 

2005;ZANATA, 2009; CARVALHO-JUNIOR, 2010). Os pescadores durante as entrevistas 

relataram a ocorrência da espécie de menor porte. 

Cor: foi relatado que as lontras teriam pelagem mais escura que as ariranhas, porém, os 

trabalhos já publicados tratam as pelagens de ambas como marrom, especificando que a tonalidade 

mais escura é devido a esses animais estarem constantemente com os pelos molhados, passando a 

impressão de serem mais escuros que o normal (LIMA, 2009; ZANATA, 2009).    

Manchas Gulares: é uma característica marcante das ariranhas, são manchas abaixo do 

queixo, podendo ser brancas ou amareladas (CATER & ROSAS, 1997; GROENENDIJK et al., 

2005; DUPLAIX, 2009; LIMA, 2009; CARVALHO-JUNIOR et al., 2014). Lontras não possuem 

manchas gulares, apenas uma pelagem mais clara que o restante, nessa região do corpo 

(CARVALHO, 2013). Os ribeirinhos apontam que a espécie que ocorre nessa área não possui essas 

manchas. 

Agressividade: outra característica apontada seria o comportamento agressivo. A ariranha 

foi apontada como um animal que “ataca” e a lontra não. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Zanata (2009) e Cabral (2012). Neste caso, os entrevistados afirmaram que o 

mustelídeo presente é arredio e tem comportamento furtivo. 

Esses resultados, juntamente com os expostos anteriormente, apontam para a existência da 

Lontra Longicaudis. 

4. CONCLUSÕES  
 

Os dados supracitados indicam a ocorrência dos mustelídeos semiaquáticos neste trecho do 

rio Guamá, porém não se pode afirmar qual espécie especificamente, mas as evidências indicam 

ser a L. longicaudis, isto é, a lontra neotropical. Sendo corroborado pelo fato da maioria saber 

diferencia-las. Observa-se a necessidade de estudos nesta localidade, com finalidade de 

aprofundar-se sobre a interação das lontras com a comunidade e os possíveis conflitos ocorrentes, 

assim como a biologia e ecologia desses animais, reunindo novos dados, tendo em vistas que os 

conhecimentos científicos dessas espécies ainda são considerados insuficientes no Brasil (LIMA 

et al., 2012). 

 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

138 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

REFERÊNCIAS  

 

BERKES, F.; COLDING, J.; FOLKE, C. (2000).Rediscovery of traditional ecological 

knowledge as adaptive management. Ecological applications, v. 10, n. 5, p. 1251-1262. 

BERNARD, H. R. (2006). Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative 

Approaches.Library(Vol. 4th). https://doi.org/10.1525/aa.2000.102.1.183. 

BOTH, J. P. C. L.; KATO, O. R.& OLIVEIRA, T. F. (2009). Perfil socioeconômico e tecnológico 

da apicultura no município de capitão poço, estado do pará, brasil. Amazônia: Ci. & Desenv., 

5(9), 199–214. 

CABRAL, M. M. M. (2012).Percepção dos ribeirinhos com relação às ariranhas (Pteronura 

brasiliensis) e à gestão de duas categorias distintas de Unidades de Conservação na Amazônia 

brasileira / Marcia Munik Mendes Cabral. --- Manaus : [s.n.]. 

CARTER, S. & ROSAS, F. C. (1997). Biology and conservation of the giant otter Pteronura 

brasiliensis.Mammal Review27(1): 1-26. 

CARVALHO, L. C. D. (2013). Dieta de Lontra longicaudis (Olfers, 1818) carnivora-

mustelidae, em um estuário localizado na Ilha do Cardoso, litoral sul do estado de São Paulo. 

Curitiba, 2013. 29p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Ciências Biológicas - Curso 

de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 

CARVALHO-JUNIOR, O.; DUTRA, P. P. C.; ALVES, V. & RAMOS, P. R. (2014). Projeto 

Ariranha: aplicação do gerenciamento de projetos visando à conservação da biodiversidade. 

Navus Revista de Gestão e Tecnologia, v. 4, p. 33-49.  

CARVALHO-JUNIOR, O.; BIROLO, A. & MACEDO-SOARES, L., (2010). Ecological aspects 

of neotropical otter (Lontra longicaudis) in Peri Lagoon, south Brazil.IUCN Otter Spec. Gruop 

Bull., 27 (2): 105:115. 

DUPLAIX, D. N. (2009). Bio-assessment of the cuyuni river near aurora, guyana. [S.l.: s.n]. 

DUPLAIX, N. (1980). Observations on the ecology and behaviour of the giant river otter 

(Pteronura brasiliensis) in Suriname. Revue d’Ecologie (Terre Vie), 34: 496–620. 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

139 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

GROENENDIJK, J.; DUPLAIX, N.; MARMONTEL, M.; VAN DAMME, P. & SCHENCK, C. 

(2015). Pteronura brasiliensis. The IUCN Red List of Threatened Species 2015: 

e.T18711A21938411.http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-

2.RLTS.T18711A21938411.en. Downloaded on 09 October 2016. 

GROENENDIJK, J.; HAJEK, F.; DUPLAIX, N.; REUTHER, C.; VAN DAMME, P.; SCHENK, 

C.; STAIB, E.; WALLACE, R.; WALDEMARIN, H.; NOTIN, R.; MARMONTEL, M.; ROSAS, 

F.W.C.; MATTOS DE, G.E.; EVANGELISTA, E.; UTRERAS, V.; LASSO, G.; JAQUES, H.; 

MATOS, K.; ROOPSIND, I. & BOTELLO, J.C. (2005). Surveying and monitoring distribution 

and population trends of the giant otter (Pteronura brasiliensis). Habitat, 16: 1-500. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.Estados. [Internet]. [local desconhecido]. 

[acesso em 2015 Outubro]. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=se 

LIMA, D. S. (2009). Ocorrência de ariranhas Pteronura brasiliensis (Carnivora: Mustelidae) 

e interferências antrópicas à espécie no lago Amanã, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Amanã, Amazonas. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical). Fundação 

Universidade Federal do Amapá. 58p. 

LIMA, D. S.; MARMONTEL, M. & BERNARD, E. (2012). Site and refuge use by giant river 

otters (Pteronura brasiliensis) in the Western Brazilian Amazonia. Journal of Natural History, 

46:11-12, 729-739. 

MONTEIRO, M. D. R., MELO, N. F. A. C. DE, ALVES, M. A. M. DA S., & PAIVA, R. S. (2009). 

Composição e distribuição do microfitoplâncton do rio Guamá no trecho entre Belém e São 

Miguel do Guamá, Pará , Brasil Composition and distribution of the microphytoplankton 

from Guamá River between Belém and São Miguel do Guamá , Pará, Brazil.Bol. Mus. Para. 

Emílio Goeldi. Cienc. Nat., 4(3), 341–351. 

MORAES, B. C., J. M. N. COSTA, A. C. L. COSTA & M. H. COSTA, 2005. Variação espacial 

e temporal da precipitação no estado do Pará. Acta Amazonica. 35(2): 207-214. 

POSEY, D. (1987): Etnobiologia: teoria e prática. In RIBEIRO, B. Suma. Etnológica 

Brasileira. Etnobiologia. Vozes/FINEP, 2ª Ed. Petrópolis, RJ, p. 15-25. 

RHEINGANTZ, M.L. & TRINCA, C.S. (2015). Lontra longicaudis. The IUCN Red List of 

Threatened Species 2015: e.T12304A21937379. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-

2.RLTS.T12304A21937379.en. Downloaded on 09 October 2016. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T18711A21938411.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T18711A21938411.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T12304A21937379.en
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T12304A21937379.en


 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

140 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

RIBEIRO, S. I.(2006). Desempenho de laranjeiras em Capitão Poço, PA / por Sydney Itauran 

Ribeiro, Eliana Gomes da Silva e Norma Suely Valente Ribeiro. – Belém, PA: Embrapa Amazônia 

Oriental. 

 

ROSAS-RIBEIRO, P. F. (2009). Conflitos entre pescadores e ariranhas (Pteronura brasiliensis) 

na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari , rio Juruá , Amazonas. [master’s thesis] 

[Manaus]: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

ZANATA, T. B. (2009). Interação Entre Lontra – Lontra Longicaudis (Olfers, 1818) – E a 

População Pesqueira Do Alto Rio Paraná, 61p. 

ZUCCO, C.A. & TOMÁS, W. (2004). Diagnóstico do conflito entre os pescadores profissionais 

artesanais e as populações de jacarés (Caiman yacare) e ariranhas (Pteronura Brasiliensis) no 

Pantanal. IV Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal. Corumbá/MS. 

  



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

141 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DESCENTRALIZADO: O ATENDIMENTO MAIS HUMANIZADO 

PARA O PACIENTE E DESAFIO AS POLITICAS PÚBLICAS DE SAUDE 

 
Maria de Fátima Miranda Lopes de Carvalho 

Especialista em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal, pela Universidade Federal de Santa Catarina (E-mail: 

mariadefatimacarvalho@yahoo.com.br) 

 

RESUMO 

 

O artigo tem como tema a descentralização do serviço público de saúde, a partir do contexto vivenciado no Hospital 

Universitário João de Barros Barreto, em Belém do Pará. O objetivo geral consistiu em estudo teórico-empírico que 

justifique a necessidade da descentralização do sistema de consultas e internamentos aos pacientes do SUS, para que 

a demanda seja atendida com eficácia, o acesso às consultas e internações seja realizado com rapidez, cidadania e 

humanização não só nohospital em comento mais como em qualquer outro. Foi realizada pesquisa de natureza 

quantitativa na clínica de pneumologia do HUJBB, com cinco perguntas fechadas a serem respondidas pelos 

funcionários da pneumologia: médicos, enfermeiros e paramédicos. O número de servidores que responderam ao 

questionário corresponde a 30% do contingente da clinica de pneumologia. Em análise ao questionário, as questões 

que foram assinaladas pelas pessoas, colaboraram com a pesquisa, revelaram o descontentamento com a centralização 

do serviço público, uma vez que todos são a favor da descentralização para melhorar a qualidade da prestação de 

serviço mais humanizado para o paciente e para os servidores. Bem como gerar sustentabilidade nas politicas de saúde 

pública. Isso possibilitou entender que o modelo centralizado imposto para a saúde pública, causa descontentamento 

aos serventuários. 

 

Palavras-Chave: Descentralização. Serviço Público de Saúde. Hospital Público. 

Área de interesse do Simpósio: Saúde Pública e políticas públicas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A adoção da descentralização do serviço público de saúde, temática do presente estudo, em qualquer que seja 

a unidade federativa do Brasil, aponta sem dúvida alguma para a autonomia que os ambulatórios, clínicas 

especializadas, hospitais gerais e hospitais de referências passarão a ter com essa medida, tornando-se, sobretudo 

humanista, pois os reflexos positivos dessa ação irão sem dúvida alguma dar ao paciente a condição de dignidade, 

respeito, cidadania e humanização no momento do quadro de saúde do mesmo. Pois o atendimento médico passará a 

ser mais rápido, podendo com isso evitar a possibilidade de óbito, que muitas vezes são precipitados pela falta de 

atendimento médico especializado, uma vez que os serviços de urgência e emergência são bases de estabilização do 

quadro clínico, não tendo a pretensão, equipamentos e nem infraestrutura para fechar diagnóstico e tratar o paciente a 

nível ambulatorial ou hospitalar. 

Não se pode perder de vista que no Brasil, a descentralização do serviço público de saúde representa a 

esperança do fácil acesso do paciente às unidades do Serviço Único de Saúde – SUS, e por acréscimo a um atendimento 

humanizado, pois caberá ao serviço de saúde definir a conduta terapêutica que será adotada no caso de cada paciente, 

haja vista que a triagem será feita pela própria unidade de saúde que avaliará o caso do paciente, o que não acontece 

no atendimento em que a sorte do paciente é resolvida sem que se possa ver o mesmo para tentar mensurar a gravidade 

do quadro patológico. Fazendo com que muitas vezes apenas um papel fale pelo estado do mesmo. 
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Toda a organização, independentemente ser de natureza privada ou pública ela deve ser administrada por um 

grupo de pessoas capazes de conduzi-las. Geralmente esse grupo deve ser formado por administradores, profissionais 

que têm competências e habilidades para conduzir a organização no melhor caminho, embora a existência deles no 

staff não invalide ou dispense a contribuição dos colaboradores que estão na execução das atividades administrativas 

e operacionais, pois eles têm indicação suficiente para manifestar as ideias deles uma vez que estão na execução diretas 

das atividades laborativas diárias (CHIAVENATO, 2005). 

É importante considerar que não cabe às pessoas que estão em cargo de gestão nos serviços públicos de saúde 

adotar medidas burocráticas acirradas, mais do que aquelas existentes com a centralização dessas unidades que 

dependem de uma central para marcação de consultas, exames e de uma central de leitos para deferir o acesso do 

paciente aos ambulatórios e hospitais. Com isso, agregar valores ao bom funcionamento do serviço público de saúde 

e defender a existência de um atendimento de cidadania, respeito e humanizado, que se descaracteriza com a existência 

da centralização, é um compromisso que deve ser assumido pelos profissionais da área de saúde, bem como pelos que 

gestam as esferas: municipais, estaduais e federais. Pois o atendimento humanizado ameniza em muito o sofrimento 

do paciente e dos familiares deles.Assim como gera sustentabilidade. Sobre isso, (ANDRADE, 2009). Aduz: “(...) 

quando se procura compreender a questão da sustentabilidade da saúde de uma população, em geral presencia-se uma 

realidade muito diferente daquela preconizada pela legislação”.  

 Organização, direção e controle também devem existir na administração pública, uma vez que a burocracia é 

a principal forma de controle, embora se defenda que eles devam ser dosados, pois o excesso tem contribuído para que 

muitas pessoas morram sem acesso ao serviço público de saúde ou não consigam ter um diagnóstico fechado para que 

o médico adote as terapêuticas indicadas ao tratamento. 

A administração pública como temática disciplinar foi introduzida no Brasil por ocasião do ciclo do Estado 

Novo. Dando um salto cronológico na história da administração pública brasileira a partir dos primeiros anos da década 

de 1980, com a criação do SUS e com a revolução tecnológica, assumiu uma nova responsabilidade, que foi atender 

indistintamente todas as pessoas que procurassem por atendimento médico dos mais variados procedimentos 

(FRANÇA, 1998). 

É fato real que a chegada do SUS trouxe grandes ganhos à população, pois a partir de seu surgimento as 

pessoas que não tinham convênios com os planos e seguradoras privadas de saúde passaram a ter acesso a todos os 

procedimentos cobertos pelo SUS. 

A população passou a viver na expectativa de melhorias e pronto atendimento quando necessitasse de um 

serviço médico da esfera pública. Mas, na verdade, esse comprometimento falhou e comprometeu todo o sistema 

público de saúde, pois as políticas públicas criadas para eles sucumbiram frente à demanda de pessoas que necessitam 

de atendimento. Por isso, defende-se veementemente a descentralização para que a autonomia seja localizada e cada 

unidade de saúde, independentemente do tipo de serviço (ambulatório, clínicas e hospitais) sejam soberanas no 

atendimento ao paciente.  

 Daí, a importância de um atendimento de padrão qualitativo desenvolvido pelas pessoas e pelos grupos que fazem as 

organizações de saúde para melhor servir àquelas pessoas que estão desprovidas de um bom estado de saúde. 
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 Sabe-se que a saúde, é um importante quesito de mensuração de desenvolvimento de uma nação, uma vez que 

não se vive de forma saudável sem qualidade e bons serviços prestados em favor da saúde. Desse modo, nenhum tipo 

de recurso deveria ser negligenciado ou mal administrado, pois qualquer recurso é de singular importância para o 

serviço hospitalar, principalmente o recurso humano, pois é a partir dele que se determina a humanização do serviço 

de saúde. 

Acerca do recurso humano, por exemplo, não se pode deixar de destacar neste estudo que eles são 

indispensáveis em qualquer instituição organizacional, mais ainda no hospital, pois os outros recursos embora de 

gigantesca e real necessidade, não são auto-suficientes, eles precisam do recurso humano para administrá-los e para 

que o ambiente interno possa funcionar em plena harmonia, uma vez que a mão de obra humana, independentemente 

da tecnologia é indispensável em qualquer procedimento, dando mais autonomia ao serviço de saúde. 

É em função de o hospital público ser de tanta relevância, sobretudo para a população carente, que se entende 

que deva ocorrer à descentralização, para que o atendimento no que concernem as consultas, internações e realizações 

de exames possa ocorrer com celeridade, sem que os pacientes aguardem tanto tempo para serem atendidos. Assim 

como os que prestam assistências aos mesmos possam não ser sobrecarregados pelos estados terminais dos pacientes, 

devido os prolongamentos pelas esperas acarretando sérios problemas para ambos. 

É importante considerar, que quanto mais centralizadas forem às organizações hospitalares do aparelho 

estatal, mais difícil se tornará a celeridade e até o comprometimento com o atendimento de quem precisa, dificultando 

ainda mais que uma grande parcela da população tenha acesso aos serviços de saúde, como, por exemplo, ocorre com 

a internação hospitalar, que no estado do Pará é administrada por uma central de leitos, que não tem nenhum contato 

com o paciente para mensurar tal necessidade, chegando muitas vezes a ser injusta ao priorizar a uns e descartar a 

outros. 

A descentralização em qualquer setor é legitimada por mudanças, por adoção de novas medidas 

completamente diferentes das medidas anteriores ao processo de mudança, e isso chega a causar divisão de 

entendimento entre a cúpula que trabalha diretamente com a máquina administrativa, talvez por isso qualquer proposta 

de modificação caminhasses a passos lentos (CHIAVENATO, 2005). Contudo não se deve esquecer que o acesso à 

saúde deve ser proporcionado pelas esferas municipal, estadual e federal, uma vez que o acesso a ela representa um 

direito constitucional garantido ao cidadão, que isso remonta de aspectos de natureza social e econômica, se imbricam 

com fatores políticos e culturais, conforme entende Buss (1997). 

 Sobre a descentralização Cordeiro (2001) enfatiza que as organizações descentralizadas tornam-se mais 

comprometidas com aqueles desprovidos de prestígio econômico e social, por isso elas colocam as pessoas que 

necessitam utilizar o serviço público de saúde no mesmo patamar. Assim, é possível entender que a descentralização 

presta um rápido atendimento, podendo definir, por exemplo, a necessidade de internação do paciente e o procedimento 

eficaz ao seu tratamento.  

 Em suma, a centralização não garante que os recursos serão aplicados de forma correta e que o objetivo central 

dos serviços públicos de saúde é a efetivação do atendimento ao paciente, ocorra com sucesso. Pelo contrário, há 

possibilidade desse atendimento piorar excessivamente com a perda da autonomia. O que hoje se vivencia cada vez 

mais, visto que todos os dias aumentam mais e mais as procuras dos pacientes pelos serviços de saúde e que nem 
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sempre são beneficiados tais como são regidos na Constituição, 1988. Sabe-se que a descentralização é uma pretensão 

audaciosa, pois para que isso aconteça é necessário um comprometimento das três esferas de governo: municipal, 

estadual e federal. Por isso, talvez se torne bastante complexo conseguir essa conquista. 

Nesse sentido, em função da descentralização primar pelo rápido acesso ao atendimento e melhorar a 

qualidade desses, é que se justifica o tema como relevante, pois é possível observar diariamente o sofrimento dos 

pacientes que procuram atendimento médico e muitas vezes deixam de ser atendidos por causa da burocracia existente 

em função da centralização que existe para procedimentos ambulatoriais e àqueles casos que necessitam de internação. 

Além da imensa demora por consultas, exames e/ou internamentos dentre outros. 

No que concerne ao objetivo geral do estudo realizou-se um estudo teórico-empírico que justificasse a 

necessidade de descentralização dos hospitais públicos, para que a demanda seja atendida e o acesso às consultas e 

internações sejam realizados com rapidez, cidadania, sustentabilidade e humanização não somente no Hospital 

Universitário João de Barros Barreto – HUJBB, em Belém, local onde foi realizada a pesquisa, mas em qualquer outra 

casa de saúde do Brasil. Quanto aos objetivos específicos, estes foram: verificar o que precisa ser feito pelas esferas 

municipal, estadual e federal para efetivar a descentralização do serviço público de saúde; destacar os benefícios que 

a descentralização trará para os serventuários, familiares dos mesmos e principalmente para os pacientes; e mostrar as 

dificuldades geradas pela centralização do serviço público de saúde atual. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Essa é uma pesquisa bibliográfica com abordagem quantitativa segundo os conceitos de Marconi e Lakatos 

(2008).Desse modo, o primeiro passo foi elaborado um texto considerando a revisão da literatura, sobre o entendimento 

organizacional do serviço público de saúde e da descentralização desse serviço para que as instituições de saúde possam 

decidir com rapidez sobre a situação patológica do paciente. 

O segundo passo foi realizar uma pesquisa empírica na clinica de pneumologia no Hospital Universitário João 

de Barros Barreto, em 2010, durante o período de pesquisa para a especialização em Gestão Publica e Responsabilidade 

Fiscal a fim de quantificar por meio da análise envolvendo questionário contendo cinco perguntas fechadas, aplicado 

para 30% dos médicos, enfermeiros, auxiliares em enfermagem e pessoal de carreira administrativa, lotados na clínica 

de pneumologia, do referido hospital. 

 

3.1 APRESENTAÇÕES DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

Os gráficos a seguir mostram as perguntas e os resultados das opiniões dos funcionários da clinica de 

pneumologia no Hospital Universitário João de Barros Barreto, em 2010 referente as cinco perguntas realizadas. O 

gráfico 1 mostra as opiniões dos funcionário no que diz respeito a gestão pública no ano de 2010. 
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Gráfico 1: Organização da gestão pública, instalada no ano de 2010.

  

Fonte: Autora, 2010. 

 

Em resposta 9% (dois funcionários) assinalaram que a alternativa nenhuma das anteriores, afirmando com isso a 

insatisfação com a gestão. Alternativas em respostas foram assinaladas, essas alternativas indicam que 9% (dois 

funcionários) afirmam que a atual gestão pouco se importa com a organização; 5% (um funcionário) que a atual gestão 

está sempre em alerta para os problemas que venham ocorrer com a organização e sua família; e 5% (um funcionário) 

responderam que a atual gestão mantém os serviços básicos como, por exemplo, medicação de ponta, e a alimentação 

para pacientes, acompanhantes e funcionários. 

 No gráfico 2 se foi feita a análise sobre as dificuldades dos servidores para prestação de serviços aos pacientes 

do SUS. 

 Como resposta 95% (vinte e um funcionários) respondeu que as maiores dificuldades enfrentadas por eles é 

a falta de conhecimento técnico e científico existente em cada um e a falta de educação dos pacientes e seus familiares, 

que é bastante expressiva. Isso implica entender que deve ser oportunizado aos funcionários mais treinamento, 

preferencialmente contínuo.  

 Quanto ao comportamento dos pacientes e funcionários, uma tentativa de mudança nos hábitos seria no 

momento da internação, uma entrevista com a assistente social do hospital para esclarecer os direitos e os deveres que 

devem ser observados pelos pacientes e/ou acompanhantes durante a estadia naquela casa de saúde. Talvez isso possa 

minimizar a situação, mas é preciso considerar a formação escolar, educacional, culturais e as condições sociais de 

cada pessoa, fatores determinantes na esfera comportamental. Mas a maior “ferida é a falta de infraestrutura e 

equipamento”. Que somente boa parceria, Responsabilidade Fiscal e outros poderão vir melhorar 
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Gráfico 2: Quais são as suas maiores dificuldades no ato de prestarServiço aos pacientes do SUS? 

 
                                     Fonte: Autora, 2010. 

 

 . 

 No gráfico 3, é mostrada a análise sobre a educação dos funcionários do HUJBB. 

  Gráfico 3: Quanto à educação dos funcionários da organização (tratamento e comportamento entre colegas) 

 

Fonte: Autora, 2010. 
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 36% (oito funcionários) responderam que a educação dos funcionários vem de berço, podendo ou não ser 

influenciada pelo ambiente da instituição; 23% (cinco pessoas) responderam que é o ambiente organizacional que faz 

mudar o comportamento do profissional; 18% (quatro funcionários) que entre os funcionários dos diversos órgãos 

existe um clima organizacional diferente; 14% (três pessoas) responderam que é a diferença de salários, trabalhos 

iguais, falta de dignidade e outros fatores que influenciam na educação dos funcionários; e 9% (dois funcionários) 

assinalaram que o funcionário já nasce com o dom para falta de educação e não procura melhorar.  

 O gráfico 4 se refere à demanda de pacientes internados em hospitais públicos. 

Gráfico 4: Em sua opinião, porque nos dias de hoje existe uma grande demanda de pacientes internados e com quadro 

quase irreversível, ou seja, em fase terminal que se acumulam no serviço público de saúde, principalmente nos maiores 

hospitais públicos. 

 

   Fonte: Autora, 2010. 

 82% (dezoito funcionários) responderam que isso ocorre em função da demora que é muito grande na espera 

por consultas, exames e internamentos. 18% (quatro funcionários) responderam que tais eventos ocorrem em função 

da falta de políticas públicas por parte do governo. Isso remete que falta base para o tratamento primário e/ou 

secundário e mais agilidade para as consultas, exames e resposta pelos mesmos.  

Na quinta questão registrada no gráfico 5 foi perguntado aos funcionários que responderam ao questionário o 

que fazer para melhorar o caos da saúde pública, atualmente muito questionado.  
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Gráfico 5: Em sua opinião, o que fazer para melhorar o caos da saúde pública, atualmente muito questionado? 

 
Fonte: Autora, 2010. 

 

 Em resposta, os funcionários responderam que para melhora o caos da saúde pública seria 

descentralizar o sistema e passar a marcar consultas e internamentos pelos 0800 ou nos próprios hospitais com 

vigilância severa... Essa resposta foi única por parte dos que responderam ao questionário. Isso remete à falta de 

comprometimento com o paciente, proporcionado pela centralização, pois fica a critério da central decidir pelo 

atendimento do paciente, o que pode muitas vezes implicar em óbito sem esclarecimento da causa. Quando menos 

retardar o tratamento e abarrotar os hospitais de tratamento terciário, levando a insustentabilidade para os que esperam 

por um leito e/ou uma consulta ou um exame especializado. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa deixou claro o descontentamento, quanto à centralização, pois a                                                                                                                             

burocracia da mesma é tão expressiva que chegam a faltar medicamentos básicos prescritos pelos médicos, filas 

imensas de pacientes que chegam ao óbito sem atendimento e fechamento de diagnóstico; e também uma infraestrutura 

sucateada, em que se torna mais fácil construir um novo hospital do que fazer manutenção no já existente. 

Provavelmente, as políticas públicas também deixam a desejar uma vez que é eficaz apenas na redação, a 

prática é outra, mas o que importa comentar é que realmente a centralização do serviço público de saúde faz vítimas 

incontáveis todos os dias. Essas vítimas são os serventuários e os pacientes que sucumbem diante da falta de autonomia 

e fragilidade do atual sistema em todos os sentidos, já que o acesso a este, muitas vezes é impossível para o paciente 
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que precisa de atendimento imediato, pois se ele for diretamente ao hospital esbarrará na burocracia e não será atendido, 

uma vez que a centralização representa a muralha entre o paciente e a equipe multidisciplinar da saúde. 

 Em síntese, fica-se na esperança de que os novos governos municipais sejam sensíveis aos efeitos danosos da 

centralização e legitimem a descentralização para a vitória da população brasileira que não pode manter um convênio 

privado de saúde. E busquem alternativas de politicas publicas para a atual gestão, bem como recursos financeiros de 

suporte adequado e compatível com a atual demanda e precariedades dela,  pois hoje o que em 2010 foi relatado em 

relação às alimentações dos servidores, por exemplo, não acontece mais. Assim como também para os próprios 

pacientes e acompanhantes está cada vez mais difícil, visto que inúmeros leitos estão desativados por conta da falta de 

recursos financeiros e outros equipamentos necessários para um bom atendimento. Fazendo com que abarrote mais 

ainda os prontos socorros e os leitos sejam mais disputados. Causando inchaços e inúmeras discussões nos prontos 

atendimentos e UPAS, dos quais mal dão conta dos serviços emergenciais, quanto mais ficarem com pacientes 

internados sem previsão de transferências. 

            Recomenda-se ainda para quem desejar fazer trabalho acerca das demoras por: exames, consultas e resultados, 

em locais que são marcados, por exemplo, postos de saúde, laboratórios e outros que dependem do DARE. E/ou nas 

anamneses de enfermagem sobre os pacientes internados.  E o tempo de internamento e por quê? Além de outras fontes. 
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RESUMO 

 

O herbário HF Professora Normélia Vasconcelos conta hoje com 52 ordens distribuídas em mais 

de 150 famílias de angiospermas representadas em mais três mil espécies. Como herbários são 

coleções biológicas muito importantes nas áreas tanto científica e educacional, dados informados 

e registrados na coleção devem estrar corretamente registrados e atualizados. O estudo aqui exposto 

apresenta como objetivo realizar o levantamento das espécies pertencentes a ordem Sapindales que 

existem atualmente no Herbário HF. A atualização dos dados referentes a organização taxonômica 

dos indivíduos encontrados no acervo foi feita através da literatura atual e sites como o FLORA do 

Brasil. Os resultados demonstraram que a ordem Sapindales atualmente apresenta cerca de 135 

exsicatas. Com espécies representantes pertencentes as seis famílias comumente encontradas nas 

regiões neotropicais. São estas: Burseraceae, Anacardiaceae, Sapindaceae, Simaroubaceae, 

Meliaceae e Rutaceae. A família mais representativa é Burseraceae e em com menor número de 

exemplares está Simaroubaceae. Todos os exemplares de Sapindales presentes no herbário são 

provenientes de coletas no Brasil. Sobretudo no estado do Pará, e algumas outras áreas da região 

Amazônica. A baixa representatividade reforça a necessidade coletas e incorporação ao acervo que 

é muito utilizado como recurso didático, sobretudo, nos cursos de graduação de ciências biológicas 

da UFPA.       

Palavras-chave: coleções biológicas, botânica, Sapindales. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Herbários são coleções biológicas com finalidades diversas, sobretudo científica e 

educacional, tratando-se de coleções de plantas, estas são essenciais para o estudo dadistribuição 

geográfica, taxonomia e sistemáticade grupos botânicos (MORALES, 2012).  

Na Universidade Federal do Pará (UFPA) o Herbário HF Professora Normélia Vasconcelos 

foi criado na década de 70 inicialmente como parte integrada do Departamento de Química. A 

professora fundadora que deu nome à coleção de plantas idealizou a mesma para contribuir na 

aprendizagem dos alunos do curso de farmácia, e posteriormente em outros cursos de graduação 

da instituição no ensino da disciplina de botânica.   
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Atualmente o Herbário HF Normélia Vasconcelos encontra-se no Instituto de Ciências 

Biológica (ICB) e auxilia nas aulas referente aos três módulos da disciplina Plantae do curso de 

Ciências Biológicas da UFPA. As exsicatas que compõem a coleção são de espécies vegetaiscom 

ocorrência principalmente na região amazônica, há também alguns exemplares de regiões 

localizadas nos demais estados brasileiros e até de outros países provindas de doações. Conta com 

mais de 3500 espécies de plantas angiospermas, distribuídos em 52 ordens incluindo mais de 150 

famílias.  

A ordem Sapindales Berchtold & J. Presl representa um grupo monofilético dentro das 

Eudicotiledôneas Malvídeas, tem distribuição nas áreas tropicais e também temperadas do mundo 

(Angiosperm Philogeny Group, 2016).  Economicamente, as espécies de Sapindales possuem 

grande importância na alimentação, indústria farmacêutica e indústria madeireira (SOUZA e 

LORENZI, 2008).  A ordem inclui nove famílias, são estas: Biebersteiniaceae Schnitzlein, 

Nitariaceae Lindley, Kirkiaceae Takhtajan, Burseraceae Kunth, Anacardiaceae R. Brown, 

Sapindaceae Jussieu, Simaroubaceae Candolle, Meliaceae Jussieu e Rutaceae Jussieu. Apenas seis 

(Burseraceae, Anacardiaceae, Sapindaceae, Simaroubaceae, Meliaceae e Rutaceae) destas 

apresentam ocorrência e distribuição neotropical (Angiosperm Philogeny Group,2016).  

O estudo aqui exposto apresenta como objetivo realizar o levantamento das espécies 

pertencentes a ordem Sapindales que existem atualmente no Herbário HF e atualização dos dados 

referentes a organização taxonômica dos indivíduos encontrados no acervo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Este estudo foi realizado com base nos dados da ordem Sapindales presentes no Herbário HF 

Normélia Vasconcelos localizado no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do 

Pará. Através do levantando e limpeza das exsicatas, correção e atualização da nomenclatura e 

taxonomia das espécies de Sapindales, os dados foram palmilhados e analisados no software Excel. 

Correções e verificações foram feitas com base na literatura atual e nos sites MOBOT (APweb) 

(2016) e Flora do Brasil (REFLORA, 2016).   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Herbário HF Normélia Vasconcelos da Universidade Federal do Pará existem 

atualmente 135 exsicatas da ordem Sapindales, com espécies representantes pertencentes as seis famílias 

comumente encontradas nas regiões neotropicais. São estas: Burseraceae, Anacardiaceae, Sapindaceae, 

Simaroubaceae, Meliaceae e Rutaceae.  

A família cuja representatividade foi maior tanto em número de espécies como indivíduos 

foi a Burseraceae. Esta família inclui arbustos ou mais frequentemente árvores aromáticas cujo 

gênero Protium Burm. f. é o mais amplamente distribuído no Brasil (SOUZA e LORENZI, 2008). 

Burseraceae está representada por 36 indivíduos distribuídos em 20 espécies. Os gêneros mais 

abundantes desta família encontrados no herbário foram Protium e Tetragastris Gaertn., o tronco 

destas espécies exsuda uma óleo-resina, conhecida como breu, muito utilizada na indústria de 

cosméticos e medicamentos (SOUZA e LORENZI, 2008).  

Na figura 1 é possível observar o número total de indivíduos encontrados no herbário por 

família. E na tabela 1 logo abaixo está a lista completa de espécies pertencentes a ordem Sapindales 

que podem ser observadas no herbário da UFPA. Todos os exemplares de Sapindales presentes no 

herbário são provenientes de coletas no Brasil. Sobretudo no estado do Pará, algumas do 

Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Rondônia. E apenas um exemplar proveniente do Maranhão, 

Galipea sp. Aubl. da família Rutaceae identificada apenas a nível de gênero.     

Figuara 2 Famílias observadas no herbário HF da ordem Sapindales e respectivo número de exemplares 

registrados. 
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Fonte: Ferreira, Barros e Cerqueira (2016). 

Tabela 5 Lista de espécies vegetais encontradas no herbário HF da UFPA agrupadas por família (ordem 

Sapindales) com respectivo número de indivíduos. 

Nome específico Número de indivíduos 

Anacardiaceae 
 

Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl 1 

Anacardium occidentale L. 9 

Anacardium sp. 1 

Campnosperma gummifera Marchand 1 

Mangifera indica L. 1 

Spondias mombin L. 1 

Tapirira guianensis Aubl. 4 

Thyrsodium paraense Huber 1 

Burseraceae 
 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch. 1 

Dacryodes nitens Cuatrec. 1 

Protium aracouchini(Aubl.) Marchand 1 

Protium benthamiiSwart 1 

Protium decandrum (Aubl.) Marchand.  1 

Protium giganteum Engl. 1 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 5 

Protium insigne (Triana & Planch.) Engl. 1 

Protium krukoffii Swart 1 

Protium pallidum Cuatrec. 2 

Protium paraense Cuatrec. 1 

Protium pilosum (Cuatrec.) Daly 1 

Protium sagotianum Marchand 1 

Protium sp. 3 

Protium strumosum Daly 1 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 2 

Protium unifoliolatum Engl. 1 

Tetragastris altissima (Aubl.) Swart 2 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 2 

Tetragastris sp. 1 

Tetragastris trifoliolata (Engl.) Cuatrec. 3 

Trattinickia rhoifolia Willd. 3 

Meliaceae  
 

Carapa guianensis Aubl. 4 

Carapa guianensis Aubl.  1 

Cedrela odorata L. 2 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 2 

Guarea kunthiana A. Juss. 2 
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Guarea macrophylla Vahl 1 

Guarea sp. 1 

Melia azedarach L. 2 

Trichilia fuscescens Radlk. 1 

Trichilia micrantha Benth. 2 

Trichilia quadrijuga Kunth 1 

Trichilia schomburgkii C.DC. 1 

Trichilia singularis C.DC. 1 

Trichilia subsessilifolia C.DC 1 

Trichilia weddellii C.DC 1 

Rutaceae 
 

Citrus limonum Risso 1 

Esembeckia sp. 1 

Esenbeckia pilocarpoides Kunth 1 

Euxylophora paraensis Huber 3 

Fagara pentandra Aubl. 1 

Fagara rhoifolia (Lam.) Engl. 1 

Fagara sp. 1 

Galipea sp. 1 

Galipea trifoliata Aubl. 1 

Monnieria trifolia L. 2 

Raputia sp. 1 

Ruta graveolens L. 2 

Sohnreyia excelsa K.Krause 1 

Spiranthera odoratissima A.St.-Hil. 1 

Ticorea sp. 2 

Zanthoxylum rhoifolium L. 1 

Sapindaceae 
 

Allophylus punctatus (Poepp. & Endl.) Radlk. 1 

Cupania diphylla Vahl 3 

Cupania hirsuta Radlk 1 

Cupania scrobiculata Rich. 1 

Matayba arborescens (Aubl.) Radlk 3 

Matayba guianensis Aubl. 4 

Matayba scrobiculata Radlk. 1 

Matayba spruceana (Benth.) Radlk. 1 

Paullinia cupana Kunth 1 

Paullinia pinnata L. 1 

Paullinia sp. 1 

Porocysthis sp. 1 

Pseudima frutescens (Aubl.) Radlk. 2 

Serjania paucidentata DC. 1 

Serjania sp. 2 
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Serjaniasp. 1 

Talisia longifolia Radlk. 2 

Talisia pedicellaris Sagot ex Radlk 2 

Simaroubaceae 
 

Quassia amara L. 1 

Simaba cedron Planch. 2 

Simaba obovata Spruce ex Engl. 1 

Simarouba amara Aubl. 3 

Total Geral 135 
Fonte: Ferreira, Barros e Cerqueira (2016). 

Sapindaceae é uma família conhecida por possui distribuição cosmopolita (SOUZA e 

LORENZI, 2008). Foi a segunda maior em termos de representatividade de exemplares coletados 

e incorporados ao herbário HF. Um total de 29 indivíduos distribuídos em 14 espécies, todos 

nativos do Brasil.  Meliaceae apresentou no acervo o registro de 16 espécies distribuídos em 23 

exsicatas, cujo gênero mais abundante encontrado na coleção é Trichilia P. Browne.  

Rutaceae tem registro atual de 21 exsicatas distribuídas em 11 espécies. No entanto, 

ressalte-se a presença de quatro exemplares do gênero RhabdodentronGilg & Pilg. que até então 

ainda estavam registradas como Rutaceae, datavam dos anos 1966 e 1979. Hoje sabe-se que este é 

o único gênero pertence à família Rhabdodendraceae Prance de arbustos ou árvores de pequeno 

porte, dentro da ordem Caryophyllales (SOUZA e LORENZI, 2008).   

 A família Anacardiaceae apresentou o registro de 19 exemplares distribuídos sete espécies, 

apenas. Com menor representatividade da ordem aqui em discussão, apareceu a família 

Simaroubaceae em menor número de indivíduos no acervo. Esta família apresenta apenas seis 

gêneros distribuídos pelo Brasil (SOUZA e LORENZI, 2008).  Apenas sete exemplares foram 

encontrados no herbário HF, cuja espécie mais abundante foi Simarouba amaraAubl.. Essa espécie 

é conhecida como marupá, apresenta grande interesse no setor madeireiro por ser um madeira de 

coloração mais clara e pouco densa (FREITAS et al., 2016).         

4. CONCLUSÃO 

Os herbários documentam a riqueza florística de determinada região e são importantes 

centros de informações acerca de distribuição e diversidade. Pesquisadores e estudantes podem 

utiliza-los para obter dados, comparar informações e traçar estratégias. Desta forma, é de suma 

importância que os dados informados e registrados na coleção estejam corretamente catalogados e 

atualizados. Quanto mais exemplares puderem ser coletados e incorporados no herbário da UFPA, 
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mais contribuições científicas e educacionais serão possíveis a partir da utilização do acervo. 

Apesar da Ordem Sapindales está bem representada pelas seis famílias que têm distribuição 

neotropical, existe também a necessidade de maior incorporação de material botânico desta grupo 

que é de elevada importância na indústria madeireira, cosméticos, alimentação comumente 

utilizada na academia por pesquisadores das mais diversas áreas.    
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RESUMO   

  

A Família Lauraceae possui uma distribuição pantropical, sendo o grupo mais diversificado na ordem Laurales. É um 

grupo composto por arbustos e árvores, geralmente aromáticos e de importante valor econômico. O depósito de 

vouchers em herbário da família vindos de estudos florísticos e fitossociológicos possibilita a comprovação de 

ocorrência dos espécimes nas áreas amostradas, fornecendo uma importante fonte de dados sobre localização, 

composição e diversidade de um determinado local ou habitat. Com base nisso, o este trabalho busca analisar se há 

equivalência da representatividade de espécies e gêneros de lauráceas nos herbários com os estudos florísticos e 

fitossociológicos realizados na região amazônica. Foram consultados os acervos de quatro herbários do Estado do Pará: 

HF, MFS, MG e IAN. A consulta dos dados do MFS e IAN foi feita a partir da plataforma BRAHMS, onde havia 

informação apenas do nome das espécies. Os dados do MG foram consultados a partir do site do herbário museu. 

Houve trabalho manual no HF da UFPA, onde as exsicatas da família foram limpas, atualizadas e registradas no banco 

de dados digital do herbário que encontra-se em construção. Não houve completa similaridade entre a diversidade 

catalogada nos herbários com a encontrada na natureza. O gênero Ocotea obteve equivalência na representatividade 

no herbário e nos trabalhos publicados. Licaria possui uma representatividade menor nos herbários que a apresentada 

em estudos florísticos e fitossociológicos amazônicos. Nectandra apresentou uma representatividade maior nos 

herbários quando comparada aos estudos publicados. Dentre os herbários estudados, o HF necessita de um aumento 

da riqueza em seu acervo. Já o herbário IAN da Embrapa possui a maior distribuição equitativa, com nenhuma espécie 

com representação maior de 1% do total do acervo. É necessária também a maior coleta de espécies do 

gênero Licaria em todos os herbários, devido a sua subamostragem nos acervos.   

  

Palavras-chave: Acervo. Ocotea. Fitossociologia.  

Área de Interesse do Simpósio: Sistemática e Biogeografia.  

  

  

1. INTRODUÇÃO  
Lauraceae Juss. é uma família de distribuição pantropical, raramente ocorrendo em climas temperados 

(ROHWER, 1993). Possui cerca de 50 gêneros e entre 2500 e 2750 espécies (HEYWOOD et al., 2007; STEVENS, 

2016). As espécies estão distribuídas principalmente nas Américas e Ásia, com elementos na Austrália, Madagascar e, 

mais raramente, na África Central (WERFF & RICHTER, 1996). No Brasil, é estimada a ocorrência de 

aproximadamente 24 gêneros e 441 espécies (Flora do Brasil, 2016).   

Lauraceae é o grupo mais diversificado dentro da ordem Laurales Juss. ex Bercht. & J. Presl, sendo composto 

por arbustos e árvores geralmente aromáticos. Suas folhas são quase sempre alternas, coriáceas e sem estípulas. As 

flores são pequenas, actinomorfas, com cálice trímero e dialissépalo, corola geralmente trímera e dialipétala; o ovário 

é súpero e unicarpelar, com placentação pêndula e único óvulo; anteras valvares. O fruto é do tipo drupa ou baga com 

hipanto persistente que forma uma cúpula; nesta família ocorre também a presença de endosperma nuclear e 

mailto:oseiasjunior@hotmail.com.br
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esporângios esparsamente separados por conectivos (APG, 2016; SOUZA & LORENZI, 2012). A irradiação do grupo 

é estimada entre 147-135 a 67-46 milhões de anos atrás (MASSONI et al., 2015).    

A família apresenta grande valor econômico, com uso medicinal (gênero Ocotea Aubl.), na fabricação de 

papel (Ocotea puberula Nees e Ocotea guianensis Aubl.), marcenaria e construção civil (gêneros Ocotea, Laurus L., 

Nectandra Rol. ex Rottb e Aniba Aubl.), produção de óleos aromáticos (Cinnamomum camphora (L.) Presl., Laurus 

nobilis L.,  Lindera benzoin (L.) Blume). Merece destaque na culinária o abacate (Persea americana Mill e Persea 

gratissima L.) e temperos, como a canela (gênero Cinnamomum Schaeff) (MARQUES, 2001; LORENZI, 2003). 

As coletas botânicas são armazenadas em Herbários, local onde vegetais desidratados de diferentes grupos 

(“briófitas”, monilófitas, licófitas, gimnospermas e angiospermas), assim como algas e fungos, são depositados. Nessas 

coleções podem possuir exemplares de todo o mundo, sendo um importante laboratório para taxonomistas 

e sistematas vegetais. Além de armazenar coleções, ainda funciona como local de identificação de espécimes, 

laboratório de treinamento e ensino de alunos, técnicos e profissionais e fornece base para trabalhos 

científicos (taxonômicos, ecológicos, fisiológicos e químicos).  

O depósito de vouchers de estudos florísticos e fitossociológicos é necessário como forma de registro e 

comprovação de ocorrência dos espécimes, servindo como material testemunho das áreas amostradas. Além disso, o 

depósito em acervos possibilita estudos de revisão taxonômica e distribuição geográfica das espécies, permitindo 

inferências sobre habitats preferenciais e modelos de ocupação e dispersão geográfica.  

 Diante disso, objetivo desta pesquisa foi verificar a representatividade da Família Lauraceae, de seus gêneros 

e espécies, nos quarto principais herbários do Estado do Pará (herbários da UEPA, UFPA, Museu Goeldi e Embrapa) 

e analisar se há equivalência da representatividade de espécies e gêneros da família nestes herbários com os estudos 

florísticos e fitossociológicos feitos na Região Amazônica. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS   

 

Para a coleta de dados sobre a Família Lauraceae foram consultados os herbários do Estado do Pará que 

possuíam seu acervo disponível on-line, sendo eles, Herbário IAN (Instituto Agronômico do Norte da Embrapa) 

e Herbário MFS (Profª Marlene Freitas da Universidade Federal do Pará - UEPA) e Herbário do 

Museu Paraense Emílio Goeldi (MG). Além desses, também foi consultado o Herbário da Universidade Federal do 

Pará (Herbário HF  Profª Normélia Vasconcelos – UFPA), que embora ainda não esteja digitalizado, foi a base inicial 

para a realização deste estudo.  

Os dados dos acervos foram catalogados e os nomes das espécies foram atualizados de acordo com a 

plataforma internacional Trópicos (http://www.tropicos.org/). Posteriormente foi possível avaliar os gêneros mais 

abundantes e diversos, assim como as espécies mais recorrentes nos herbários do Estado.  

 Levantamento do Herbário HF (Profª Normélia Vasconcelos - UFPA):  
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Primeiramente, foram separadas todas as pastas (exsicatas) com material de Lauraceae depositado no 

herbário HF. Foi feita a manutenção das exsicatas, atualização de táxon (família, gênero e espécie) e, posteriormente 

a digitalização dos dados que serão inseridos na plataforma BRAHMS para futuras consultas.   

 Levantamento do Herbário IAN (Instituto Agronômico do Norte da Embrapa) e Herbário MFS 

(Profª Marlene Freitas da Universidade Federal do Pará - UEPA):  

Os dados do acervo da família presentes nos herbários IAN da Embrapa e MFS da UEPA foram consultados 

pela plataforma BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System - v7.8). Só foi possível obter os 

dados nominais das espécies (gênero e epíteto), não sendo possível obter os dados sobre a coleta das amostras (não 

estavam disponíveis na plataforma).   

 Levantamento do Herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi (MG):  

Os dados do acervo do herbário MG foram consultados por meio do site Herbário-MG online 

(http://marte.museu-goeldi.br/herbario/), em agosto de 2016, onde foi possível consultar as exsicatas a nível de gênero 

e espécie. Os dados do site do Museu foram copiados manualmente para uma planilha do Excel e posteriormente 

atualizados segundo o Tropicos (2016).   

    

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O Herbário-MG apresentou o maior número de exsicatas de Lauraceae, enquanto o herbário IAN – Embrapa 

apresentou a maior diversidade de espécies catalogadas (tabela 1). Vale ressaltar que boa parte do acervo do Herbário 

MG ainda não foi digitalizado e disponibilizado.  

  

Tabela 1. Relação do número total de exsicatas e número de espécies de lauráceas nos herbários do Estado 

do Pará. 

 

Herbário nº de exsicatas nº de espécies 

HF 52 22 

IAN 1427 1054 

MFS 41 30 

MG 3299 331 

HF = Herbário Profª Normélia Vasconcelos UFPA; IAN = Herbário do Instituto Agronômico do 

Norte/Embrapa; MFS = Herbário Profª Marlene Freitas da UEPA; MG = Herbário do Museu Emílio Goeldi. 

n° = número.  
 

O gênero Ocotea foi o mais abundante e o mais rico em espécies em todos os herbários consultados (tabela 

2), condizendo com vários estudos fitossociológicos realizados na região amazônica (DINIZ & SCUDELLER, 

2005; MACHADO, 2010; PARÁ, 2013; SALOMÃO et al., 2012). Este resultado deve-se provavelmente à elevada 

riqueza encontrada para este gênero no Brasil. 39% das espécies das espécies de Lauraceae (172 das 441 espécies) do 
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Brasil pertencem ao gênero Ocotea (Flora do Brasil, 2016). Esse gênero possui uma expressiva abundância da espécie 

em florestas de terra firme amazônica (DINIZ & SCUDELLER, 2005; OLIVEIRA et al., 2015).   

O gênero Licaria Aubl. teve uma representatividade abaixo da esperada nos registros de herbário, por ser a 

espécie mais relatada na maioria dos estudos fitossociológicos do Estado do Pará (CONDÉ et al., 2013; LIMA et al., 

2012; PEREIRA et al., 2007; PINHEIRO et al., 2007). Tal resultado demonstra que provavelmente, em muitos 

trabalhos de florística e fitossociologia realizados no Estado, não é feita a coleta de material testemunho para depósito 

em herbário, e apenas a identificação em campo das espécies.  

Nectandra foi o segundo gênero mais rico em espécies e mais abundante em três dos quatro herbários, o que 

contraria a maioria dos estudos fitossociológicos realizados na Amazônia (CONDÉ et al., 2013; DINIZ 

& SCUDELLER, 2005; LIMA et al., 2012; MACHADO, 2010; PARÁ, 2013; PEREIRA et al., 2007; PINHEIRO et 

al., 2007; SALOMÃO et al., 2012), na qual não há uma diversidade muito grande de espécies. No entanto, este gênero 

é bem representado em áreas urbanizadas ou degradadas. Por exemplo, Nectandra foi o gênero mais abundante 

identificado em um estudo feito nas regiões remanescentes da região metropolitana de Belém (AMARAL et al., 2009), 

área altamente alterada e impactada. Esse também foi o mais abundante numa área de regeneração de floresta 

secundária no município de Afuá, Pará (GAMA et al., 2002). Outros estudos, fora da Região Amazônica, tiveram 

resultados parecidos, como o estudo feito na região metropolitana de Porto Alegre (TROIAN et al., 2011) e em outras 

regiões urbanizadas do país (FONSECA & CARVALHO, 2011; TAMPSON & PETRY, 2007).  A maioria das 

amostras estão depositadas no herbário HF – onde houve maior representação do gênero (tabela 2) - advindas de áreas 

com impacto antrópico. Isso relaciona-se ao fato de Nectandra possuir parte das principais espécies de lauráceas 

indicadas para a recuperação de áreas degradadas (GRIS et al., 2012; MEIRA JUNIOR et al., 2015).  

 

Tabela 2. Gêneros com maior representatividade em números totais e porcentagem para os Herbários 

amostrados no Estado do Pará. 

 

Herbário Gênero n° de exsicatas  % de exsicatas 

HF 

Ocotea 

Nectandra 

Licaria 

Aniba 

17 

12 

5 

5 

32,69% 

23,08% 

9,62% 

9,62% 

IAN Ocotea 

Nectandra 

Cinnamomum 

388 

195 

82 

27,19% 

13,67% 

5,74% 

MFS Ocotea 

Aniba 

Endlicheria 

13 

9 

5 

31,71% 

21,95% 

12,20% 

MG Ocotea 

Nectandra 

Endlicheria 

1046 

348 

304 

39,64% 

13,19% 

11,52% 

HF = Herbário Profª Normélia Vasconcelos UFPA; IAN = Herbário do Instituto Agronômico do 

Norte/Embrapa; MFS = Herbário Profª Marlene Freitas da UEPA; MG = Herbário do Museu Emílio Goeldi. 

n° = número.  
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Não houve predomínio significativo de uma espécie em quase todos os herbários. Contudo, como já esperado, 

as espécies mais recorrentes foram aquelas de gêneros mais recorrentes, incluindo as espécies do 

gênero Ocotea e Nectandra (tabela 3). A incidência de Ocotea guianensis no herbário HF chegou a quase um quinto 

de todo o material de Lauraceae coletado, o que indicaria um esforço amostral de coleta maior dessa espécie do quando 

comparado a outras espécies do gênero.  

 

Tabela 3. Espécies com maior representatividade em números totais e porcentagem. 

 

Herbário Gênero n° de espécies  % de espécies 

HF 

Ocotea guianensis 

Ocotea longifolia Kunth 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 

7 

4 

4 

17,07% 

9,76% 

9,76% 

IAN 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez 

Nectandra grandiflora Nees & Mart. ex Nees 

Cassytha filiformis L 

Licaria cannella (Meisn.) Kosterm. 

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

0,51% 

0,51% 

0,44% 

0,44% 

0,44% 

0,44% 

MFS 

Cassytha filiformis 

Ocotea cernua (Nees) Mez 

Ocotea longifolia  

Ocotea guianensis 

2 

2 

2 

2 

6,06% 

6,06% 

6,06% 

6,06% 

MG 

Ocotea longifolia 

Ocotea guianensis 

Nectandra cuspidata 

111 

87 

68 

5,33% 

4,18% 

3,27% 

HF = Herbário Profª Normélia Vasconcelos UFPA; IAN = Herbário do Instituto Agronômico do 

Norte/Embrapa; MFS = Herbário Profª Marlene Freitas da UEPa; MG = Herbário do Museu Emílio Goeldi. 

n° = número.  
  

4. CONCLUSÕES  

 

A diversidade de espécimes depositados e catalogados nos herbários não foi completamente similar à 

diversidade encontrada nos levantamentos florísticos e fitossociológicos da região Amazônica. O 

gênero Ocotea obteve equivalência na representatividade. Licaria possui uma representatividade menor nos herbários 

quando comparado com a representatividade apresentada em estudos florísticos e fitossociológicos da Região 

Amazônica, enquanto que Nectandra apresentou uma representatividade nos herbários maior do que a descrita nestes 

estudos.  

Para o herbário HF é necessário o aumento da riqueza de seu acervo, uma vez que nesse possui a 

predominância de apenas uma espécie. O herbário IAN da Embrapa possui a maior distribuição equitativa, com 

nenhuma espécie com representação maior que 1% do total do acervo. É necessária também a maior coleta de espécies 
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do gênero Licaria em todos os herbários, devido a sua subamostragem nos acervos e elevada amostragem nos estudos 

florísticos e fitossociológicos.   
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RESUMO  

 

O consumo alimentar da farinha pela população é uma alternativa nutricional e um hábito alimentar 

que faz parte principalmente da cultura na Região Norte do Brasil. Visando a prevenção de 

patologias ocasionadas pelo consumo de elementos potenciais a desenvolvimento de câncer, 

diabetes e demais doenças, estudos vêm sendo realizados a priori buscando evitar a disseminação 

de condutas alimentares de risco quanto ao consumo deste alimento. Para a avaliação da acidez da 

farinha comercializada em Belém do Pará, foram escolhidos cinco tipos distintos de farinha, sendo 

elas: branca fina, amarela “baguda”, amarela fina, farinha branca e farinha d’água. O procedimento 

utilizado para a obtenção do extrato solubilizado seguiu o que institui a NBR 10.006. Constatou-

se com o extrato solubilizado que todas as amostras apresentaram características altamente ácidas, 

tanto no pH quanto nos valores de acidez altíssimos, logo o índice de langlier apontou que todas as 

amostras possuem tendências de serem ácidas.Tal acidez deve ser proveniente da mandioca, uma 

vez quando mal preparado libera o cianeto de hidrogênio. Todas as amostras apresentaram valores 

mínimos do cátion cálcio próximos a 0,02mg/L, e os valores de sólidos dissolvidos totais variaram 

de 79 a 192 mg/L. Portanto, conclui-se que a farinha de mandioca vendida em Belém do Pará tem 

características altamente ácidas devido ao cianeto presente no alimento, sendo um dos responsáveis 

pela alta taxa de câncer gástricos do estado do Pará. Logo, recomenda-se a menor ingestão de tal 

alimento, mas para maior certeza outros estudos devem ser feitos utilizando outros métodos 

analíticos mais aprofundados. 

 

Palavras-chave: Águas Subterrâneas; Multivariada; Contaminação; 

Área de Interesse do Simpósio: Saúde Pública. 
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1. INTRODUÇÃO  

O consumo alimentar da farinha pela população é uma alternativa nutricional e um hábito 

alimentar que faz parte da cultura da Região Norte do país, justamente devido as origens indígenas 

as quais descendem a maior parte da população nessa grande região. Entretanto, pouco se sabe 

pelos consumidores os danos que podem ser causados a partir do consumo desse alimento, que 

pode ocasionar a riscos de saúde. Visando a prevenção de patologias ocasionadas pelo consumo de 

elementos potenciais a desenvolvimento de câncer, diabetes e demais doenças, estudos vêm sendo 

realizados a priori buscando evitar a disseminação de condutas alimentares de risco (LEITE, 2007). 

Testes quanto à alteração de níveis glicêmicos foram realizados em ratos a partir do 

consumo de farinha derivada da banana. O que não proporcionou desequilíbrio em seus 

organismos, indicando que não sempre nem toda a forma de farinha ocasionaria efeitos maléficos 

(PEREIRA, 2007).  

Derivado do trigo, o consumo da farinha potencializa o aumento nos riscos de doenças 

crônicas, o que exige que o serviço de saúde esteja preparado para lidar com a quadros mais comuns 

de doenças devido a este comum consumo. A conscientização do consumidor é fundamental para 

a mudança no padrão de consumo do alimento, agindo como uma alternativa para se evitar 

possíveis agravos de saúde. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Para a avaliação da acidez da farinha comercializada em Belém do Pará, foram escolhidos 

cinco tipos distintos de farinha, sendo elas: branca fina, amarela “baguda”, amarela fina, farinha 

branca e farinha d’água. O procedimento utilizado para a obtenção do extrato solubilizado foi o da 

NBR 10.006. Procedeu-se da seguinte forma: a farinha foi seca a 40°C, pesado 50 gramas de 

farinha e posteriormente adicionou-se 200 mL de água deionizada, logo após a mistura foi 

submetida a agitação magnética por um período de 5 minutos. Em seguida os frascos foram 

vedados com acondicionados por um período de 7 dias. O ensaio de solubilização pode ser vista 

na Figura 01. 

Figura 01 – Ensaio de solubilização de farinhas vendidas em Belém do Pará. 
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Fonte: Ferreira, 2016. 

Posteriormente os sete dias as amostras foram filtradas a vácuo em papel filtro com abertura 

de 0,45µm com o auxílio de um kitassato e funil de buchner (Figura 02). Posteriormente, foram 

analisadas o pH, acidez total, alcalinidade total, sólidos dissolvidos e o cálcio. Tais análises foram 

realizadas Laboratório Multiusuário de Tratabilidade de Águas (LAMAG) de responsabilidade do 

Grupo de Estudos em Gerenciamento de Águas e Reuso de Efluentes (GESA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), segundo o que é recomendado pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

Para a utilização do índice de Langlier tem que ser utilizados as seguintes variáveis: temperatura, 

pH, dureza e alcalinidade total. O índice de langlier é expresso por (AQUA AMBIENTE, 2004): 

(1)     LSI pHA pHs 

Onde: pHA: pH da água; pHs: pH de saturação; 

Por sua vez, o pH de saturação pode ser obtido graficamente ou analiticamente a partir da seguinte 

expressão: 

(2)     pHs = 9.3 + A + B - C - D 

A, B, C e D dependem respectivamente do teor de sólidos totais dissolvidos, da temperatura, do 
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teor de cálcio e da alcalinidade total da água de refrigeração. 

(3)   A= LOG (TDS – 1)/10 

(4)   B= 13,12*LOG (T°C+273)+34,55 

(5)   C= LOG (CA+2) 

(6)   D= LOG(Alcalinidade total) 

Figura 02 – Filtração a vácuo do extrato solubilizado das farinhas vendidas em Belém do Pará. 

 

Fonte: Ferreira, 2016. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o processo de produção do extrato solubilizado, realizou-se os ensaios laboratoriais 

que estão sumarizadas na tabela 01. Primeiramente, verifica-se que todas as amostras apresentaram 

características totalmente ácidas com o menor pH sendo da farinha d’água (3,57) e o maior sendo 

da farinha branca (4,1). Por apresentar pH extremamente baixo os valores de alcalinidade são iguais 

a zero, por não existir mais íons capazes de neutralizar os cátions H+ (SPERLING, 2014). 

Tabela 01 – Resultado da caracterização do extrato solubilizado obtido a partir das farinhas comercializados 

em Belém do Pará. 

Parâmetro pH Alcalinidade T  Acidez Total Cálcio STD Langlier  

Unidade - (mg CaCO3/L) (mg CaCO3/L) (mg Ca+2/L) (mg/L) - 

Branca Fina 4,1 0 1126 0,02 152 -11,43 

Amarela 

Baguda 
3,94 0 993 0,02 112 -11,57 

Amarela Fina 3,7 0 1550 0,02 85 -11,79 

Farinha 

Branca 
3,5 0 1500 0,02 79 -11,99 

Farinha 

D'água 
3,57 0 2250 0,02 192 -11,97 

Fonte: Autores, 2016. 

  

Todas as amostras apresentaram valores mínimos do cátion cálcio próximos a 0,02mg/L. 

Por outro lado, a acidez total apresentou valores altíssimos, tendo o valor mínimo para a Farinha 

Amarela Baguda de 993 mg/L e valor máximo para a Farinha Amarela Fina de 1550mg/L, tais 

valores são altíssimos se comparados com os valores encontrados em águas naturais e de consumo, 

que apresentam valores próximos a 20mg/L. Tal acidez deve ser proveniente da mandioca, uma 

vez quando mal preparado libera o cianeto de hidrogênio. Os valores de sólidos dissolvidos totais 

variaram de 79 a 192 mg/L. A farinha mais agressiva no aspecto ácido é a farinha d’água. Na tabela 

02 é apresentado a interpretação dos valores obtidos com o índice de langlier: 

Tabela 02 - Interpretação dos valores do índice de langlier. 

Em equilíbrio químico LSI=0 

Com tendência a ser corrosivo LSI<0 

Com tendência a ser incrustante LSI>0 

Fonte: Aqua Ambiente, 2004. 

Nota-se que todos os valores do índice de Langlier apresentaram valores negativos, 

principalmente a farinha d’água e farinha branca com valores de -11,97 e -11,99. Segundo a tabela 
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02 todos as amostras apresentam a tendência de serem corrosivos, podendo causar problemas a 

saúde. 

 

4. CONCLUSÕES 

Constatou-se com o extrato solubilizado que todas as amostras apresentaram características 

altamente ácidas, tanto no pH quanto nos valores de acidez altíssimos. O índice de langlier apontou 

que todas as amostras possuem tendências de serem ácidas. 

Segundo os pesquisadores da UFPA o estado do Pará apresenta alto índice de câncer no 

estômago, podendo ser a farinha um dos causadores desse mal, devido estado do Pará ser um dos 

maiores fabricantes e consumidores de farinha do Brasil. Além da ingestão da farinha de mandioca 

outros alimentos podem levar ao câncer gástrico sendo eles: comidas industrializadas, 

refrigerantes, entre outros. 

Portanto, conclui-se que a farinha de mandioca vendida em Belém do Pará tem 

características altamente ácidas devido ao cianeto presente no alimento, sendo um dos responsáveis 

pela alta taxa de câncer gástricos do estado do Pará. Logo, recomenda-se a menor ingestão de tal 

alimento, mas para maior certeza outros estudos devem ser feitos utilizando outros métodos 

analíticos mais aprofundados. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho analisa, através de fatos e fenômenos históricos, a construção da relação 

“urbano x meio ambiente” em Santarém/PA e a gestão democrática para a assunção da Cidade 

Sustentável no espaço amazônico, com ênfase nos problemas urbanos emergentes de uma 

sociedade cosmopolita em desenvolvimento. Por isso, compreender os processos históricos que 

culminaram no desenvolvimento de cidades medianas, é imprescindível para que se saiba como as 

cidades se relacionam com o meio ambiente, uma vez que cada local urbano na Amazônia, 

geralmente, emerge de acordo com o fomento de uma atividade ou fato histórico relevante. Logo, 

conhecer o percurso histórico da urbe, para que se saibam os meandros que culminaram na 

configuração populacional, é medida imprescindível, pois população é o fator que constitui o 

propósito das cidades, despertando maior preocupação o seu estudo. Assim, para a concretude deste 

trabalho, optou-se pela revisão bibliográfica, que subsidiou e orientou a análise da temática 

abordada através do método dialético, proporcionando uma interpretação sistemática do fenômeno 

investigado. Os resultados referenciados mostram que à medida que o processo de urbanização 

avança nas cidades medianas, v. g. Santarém, inúmeros prejuízos ao meio ambiente são acentuados, 

sobretudo com a chegada de grandes empreendimentos em decorrência do progresso tecnológico, 

o que tem favorecido sobremaneira para o crescimento desordenado dos centros urbanos, revelando 

preocupação com a garantia do direito à cidade e a preservação do meio ambiente. Em que pese as 

cidades na região amazônica encontrarem-se em fase embrionária de crescimento, estimula-se a 

operacionalização do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), à inteligência e aplicação de 

diversos institutos, como a Gestão Democrática da Cidade, para a assunção de cidades sustentáveis 

na Região, visando o desenvolvimento sustentável e a manutenção do meio ambiente urbano e 

natural ecologicamente equilibrados. 

 

Palavras-chave: Urbanização. Crescimento desordenado. Cidade Sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar da dessemelhança de processos locais de urbanização1, das singularidades de 

apropriação do solo em cada microrregião da Amazônia e da territorialidade de agentes agressores 

ao meio ambiente, observados em diferentes partes da Região Norte, devido a ocorrência de 

diferentes empreendimentos em distintas situações geográficas, é impossível dissentir o fenômeno 

construção da relação “urbano x meio ambiente”, sem discorrer sobre o âmbito geral do cenário 

histórico da Amazônia, diante de tais ações. 

Vista por muitos como uma grande área pouco povoada e coberta por uma homogênea 

massa volumar de floresta, a região amazônica em verdade pode até não ser bastante povoada 

(como as outras regiões do país), mas, está totalmente longe de qualquer forma de homogeneidade, 

seja em seus sistemas ecológicos, hídricos, de solos, sociais, culturais, econômicos, históricos etc. 

Mas essa realidade vem sendo afastada conforme o processo de urbanização avança no 

espaço amazônico, forçando o redirecionamento dos rumos dessas urbes, porquanto, o incipiente 

desenvolvimento econômico na Região com os grandes empreendimentos – que tem favorecido o 

crescimento desordenado dos centros urbanos – e os moderados recursos públicos necessários para 

aplicação na política urbanística, visando a assunção da qualidade de vida nas cidades. 

Por isso, compreender os processos históricos que culminaram no desenvolvimento de 

cidades, na Região Norte, é imprescindível para que se saiba como as cidades se relacionam com 

o meio ambiente, uma vez que cada local urbano na Amazônia, geralmente, emerge de acordo com 

o fomento de uma atividade ou fato histórico relevante. 

Para o procedimento de planejamento urbano e regional torna-se indispensável um estudo 

da densidade demográfica das cidades, logo, é imperativo conhecer seu percurso histórico, para 

que se saibam as flexuosidades que culminaram na configuração populacional, eis que o fator 

população constitui o propósito das cidades. 

Forte nessas razões, o destrinçar da relação “urbano x meio ambiente”, nas breves linhas 

que se seguem, gera elementos substanciais para a análise referenciada da historicidade de sua 

                                                         
1“Processo de transformação da cidade com vistas à melhoria das condições da ordem urbanística” 

(CARVALHO FILHO, 2009, p. 36) 
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construção, trazendo à lume a ideia de bem-estar coletivo praticado no Estado Brasileiro por meio 

da Gestão Democrática, como adiante se vê. 

2. METODOLOGIA 

A revisão bibliográfica foi ponto de partida para a concretude deste trabalho, que subsidiou 

e orientou a análise referenciada da temática abordada através do método dialético, proporcionando 

uma interpretação sistemática do fenômeno investigado. Noutro passo, a modalidade de pesquisa 

escolhida foi a qualitativa, que buscou priorizar muito mais a compreensão do conteúdo do que 

somente a descrição deste. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Indubitavelmente, transformações significativas dos espaços que nucleavam os principais 

pontos de ocupação na Amazônia foram ocorrendo com a progressão do tempo e dos interesses da 

metrópole portuguesa no seu processo de exploração. Taistransformações estavam volvidas para a 

ocupação desses espaços, que por meio de fatores histórico-sociais, foram tendo suas populações 

adensadas “para viabilizar os empreendimentos” (BUENO, 2012, p. 31), ocasionando cada vez 

mais pressões ambientais. 

Ao passo das mudanças históricas e econômicas, que se sempre se entrelaçam com a 

introdução de novos interesses do mercado diante de algum recurso da Amazônia, a geografia 

regional foi sofrendo inferências drásticas. Dessas mudanças, destaca-se: 

 

O ciclo da borracha alterou de maneira significativa, não apenas a economia, mas 

também as relações sociais e culturais no Brasil de finais do século XIX. As duas 

mais importantes vertentes do processo dizem respeito, de um lado, às formas 

brutais de exploração da floresta, e de outro, à riqueza proporcionada pela 

borracha, que alterou completamente dois centros urbanos, Manaus e Belém, os 

quais, de cidades inexpressivas, em pouco tempo passaram a figurar como 

importantes e modernas metrópoles brasileiras. (BUENO, 2012, p. 39) (grifos 

nosso) 

 

Os ciclos da borracha2 foram responsáveis, primordialmente, pelo alavancamento das 

cidades de Belém e Manaus, conforme destacado acima, mormente no tocante ao adensamento 

                                                         
2 Comumente identificados como tendo ocorrido entre 1870 e 1910 e no final da segunda metade do século 

XX. Mas “constata-se que já a partir de 1840 toda a atividade econômica da região amazônica passou a girar 
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populacional nessas urbes, assim como o estabelecimento de serviços urbanos, fatores que 

intensificaram seus processos de urbanização. 

A riqueza proporcionada pelo primeiro ciclo da borracha, fez com que a urbanização que 

vinha se processando em Manaus e Belém, experimentasse um processo de urbanificação, com fins 

de agradar a burguesia, nos moldes urbanísticos europeus. A cosmopolitividade gerada pelos ciclos 

da borracha (1848, 1860 a 1910) demudou Belém, e também Manaus, não só no que tange seus 

espaços urbanos, que se tornaram replicantes dos conjuntos arquitetônicos, paisagísticos e 

estruturais das cidades europeias, mas, também, no que se trata do estilo de vida das pessoas e nas 

estruturas sociais. 

O contingente populacional em 1872, no Pará, contava com pouco mais de 275 mil 

habitantes, sendo 61.900 desses indivíduos localizados em Belém. Em 1900, esses números 

alcançaram as expressões de 445 mil no Estado e 96.500 na capital. Em 1920, o Pará tinha quase 

1 milhão de habitantes, dos quais 236 mil em Belém (IBGE, 2016). 

Em Belém, o processo de urbanificação proporcionado pela borracha promoveu o 

alargamento e pavimentação de ruas – com paralelepípedos de granito importados da Europa – e a 

“criação do Departamento Sanitário Municipal”, que viabilizou a “construção de redes de esgotos 

e de água e a drenagem de pântanos” (BUENO, 2012, pp. 44 e 47).  

Para Sarges (apud BUENO, 2012, p. 44): 
 

Era preciso alinhar a cidade aos padrões da civilização europeia. Desse modo, a 

destruição da imagem da cidade desordenada, feia, promíscua, imunda, insalubre 

e insegura, fazia parte de uma nova estratégia social, no sentido de mostrar ao 

mundo civilizado (entenda-se Europa) que a cidade de Belém era o símbolo do 

progresso, imagem que se transformou na obsessão coletiva da burguesia. 

 

Contudo, a partir de 1910, devido a concorrência com a produção de látex colhido de 

plantações de seringueiras (originárias do Brasil), o ciclo da borracha, no Brasil, entra em 

decadência, desacelerando o crescimento econômico no vale amazônico que custeava a 

urbanificação das cidades de Manaus e Belém e a pompuosidade da elite seringalista burguesa. 

                                                         

em torno da extração do látex e da exportação do produto fabricado a partir de seu manuseio” (BUENO, 

2012, p. 34). 
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Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, devido aos países do Eixo3, tomarem o controle 

sobre as plantações de seringueiras e a produção de borracha na Ásia, os países aliados voltaram-

se para o Brasil na busca de tal matéria-prima, o que condicionou o governo brasileiro à tomada de 

medidas de fomento da produção (MURRIE, 2006; BUENO, 2012). 

Para essa ocorrência, durante o governo Vargas, uma medida direta de auxílio ao aumento 

da produção de borracha pelos seringalistas da Amazônia foi tomada: oferta de mão-de-obra barata, 

a qual foi conseguida por meio da indução da migração4 e nordestinos que fugiam da seca de 1942. 

Essas medidas da época resultaram num inchaço considerável das cidades amazônicas e 

num povoamento desordenado no espaço e na criação de um contingente populacional 

desamparado pelas políticas públicas de suporte prometidas, os quais ficaram conhecidos na 

história como “soldados da borracha”5. 

Mas, as políticas desenvolvimentistas do período da ditadura militar, que visavam a 

integralização da Região Norte, marketiada na época como um grande vazio territorial e uma 

fronteira a ser desbravada e ocupada (MURRIE, 2006; BUENO, 2012), é que inferiram de forma 

mais dramática a relação “urbano x meio ambiente” na ocupação do espaço amazônico, orbitando 

na tomada de valor econômico de mercado da terra, em substituição ao valor de trabalho, que era 

virtualizado pelas atividades dos agroextrativistas e povos residentes, hoje, tidos como povos 

tradicionais da floresta. 

                                                         
3Países que reuniam as ideologias autoritárias (nazismo e fascismo) na Segunda Guerra Mundial, e que 

deram início ao conflito armado no mundo novamente: Alemanha, comandada por Adolf Hitler; a Itália, 

dirigida por Benito Mussolini; e o Japão, liderado por Tojo Hideki e por seu 

imperadorHirohito(GASPARETTO JUNIOR, 2016). 
4Bueno (2012, p. 102) assevera que esse processo migratório em massa, organizado pelo governo brasileiro, 

levou a criação imediata do Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para o Amazonas (SEMTA) 

e, em paralelo, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), este último com o objetivo precípuo de sanear 

a Amazônia e a região do Vale do Rio Doce –região onde se concentrava a produção de borracha e minério 

de ferro, “ambas as matérias-primas chave no esforço de guerra norte-americano”. Noutro passo, a 

Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (SAVA) se encarregava de efetivamente 

“interiorizar” os trabalhadores, com sua chegada a Belém. 
5Homens [civis] convocados pelo exército brasileiro para extrair borracha na Amazônia para o esforço de 

guerra aliado, sob a alegação de que era “dever patriótico servir” (BUENO, 2012, p. 105). Dessa forma, a 

migração “ocorreu durante o esforço de guerra dos Estados Unidos pela borracha brasileira na Segunda 

Guerra Mundial, uma vez que as plantações no Sudeste Asiático haviam sido ocupadas pelos japoneses. 

Como a borracha era um produto estratégico para os aliados, a seringueira da Amazônia voltou a ser extraída 

em larga escala” (VERÍSSIMO e PEREIRA, 2014, pp. 101-102). 
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A consequente supervalorização e apropriação do solo urbano e o seu parcelamento nas 

diferentes cidades do vale amazônico, gerou diversos conflitos pela posse da terra e o surgimento 

constante, de bairros periféricos ilegais, desordenados e carentes em salubridade, o que até os dias 

atuais exige a tomada de políticas públicas (muitas, quando executadas, ineficazes ou não 

conclusivas) no sentido da urbanificação. 

O crescimento populacional, suas demandas e a urbanização desordenada das cidades, 

proporcionaram o acúmulo e descarte irregular de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos) oriundos 

das diversas atividades humanas em detrimento ao meio ambiente, promovendo um desequilíbrio 

ecológico do ponto de vista urbanístico, o que é bastante comum e, principalmente, nas áreas 

periféricas das cidades.  

As cidades medianas da Região Norte, que ainda estão em plena expansão demográfica, 

têm causado sérios danos ao meio ambiente, notadamente com a alocação desmedida de recursos 

das indústrias e do agronegócio, que tem ocasionado substanciais externalidades de mercado, as 

quais inferem na desconsideração das identidades das populações residentes, na perda de 

equilíbrios ecológicos e na exploração desordenada dos recursos ambientais. 

Ao passo dos acontecimentos até aqui referidos, Santarém6, município localizado no Oeste 

do Estado do Pará, na confluência do Rio Tapajós com o Rio Amazonas, será adotada como 

paradigma para análise referenciada da construção da relação “urbano x meio ambiente”, por se 

situar “entre as metrópoles amazônicas, Belém e Manaus” (OLIVEIRA, 2008), e por ser um 

importante entreposto comercial, papel que se intensificou com os sucessivos ciclos econômicos 

que ocorreram na Região.  

O crescimento populacional de Santarém foi mais substancial a partir da década de 19507, 

pois, até a essa década, só a população urbana de Santarém chegava a 20.000 habitantes, mas, até 

                                                         
6Cumpre aqui ressaltar que a localização não é o bastante para explicar essa situação de primazia urbana de 

Santarém na região do Baixo Amazonas. “Algumas outras circunstâncias, surgidas ao longo do processo de 

produção de seu espaço, também contribuíram para o estabelecimento desta primazia. A cidade 

desenvolveu uma série de atividades e funções que se solidificaram desde o período da borracha, 

especialmente a de entreposto comercial” (PEREIRA, 2004 apud OLIVEIRA, 2008). (g.n.) 
7 O processo de urbanização da Amazônia brasileira teve o seu aceleramento com a abertura das rodovias, 

na década de 1960, e foi mais acentuada, na de 1970. “A estratégia de inserir esta região à esfera capitalista 

foi um dos fatores responsáveis por este processo, pois a meta era usar os núcleos urbanos como pontos 

logísticos para uma rápida ocupação” (BECKER, 1987; BECKER, MIRANDA, MACHADO, 1990 

apud.OLIVEIRA, 2008). 
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o ano 2000, alcançou os valores de mais de 180.000 habitantes (IBGE, 2016; CIAM, 2016). Sendo 

que o crescimento contínuo da população urbana, mais significativo, para o período entre 1950 e 

2000, está para meados da década de 1970 até os anos de 1990. 

Tal fenômeno se deve a corrida do ouro na década de 1970 e 1980 e aos projetos 

desenvolvimentistas na região, que firmaram Santarém como entroncamento modal8 e que 

apregoaram as novas modalidades de serviços, que passaram a serem ofertados, com o progresso 

de novos contingentes populacionais e, também, novas demandas. 

Figura 1: Mapa da expansão da área urbana de Santarém, PA. 

 
Fonte: adaptado OLIVEIRA, 2008. 

 

A Figura acima mostra a expansão urbana a partir do raio de influência do perímetro inicial 

de 1940 (área demarcada em vermelho), seguida pela expansão em 1950 (área demarcada em 

verde) e um posterior crescimento de proporção mais significativo, na década de 1970 (assinalado 

no contorno de azul). As áreas demarcadas em amarelo e lavanda são as mais recentes e nelas 

ocorrem inúmeros parcelamentos do solo e apropriações ilegítimas de terras. Na porção superior 

esquerda da imagem vê-se o sistema aquático do lago do Juá (indicado pela seta branca), um 

cenário ecológico e paisagístico potencialmente ameaçado pela expansão urbana desordenada que 

                                                         
8 Essa particularidade se dá em virtude da existência de rodovias de acesso regional e interestadual, 

construídas, que aqui convergem com o potencial de acessibilidade fluvial dos rios Tapajós e Amazonas, 

dando acesso a Itaituba/PA, Manaus/AM, Belém/PA e outras cidades e comunidades ribeirinhas devido ao 

sistema dentrítico da hidrografia local. 
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hodiernamente se aproxima de forma estonteante e que tem originado [novos] bairros periféricos 

ilegais – que recebem os chamados movimentos demográficos. 

Sobreleva-se que as primeiras ações de planejamento urbano para Santarém, com o primeiro 

Plano Diretor (Lei nº 6.639, de 02 de janeiro de 1974), influenciaram no desenho urbano e projeto 

da cidade, tendo sido estabelecida neste instrumento normativo as regras e parâmetros de uso e 

ocupação do solo, servindo de orientação por mais de três décadas. 

Um novo Plano Diretor foi aprovado (Lei nº 18.051, de 29 de dezembro de 2006), contando 

com 184 artigos, estruturado em 06 títulos com conteúdos relacionados às disposições 

preliminares; às políticas setoriais de desenvolvimento do município de Santarém; à organização 

do município; aos instrumentos da política municipal; ao sistema de planejamento, 

acompanhamento e controle da gestão municipal; às disposições finais e transitórias; e por fim, 07 

anexos (mapas temáticos estratégicos). 

A organização do espaço urbano do município de Santarém no Plano Diretor de 2006, foi 

estruturada em zonas urbanas9 e de expansão urbana10, e visando melhor desempenho no 

planejamento da administração pública municipal, foi realizada a sua divisão distrital, conforme 

figura a seguir, possibilitando as ações de planejamento e intervenções do Poder Público de forma 

uniforme, minimizando a complexidade de suas relações. 

Figura 2: Divisão da área urbana em distritos administrativos. 

                                                         
9Correspondente as áreas urbanizadas ou em vias de ocupação, compreendida pela somatória dos bairros 

definidos em lei. 
10Parcela do território disponível para continuação da urbanização do município. 
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Fonte: Plano Diretor Participativo do município de Santarém, 2006. 

 

Noutro giro, a expansão urbana de Santarém tem uma característica singular, pois segundo 

assevera Oliveira (2008), dos quarenta e oito bairros que compõe a cidade – conforme art. 118 do 

Plano Diretor de 2006 –, apenas vinte e dois são oficializados e vinte e seis ainda não eram 

regularizados, sendo a maioria destes bairros fruto da ocupação espontânea ou invasões de terras 

particulares, revelando grande preocupação com a garantia do direito (difuso) à cidade sustentável 

e a preservação do meio ambiente. 

Não de pode perder de vista que as mudanças paisagísticas que a cidade impera ao cenário 

natural se traduz em preocupação plausível, vez que a sua expansão tende a atingir estruturas 

cênicas naturais impares, in casu, a dramática pressão ambiental sofrida pelo sistema aquático do 

lago do Juá (indicado pela seta branca na Figura 1), sobretudo pela ausência de planejamento para 

alocar os [novos] citadinos migrantes. “E essa preocupação tem aumentado ainda mais com a 

chegada à região de grandes empreendimentos em decorrência do progresso tecnológico, 

favorecendo o crescimento desordenado dos centros urbanos” (NASCIMENTO, 2015, p. 242). 

Conforme já afirmado outrora, estimula-se, ainda mais, a operacionalização do Estatuto da 

Cidade “em razão dessas cidades [medianas] encontrarem-se em fase embrionária de crescimento 
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[...]”, pois “um dos pilares é a aplicação dos diversos institutos, dentre os quais, a Gestão 

Democrática11 objetivando a cidade sustentável” (NASCIMENTO, 2014, p. 128). (n. g.) 

Uma sociedade informada torna-se mais participativa nos processos decisórios do 

planejamento urbano, a partir da participação consciente dos citadinos que se reveste 

imprescindível para concretização de uma Gestão Democrática. Carvalho Filho (2009, p. 298) ao 

afirmar que “qualquer processo, para que se considere democrático, reclama a participação popular, 

mediante a emissão de opiniões, a troca de ideias, os debates, a consulta, tudo, enfim, que permita 

ao autor da atividade captar o pensamento das comunidades” sintetiza a importância dessa 

participação. 

 

4. CONCLUSÕES 

Infere-se pelo joeirado, e pelo que tudo mais da história consta, o surgimento de urbes na 

Amazônia sempre esteve para o atendimento das necessidades de momentos e de interesses 

econômicos voltados para uma atividade. E, na dinâmica dos aspectos passado, presente e futuro, 

a relação “urbano x meio ambiente” ainda é permeada de prejuízo ao meio em prol da expansão 

urbana na Amazônia.  

Hodiernamente, outros processos influem sobre o desenvolvimento urbano e sua relação 

com o meio ambiente, razão pela qual todos os conceitos e atividades humanas devem ser 

repensadas objetivando mitigar os problemas urbanos emergentes das cidades medianas causados 

pelo processo de urbanização em face do planejamento urbano adotado em distonia com o 

preconiza que a política urbana brasileira (v. g., CRFB/88, Estatuto da Cidade, Plano Diretor). 

A consciência histórica da sociedade, na qual os seus atores principais [o homem] 

necessitam se apropriar de forma efetiva da consciência dos seus reais direitos como habitantes do 

espaço urbano, enquanto ser social, que se inclui a consciência sobre os meios de se conhecer a 

realidade, é de extrema importância para a assunção das cidades sustentáveis no espaço amazônico, 

pois trazendo os citadinos para uma ampla participação no processo de decidibilidade jurídica, por 

                                                         
11“Gestão Democrática da cidade significa, portanto, a coordenação e o planejamento das atividades 

urbanísticas, incluindo-se a administração dos problemas e interesses urbanos mediante ações 

implementadas pelo Poder Público para atendimento aos verdadeiros anseios das comunidades locais, 

obtidos por meio de debates, consultas e audiências públicas, em permanente regime de pereceria par a 

harmonização dos interesses público e privado existentes na cidade” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 299). 
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meio da Gestão Democrática, haverá um profícuo desenvolvimento urbano com qualidade de vida 

para as gerações presentes e vindouras. 
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RESUMO  

 

A chegada do intendente Antônio Lemos em 1903 colaborou para regularização do verde urbano e 

mandou buscar a mangueira (Mangifera indica) vinda do sul da Ásia para embelezar a cidade e 

diminuir a sensação térmica de calor. A relação da população paraense com o plantio das 

mangueiras é muito antigas sendo as mangueiras tombadas pelo patrimônio como bem de uso 

comum e preservação permanente. A pesquisa presente trata da importância da arborização e sua 

influência no microclima na cidade de Belém do Pará. É preciso destacar que as árvores das áreas 

urbanizadas estão em constante estresse devido aos impactos gerados pela ação humana no espaço 

urbano, tornado-as mais vulneráveis ao seu meio natural e consequentemente favorecendo a 

redução das áreas verdes. A arborização exerce elemento fundamental para a qualidade de vida nas 

cidades e atua em muitos benefícios como a melhora das condições do microclima local através da 

diminuição da sensação térmica, o sombreamento da copa das árvores, diminuição da poluição do 

ar e sonora, ventilação, redução da luminosidade, a manutenção do ciclo da água e assim manter a 

sustentação do solo, serve também como paisagem turística, possibilitando a aproximação humana 

com a natureza no espaço construído. O estudo tem com objetivo apresentar que Belém considerada 

a “cidade das mangueiras” perde cada vez mais o seu título, seja pela falta de planejamento urbano 

eficaz que cuide das árvores antigas e incentive ações socioambientais como o plantio de mudas 

regionais adequadas ao planejamento urbano e valorizar espaços com áreas verdes. A pesquisa se 

baseia em revisão bibliográfica, desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de 

artigos científicos. A presença da vegetação no espaço urbano tende a controlar o microclima por 

meio da diminuição da sensação térmica, dos sombreamentos que as árvores geram no ambiente. 

 

Palavras-chave: Arborização. Mangueiras. Microclima. 

Área de Interesse do Simpósio: Cidades Sustentáveis. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presença de áreas verdes é importante para a qualidade ambiental das cidades. Sendo 

assim, o Manual de Orientação Técnica de Arborização da Cidade de Belém (2013) cita que a 

arborização urbana proporciona inúmeros os benefícios sociais e ecológicos como em destaque o 

controle da contaminação do ar e do ruído, o sombreamento gerado pela copa das árvores, a 
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ventilação, a modificação do micro-clima, como também a manutenção do ciclo hidrológico, que 

por conseqüência evita a erosão do solo. 

De acordo com o Projeto de Arborização Urbana “Belém Verde” (2010), Belém do Pará é 

reconhecida como uma cidade que possui exuberância em sua vegetação arbórea, sendo conhecida 

por formar túneis de mangueiras e outros componentes vegetais em sua flora.  

Na segunda metade do século XIII, Belém foi uma das primeiras cidades a arborizar seus 

logradouros públicos. Além disso, quando ocorria a passagem da romaria do círio de Nossa 

Senhora de Nazaré, em 1973, foi incentivado à arborização da antiga estrada de Nazaré com 

mangueiras, e isso permitia o sombreamento para as pessoas que acompanhavam a procissão 

(PORTO et al., 2013). 

Com a chegada do intendente Antônio Lemos, em 1903, foi um minucioso trabalho de 

arborização na cidade belenense, e dando início à mudança urbanística conhecida como Belle 

Époque, estimulada pela riqueza econômica da borracha, que seria a busca por um modo de vida 

saudável, em relação à purificação do ar e também em reduzir o desconforto climático, pelo clima 

tropical (quente e úmido), que proporciona maior sensação de calor (ANJOS et al., 2010 apud 

CARVALHO,2008). 

A mangueira (Mangifera indica L.), pertencente à família Anacardiciae originada do sul da 

Ásia é um a árvore que se adaptou ao clima tropical (RODRIGUES, 1989). Desse modo, a relação 

da população paraense com o plantio da mangueira é muito antiga, conforme o Manual de 

Orientação Técnica da Arborização Urbana de Belém, as mangueiras nos termos da Lei Ordinária 

Municipal nº 7.019 de 16 de dezembro de 1976, existentes nas áreas públicas, legalmente 

instituídas como patrimônio histórico nos termos da Lei Ordinária nº 7.709 de 18 de maio de 1994, 

receberão tratamento diferenciado em função de sua importância sociocultural. 

Segundo Rodrigues e Cardoso (2014), muitas cidades como Belém com o decorrer do seu 

crescimento urbano desorganizado tem gerado a perdas na cobertura vegetal, e as áreas verdes vem 

sendo reduzidas pela ocupação na construção vertical, também se referem à expansão horizontal 

da região metropolitana, com o aumento da quantidade de veículos, gerando poluentes no ar e 

poluição sonora, ocorrendo à substituição do verde pelo pavimento asfáltico, são alguns impactos 

que reduzem as áreas de vegetação.  
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De acordo com Loureiro e Barbosa (2010), com a expansão urbana, a partir dos anos 70 e 

80, foi possível verificar que gradativamente a concentração de árvores na parte central de Belém 

vem perdendo sua característica de “cidade das mangueiras”, pois atualmente muitas árvores estão 

doentes e envelhecidas. Os autores destacam que a qualidade das árvores pode ser avaliada pela 

quantidade de microorganismos, como fungos, espécies sensíveis a poluição. 

O Plano Municipal de Arborização de Belém- PMAB dispõe em uma das suas metas a 

implantar e manter a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano, qualidade de vida 

e equilíbrio ambiental. Sendo assim, é fundamental ressaltar tanto as mangueiras e outras árvores 

precisam do cuidado do poder público e da sociedade para valorizar a arborização verde, em ênfase 

aos benefícios que mangueira produz no cotidiano. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de artigos 

científicos. 

Nesta perspectiva, foram utilizadas as seguintes etapas: 

1) Fontes 

A seguir, estão descritas as fontes que forneceram auxílio para realizar a pesquisa: 

Foi utilizado as seguintes palavras-chave de maior relevância: arborização urbana; áreas 

verdes; crescimento urbano; microclima; conforto ambiental. 

Artigos científicos sobre a temática foram acessados na base de dados SCIELO, 

PERIÓDICOS-UFPA, publicados nos últimos 7 anos (2008 a 2014) sendo 3 artigos nacionais, 

disponíveis online em texto completo. 

2) Coleta de Dados 

A coleta de dados seguiu a seguinte premissa: 

Leitura exploratória de todo o material selecionado (leitura rápida que objetiva verificar 

se a obra consultada é de interesse para o trabalho); 

Leitura seletiva (leitura mais aprofundada das partes que realmente interessam); 

Registro das informações extraídas das fontes em instrumento específico (autores, ano, 

método, resultados e conclusões).  

3) Análise e interpretação dos resultados 
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Nesta etapa foi realizada uma leitura analítica com a finalidade de ordenar e sumariar as 

informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitassem a obtenção de respostas ao 

problema da pesquisa. 

4) Discussão dos resultados 

Categorias que emergiram da etapa anterior foram analisadas e discutidas a partir do 

referencial teórico à temática do estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em uma análise feita no bosque Rodrigues Alves, foi possível diagnosticar que a partir da 

aproximação do ambiente poluidor com a vegetação, percebeu-se uma drástica redução na 

quantidade de microflora presentes nas árvores. No entanto, as árvores concentradas no centro do 

bosque, distantes a dezenas de metros do fluxo de veículos, observou-se uma maior variedade de 

liquens em boas condições de pigmentação verde. O estudo avaliou que uma redução na quantidade 

de organismos e em sua despigmentação, são indicadores que o ambiente possui poluição, 

prejudica o processo fotossintético e a saúde da vegetação (LOUREIRO; BARBOSA, 2010 apud 

ARAÚJO JUNIOR; CRUZ, 2008). 

Nesse sentido, com a redução da vegetação e a emissão de poluentes gerada pelo elevado 

tráfego de veículos, afeta no microclima de Belém que  vem sendo alterado e como conseqüência 

ocorrendo o aumento da energia acumulada no ambiente e a sensação de calor que  proporciona o 

desconforto térmico (LOUREIRO; BARBOSA, 2010 apud NASCIMENTO, 1995).  

Em estudos realizados a partir da coleta de dados em relação às temperaturas em diversos 

locais de Belém, o autor descreve que nos ambientes mais arborizados e com reduzidas construções 

(Embrapa, praças da República e Batista Campos), foram analisados as menores temperaturas 

(abaixo de 32º), comprovando a importância de áreas verdes para o controle microclimático. Em 

seguida, avaliou os “túneis” de mangueiras entre a Avenida Presidente Vargas e Magalhães Barata- 

localizados em áreas intensamente urbanizadas, estabeleceram temperaturas entre 32º e 33º, logo, 

a variação térmica é devido a existência do verde e assim comprovando a importância das 

mangueiras para a regulação do microclima na cidade (LOUREIRO; BARBOSA, 2010  apud 

NASCIMENTO, 1995). 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (2008) as áreas verdes 

exercem papel importante no meio urbano, como melhorar a qualidade da água e do ar, proteção 

da biodiversidade, minimizar os riscos de erosão e inundação.  Entre muitos benefícios, as árvores 

podem agir para diminuir os efeitos da poluição, em espécies resistentes e com tolerância a reter 

poluentes. Como também, são espaços que beneficiam a prática de atividades físicas ao ar livre e 

educação ambiental. 

Luz e Rodrigues (2014) realizaram um mapeamento da vegetal dos municípios de Belém e 

utilizou-se o ICVAU- índice de cobertura vegetal em áreas urbanas. Desse modo, a partir desse 

estudo foi possível observar que o ICVAU ficou em torno de 37%  no ano de 2006. E outra análise 

mais detalhada mostrou que a distribuição da cobertura vegetal é muito desigual, sendo esse 

resultado gerado pelo processo de ocupação urbano e influenciou na distribuição de áreas verdes 

em Belém. Além do mais, no Distrito sendo localizado em bairros pioneiros da arborização e 

possuírem maior número de praças (bairros da Campina, Reduto e Nazaré, Batista Campos, 

Canudos, Cidade Velha, Cremação, Jurunas, Marco, Umarizal), os resultados obtidos desconsidera 

a ideologia de “cidade das mangueiras” uma vez que houve redução nas áreas verdes no decorrer 

dos anos e não atingindo o percentual de 30% recomendados para o devido conforto térmico. 

 De acordo Nobre (2014), em relação ao futuro climático da Amazônia, uma árvore grande 

pode bombear do solo e transpirar mais de mil litros de água em um único dia. Sendo assim, a 

transpiração das árvores funciona como fator vital no ciclo das águas, ocorre à absorção da energia 

solar no bombeamento da água do solo e na sua transpiração. E as árvores servem como estações 

elevatórias, carregando e lançando as águas nas altitudes da atmosfera, águas que adiante 

retornarão como chuva. Ressalta-se então o valor da arborização urbana no ciclo da água, também 

é possível relacionar que a cidade de Belém se caracteriza por ser área de elevada pluviosidade e 

sem período seco.  

Nesse sentido, a cobertura vegetal altera a intensidade da ilha de calor, esse fator está 

relacionado à área foliar, que influência na captação de águas de chuva, na evapotranspiração e 

sombreamento. E também modifica os fluxos de energia e água e gera mudanças na temperatura 

atmosférica, na direção dos ventos e na quantidade de poluentes no ar (NICODEMO; 

PRIMAVESI, 2009 apud MCPHERSON et al., 1997). 
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A arborização permite gerar um conforto ambiental ao proteger as pessoas da radiação solar 

direta e da radiação longa emitida de construções, como prédios. Logo, de acordo com o formato 

da árvore, a maior parte de radiação solar pode ser bloqueada. Desse modo, a radiação absorvida 

pelo vegetal pode ser refletida em 10% a 25% de volta para a atmosfera, outra parte é utilizada na 

para a transpiração das plantas e outra menor parte serve para aquecer o ar ou aquecer parte das 

árvores. A sombra gerada da árvore também funciona como proteção do solo e este não emitem 

ondas longas de calor para atingir as pessoas (NICODEMO; PRIMAVESI, 2009 apud HEISLER, 

1974). 

A presença de áreas verdes contribui para a permeabilidade do solo, isso ocorre  que durante 

o processo de transpiração, que envolve a demanda atmosférica por água para manter a umidade 

relativa do ar, e a água retirada do solo é lançada para a atmosfera, e possibilitando uma maior 

capacidade de armazenamento de água no solo (NICODEMO; PRIMAVESI, 2009 apud CUFR, 

2002). 

 O Manual de Orientação Técnica de Arborização da Cidade de Belém (2013) cita o 

planejamento de arborização deve destacar o formato arquitetônico, os monumentos, as vias de 

passagem de veículos e pedestres e áreas verdes. Também permite considerar as características do 

local, como a caracterização e direção dos ventos que predominam o trajeto da insolação e a 

perspectiva visual. Além disso, enfatiza que árvores na área urbana estão sob constante estresse em 

função do dinamismo urbano e ações do homem inadequadas, colocando-as em estado de 

vulnerabilidade no ambiente natural e assim precisando de cuidados culturais contínuos. 

 O manual citado anteriormente relata que em relação às políticas públicas direcionadas 

para a arborização é possível destacar que o programa um bilhão de árvores para a Amazônia criada 

pela Secretária do Meio Ambiente- SEMA-PA, em 2008 com o compromisso de plantar mudas 

típicas da Amazônia, o programa não alcançou o plantio em áreas urbanas, onde a vegetação carece 

de cuidados na capital belenense. Diante ao que foi descrito, Belém precisa de maior incentivo a 

arborização, buscando preservar a cidade mediante o poder público e a participação da população, 

com incentivo a preservação das árvores e plantio de mudas regionais, como a mangueira. 

 

4. CONCLUSÕES 
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A arborização é relevante para o planejamento urbano e tem muitos benefícios importantes, 

seja propiciar o sombreamento, equilibrar o clima, purificar o ar, reduzir a poluição sonora, possuir 

função paisagística e arquitetônica, minimizar os impactos da chuva, manter o balaço hídrico e 

também proporcionar qualidade de vida local. 

As árvores urbanas sofrem muitas agressões no cotidiano, como a poluição do ar e do solo, 

são fatores de estresse para a vegetação: a menor quantidade de água pode prejudicar a 

permeabilidade do solo e o manuseio da poda. No planejamento de arborização é preciso considerar 

o tamanho das calçadas, a presença e o tipo de rede elétrica, a aproximação das esquinas e a descida 

das calçadas e equipamentos urbanos. (NICODEMO; PRIMAVESI, 2009 apud MCDONNELL et 

al.,1997)  

É comum que haja a mutilação de árvores que prejudicam a iluminação elétrica, sendo que 

essa poda feita sem critérios técnicos deixa o vegetal suscetível ao ataque de pragas e doenças e 

assim causando sua possível queda, mas deveria ocorrer a adequação das tecnologias para poda das 

árvores (NICODEMO; PRIMAVESI, 2009 apud PRIMAVESI et al., 2007). 

O Projeto de Arborização Urbana “Belém Verde” esclarece que é preciso estimular a 

população a plantar árvores e canteiros em suas propriedades e incentivar as empresas a manter 

áreas verdes em seu espaço. Além do mais, outra forma existente de arborizar a cidade é a iniciativa 

feita em Belém para aumentar o verde por meio da distribuição gratuita de mudas pela Secretária 

do Meio Ambiente– SEMMA, onde contribui para ampliação da arborização na cidade de Belém. 

O Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém estabelece em uma das suas metas é 

incentivar os programas e parcerias com a comunidade científica e tecnológica, para promover a 

sensibilização e educação ambiental para preservação da paisagem e arborização urbana, e a 

formação de agentes multiplicadores para sua preservação. 
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RESUMO  

 

Um dos assuntos mais destacados da atualidade é decidir como administrar os recursos ambientais 

para alcançar o interesse das populações. A preocupação com os problemas ambientais aparece 

como um elemento importante a respeito do crescimento material e econômico da qualidade de 

vida. O presente artigo apresenta uma abordagem teórica a respeito da valoração econômica de 

recursos ambientais, a partir de um estudo de caso na Cooperativa Mista dos Agricultores 

Familiares dos Caetés (COOMAC), situada no município de Bragança/Pará, buscando inferir as 

diversas alternativas de economia ambiental como forma de prevenção da degradação dos 

ecossistemas e da possível exaustão dos recursos ambientais. Nota-se que o uso dos recursos 

florestais tem mudado a vida das populações que necessitam dos benefícios da floresta, entre eles 

os coletores do Murumuru. O Murumuru tem garantido a sobrevivência de dezenas de famílias 

dessa comunidade, visto que a palmeira dá frutos o ano todo, embora a produção tenha seu ápice 

no período entre abril e agosto. Ressalta-se ainda que no período em que o Murumuru diminui sua 

produção, há outras culturas que tem ciclos alternados como o muriti, a andiroba entre outros. O 

desenvolvimento econômico e social e a gestão ambiental estão indissoluvelmente vinculados, 

então é necessário buscar instrumentos que garantam um desenvolvimento realmente sustentável, 

entre eles encontra-se a valoração econômica de recursos ambientais. 

 

Palavras-chave: Valorização ambiental. Economia verde. Recursos naturais 

Área de Interesse do Simpósio: Economia ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Nas últimas décadas, a sociedade está cada vez mais interessada por questões relacionadas 

ao meio ambiente, e o aumento da consciência de que os recursos naturais são mais limitados. De 

acordo com Faminow (apud CLEMENTE, 1998) os gestores das organizações estão cada vez mais 

preocupados com o meio ambiente, em busca de uma imagem positiva, o marketing verde, 

evidenciada também pela crescente ameaça da degradação ambiental. Vive-se hoje uma mudança 

de paradigma econômico em evolução na sociedade, já que os recursos naturais, antigamente fartos, 

têm se tornado cada vez mais escassos, devendo-se levar em consideração sua possível exaustão. 
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A mudança paradigmática aparece como um elemento reorganizador dos 

processos econômicos, cujo principal eixo é a busca da sustentabilidade, 

entendida como a capacidade das gerações presentes alcançarem suas 

necessidades, sem comprometer a capacidade das gerações futuras também fazê-

lo (MERICO, 1996, p.98). 

Com a ameaça da escassez dos recursos naturais, vêm-se buscando alternativas para que o 

desenvolvimento social e econômico seja sustentável. Como o impacto do setor industrial na 

deterioração ambiental é significativo, é fundamental que sejam consideradas as externalidades 

negativas provocadas pelo processo produtivo no meio ambiente e a necessidade de internalização 

econômica desses efeitos. 

No momento em que o sistema econômico criado pelo ser humano não é mais compatível 

com o sistema ecológico que a natureza oferece, existe a necessidade de uma nova adaptação das 

relações entre a sociedade e a natureza. Surge dessa maneira a proposta da avaliação econômica do 

meio ambiente, que não tem como objetivo dar um “preço” a um certo tipo de meio ambiente e sim 

mostrar o valor econômico que ele pode oferecer e o prejuízo irrecuperável que pode haver caso 

seja destruído (FIGUEROA, 1996). 

Conforme Motta (1998), determinar o valor econômico de um recurso ambiental é estimar 

o valor monetário deste em relação aos outros bens e serviços disponíveis na economia. Para May 

et al. (1995) a valoração de um ecossistema tem como principais objetivos a determinação dos 

custos e dos benefícios de sua conservação. A valoração econômica é um importante critério no 

processo de tomada de decisão, para um desenvolvimento sustentável e a definição de políticas 

ambientais. 

O adequado gerenciamento ambiental é necessário para garantir que a degradação da 

natureza e a consequente decadência da qualidade de vida, tanto nas cidades como no campo, parem 

de ocorrer. E que a necessidade de se produzir seja compatível com a de se preservar o meio 

ambiente (CARNEIRO et al., 1993). 

De acordo com Silva e Lima (2004) a valoração de ativos ambientais busca sinalizar o preço 

que um recurso ambiental possui, tornando possível à determinação de políticas que visem conciliar 

a manutenção e conservação do meio ambiente, conjuntamente, com as necessidades humanas e 

econômicas. Os métodos de valoração ambiental são importantes de serem estudados, pois além 

de dimensionar os impactos ambientais internalizando-os à economia, também evidencia custos e 
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benefícios da expansão da atividade humana. Ter uma ideia do valor do ambiente natural e incluí-

lo na análise econômica é uma tentativa de corrigir as tendências negativas do livre mercado. 

Neste contexto as políticas ambientais estão ganhando mais importância e sofisticação, 

visando uma necessidade para o desenvolvimento das bases econômicas para estas políticas. Em 

particular, para a valoração econômica do meio ambiente. E tem-se percebido progressos no 

desenvolvimento de metodologias para valoração econômica de custos e benefícios ambientais, 

porém ainda existem muitos questionamentos sem respostas, e muito ainda a ser pesquisado nesta 

área (NOGUEIRA et al., 2000) 

O presente trabalho contribui com uma análise das diversas alternativas de economia 

ambiental, aliados ao método de valoração econômica de recursos naturais, através de um estudo 

de caso na Cooperativa Mista dos Caetés, localizada no município de Bragança-PA, a fim de 

identificar múltiplos usos dos produtos da floresta. Destaca-se que a referida cooperativa, é 

resultante das ações da Caritas diocesana de Bragança, existente desde o dia três de maio de 2006, 

sob a direção do Padre Nelson Magalhães. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada na comunidade de Monte Alegre, Bragança-Pará, caracterizando-

se como uma pesquisa exploratória, desenvolvida duas etapas fundamentais, que consistem no 

levantamento bibliográfico e coleta de dados. Cada etapa foi realizada de forma sistêmica e 

complementar, sendo executada de forma progressiva para obtenção do resultado final. O 

levantamento bibliográfico permitiu o conhecimento teórico e epistemológico dos temas referidos: 

valorização ambiental, economia verde e recursos naturais.  

Os referidos assuntos foram base para o referencial teórico desta pesquisa, permitindo o 

diálogo entre os diferentes autores que explicitam a problemática do crescimento urbano e a falta 

de fiscalização ambiental nas áreas protegidas por leis. Na segunda etaparealizaram-se ascoletas 

de dados, sendo esta feita pelas entrevistas. As entrevistas foram feitas na sede da cooperativa em 

Bragança/Pará com o então presidente da caritas Padre Nelson Magalhães e com 10 associados que 

estavam na sede da cooperativa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O município de Bragança situa-se no nordeste do Estado do Pará, distante 210 km da cidade 

de Belém (capital do Estado), com uma área geográfica de 2.090, 234 km² e uma população de 

105.980 habitantes (IBGE, 2008). É formado por um grande número de comunidades rurais que 

veem na floresta e nas atividades agrícolas a garantia de sobrevivência. Sabe-se que a vida nas 

comunidades rurais é marcada pela dificuldade de acesso a bens e serviços disponibilizados em 

grande número nos centros urbanos.  

Portanto, para garantir a sobrevivência das pessoas que ali residem, é necessário criar 

estratégias diversificando a produção agrícola e trazendo para o campo novas formas de produção, 

baseadas no uso e manejo adequado dos recursos naturais, obedecendo a uma alternativa de 

aproveitamento social e econômico da terra ao mesmo tempo conservando o ambiente. Na 

comunidade de Monte Alegre, Bragança-Pará até pouco tempo atrás, a renda que garantia a 

sobrevivência das famílias provinha exclusivamente da produção agrícola, como cultivo da 

mandioca para a produção de farinha. No entanto, a vida no campo estava ficando cada vez mais 

difícil, os recursos naturais que possibilitavam a sobrevivência estavam escassos, os solos 

produzindo menos, e a produção nem sempre garantia o sustento diário.  

Além disso, do uso indiscriminado dos recursos florestais deixava notadamente visívela 

falta de entendimento de que era necessário usar sem comprometer o futuro dos moradores e de 

seus descendentes. O desafio era encontrar novas formas de uso dos recursos que eram abundantes 

sem causar devastação da floresta, visto que estas apresentam um enorme potencial biológico, 

conforme a proposição abaixo: 

As florestas proporcionam tanto produtos comercializáveis, como serviços 

ambientais. Ela possui uma lista de funções e produtos que não tem sido 

adequadamente explorados no mercado, tais como: alimentação, matéria prima, 

renda, energia, abastecimento de água, transporte, proteção, fomento, recreação, 

defesa, reserva genética... Deixar a floresta sem derrubar e utiliza-la na obtenção 

de bens florestais não madeireiros e serviços ambientais pode ser socialmente e 

economicamente rentável (GUERRA, 2008, p.09). 

Tudo isso foi resolvido a partir do engajamento de diversos atores locais tendo a frente o 

líder Pe. Nelson Magalhães. A criação da Cooperativa Mistas dos Caetés (COOMAC), assim como 

o apoio do Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social (DED), levou ao surgimento do projeto 

“Extrativismo Sustentável de Oleaginosas” iniciado em 2006, cujo objetivo era a geração de renda 

com inclusão social através da colheita de frutos de árvores oleaginosas, com extração de óleos 

para a comercialização e produção de cosméticos.  
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A buscar de novas alternativas de renda para as populações locais, faz-se mister a inclusão 

e desenvolvimento de programas voltados à extração, beneficiamento e comercialização dos 

produtos florestais não madeireiros (PFNMs) (FIEDLER, 2008).Os PFNMs constituem um meio 

de auto subsistência para muitas comunidades, sendo também elementos significativos da 

economia rural e regional em diversos países (GUERRA, 2008). 

Segundo Diegues (1996), as populações tradicionais possuem como característica uma 

cultura em que os modos de produção são próprios de uma sociedade em que o trabalho ainda não 

se tornou mercadoria, bem como existe uma grande dependência dos recursos naturais e dos ciclos 

da natureza e, dessa forma, a dependência do mercado existe, mas não é total.Destaca-se que a 

organização do trabalho desses produtores se dá por meio do cooperativismo e que segundo Singer 

(2000) a cooperativa passa a ser um modelo de organização democrática e igualitária que contrasta 

com modelos hierárquicos, sendo esta organização baseada na economia solidária. 

A finalidade do projeto era o uso equilibrado dos recursos florestais e a melhoria de renda 

das populações da zona rural bragantina a partir da utilização de um fruto produzido por uma 

palmeira da floresta: o murumuru, entre outros recursos florestais não madeireiro utilizado na 

produção de sabonetes e hidratantes. O óleo de “murumuru” (Astrocaryum murumuru) é a matéria-

prima principal para a confecção de determinados sabonetes. Trata-se de uma palmeira de pequeno 

porte, com troncos de pouco diâmetro, folhas comprida, os cachos com os frutos são pouco 

volumosos, o tronco, as folhas e o cacho são de cor escura e recobertos de espinhos. O período dos 

frutos varia de uma região pra outra mesmo em contexto amazônico. 

O trabalho do extrativista consiste em coletar o coco na mata, extrair a castanha de seu 

interior e deixar o fruto secar até que possa ser utilizado no beneficiamento dos produtos.  O uso 

desses recursos, além de se articular com a economia local extrativista (que articula várias 

atividades de manejo dos recursos florestais), parece resultar em uma relação de custo-benefício 

mais vantajosa do que em outras atividades como o extrativismo convencional e o cultivo de 

farinha de mandioca.  Conforme corrobora Medeiros:  

Os sistemas de uso múltiplo da floresta, que apresentam as melhores condições 

para conservação dos recursos naturais geram benefícios para a sociedade, como 

a melhoria da qualidade do ar, da água, dos solos e conservação da biodiversidade, 

a redução do risco de fogo, entre tantos outros (MEDEIROS et al 2007, p.11). 

A floresta, nativa ou plantada, oferece diversos recursos que podem contribuir para a 

subsistência de muitas populações rurais. Além da madeira, a natureza fornece PFNM’s, que 
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consistem em bens de origem biológica que não seja madeira, derivados das florestas, outros 

terrenos arborizados e árvores fora das florestas (REGO, 2011). Segundo o Pe. Nelson Magalhães 

em entrevista cedida ao jornal o Globo do dia (17/02/2013) o passa inicial para buscar na floresta 

esses recursos se deu da seguinte maneira:  

Fomos reunindo com as comunidades, buscando qual é a produção que tem na 

floresta, quais são as árvores que protegem os rios e, ao mesmo tempo, dialogando 

com as empresas que estão em busca do produto. Se não tiver quem compre 

também não tem incentivo para conservar produzir ou para juntar semente. O povo 

só vai tomar consciência de não derrubar a floresta, se ele souber ganhar dinheiro 

com a floresta em pé. 

O que se sabe, é que o uso desse recurso florestal tem mudado a vida desses munícipes. O 

murumuru tem garantido a sobrevivência de dezenas de famílias dessa comunidade, visto que a 

palmeira dá frutos o ano todo, embora a produção tenha seu ápice no período entre abril e agosto. 

Ressalta-se ainda que no período em que o murumuru diminui sua produção, há outras culturas que 

tem ciclos alternados como o Muriti, a andiroba entre outros. A organização do trabalho desses 

moradores é feita de forma organizada e coletiva. Na fala do líder Pe. Nelson Magalhães: 

Os agricultores se reúnem uma vez por semana e vão todos juntos para as áreas 

de floresta. .A coleta na mata ocorre num clima animado e quase todos são 

parentes. Apesar da descontração, o trabalho também é cansativo. Na mata, a 

temperatura fica quase sempre acima de 30ºC, a umidade do ar passa de 80% e 

bicho venenoso não falta. Outro perigo são os espinhos que revestem o tronco e 

as folhas do murumuru (Jornal O globo). 

De acordo com Guerra (2009) um ponto que merece ser enfatizado é que, para serem 

sustentáveis, os níveis da colheita necessitam ser baseado em um bom conhecimento da biologia, 

da distribuição e da abundância reprodutiva das espécies da floresta, conhecimento que os 

agricultores locais têm em abundância, visto que conhecem a região e os ciclos de colheita do fruto.  

Após a coleta os frutos são levados para os sítios desses moradores, onde ocorre um 

primeiro beneficiamento. Segundo relatos do Pe. Nelson na propriedade da família do Carmo, um 

sítio de 18 hectares, com várias casinhas, primeiro se espalha o murumuru numa lona plástica. 

Depois de uns dez dias secando, a polpa se desfaz e o que sobra é as sementes. A etapa seguinte 

consiste na quebra. 

Nesse momento entra em cena a figura feminina, cuja função se dá durante o processamento 

do fruto, visto que elas retiram as amêndoas do murumuru. Nessa etapa se percebe uma clara 

divisão de papéis, onde ao homem cabe o trabalho mais pesado e a mulher o trabalho manual na 
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retirada das amêndoas das sementes. Toda a produção originada é direcionada a uma cooperativa 

dos agricultores que trabalham com o beneficiamento do murumuru.  

De acordo com o líder Pe. Nelson para cada quilo de amêndoas, os agricultores recebem 

um montante de R$ 2,50. Embora o murumuru seja o recurso mais utilizado, os agricultores 

também incrementam sua produção agregando outros recursos florestais com a venda do buriti, 

bacuri, andiroba, ucuuba, tucumã, todos, frutos típicos das florestas amazônicas.  

Ao final se tem um ganho extra de aproximadamente R$ 3.200 para cada membro da 

cooperativa. De acordo com Guerra (2009) a geração de renda, como meio de envolver povos locais 

na gerência de florestas, compartilhando os benefícios que estas proporcionam, é considerada a 

base de um modelo sustentável de gestão. 

Sendo assim, os produtos comercializados e processados artesanalmente na cooperativa têm 

selo orgânico, garantindo o respeito ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que estimula o 

desenvolvimento rural. Destaca-se que embora grande parte da matéria prima atenda outros 

mercados, a cooperativa vem investindo na fabricação artesanal de cosméticos, visto que, os 

agricultores vêm participando de formações oferecidas por uma ONG da Alemanha e também pelo 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).  

O resultado desse projeto se dá na valorização e capacitação dos trabalhadores da região, 

os mesmos deixaram de ser apenas mão de obra extrativista barata para se tornarem profissionais 

aptos a atuarem no mercado de trabalho. De acordo com as informações disponibilizadas no site 

abaixo 

Hoje a cooperativa possui refinaria para óleo de sementes, prensa e equipamentos 

laboratoriais. Todo o processo se inicia com a coleta dos frutos regionais para a 

retirada do óleo, após isso o produto é enviado para a BERACA, empresa 

brasileira de renome internacional especializada em produtos orgânicos na área 

de cosméticos. 

A referida empresa compra da COOMAC os frutos e os óleos de buriti e do 

murumuru além de dar assistência à cooperativa no escoamento da produção ela 

realiza cursos aos agricultores para o refino do óleo. Assim como seleciona os 

óleos de boa qualidade dando certificação dos produtos à cooperativa. Escolhidos 

os produtos, estes retornam para a cooperativa para serem transformados em 

cosméticos, artesanalmente. Nessa cadeia, após estarem prontos os produtos são 

enviados para o laboratório a fim de receber o selo de qualidade e serem posterior 

comercializados 

A COOMAC possui hoje 50 produtores na cooperativa e todos trabalham 

solidariamente em parceria e de forma economicamente sustentável trazendo 
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renda para as famílias de Bragança. Informação disponibilizada em 

(www.Caritasnortte2.wordpress.com). 

 

Diante disso, é possível reconhecer que a floresta possui alto valor ambiental se considerada 

como fonte de renda para os povos tradicionais. Além disso há de mencionar os benefícios que 

estas trazem no equilíbrio do clima, na manutenção da diversidade. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Este artigo veio abordar o uso dos recursos florestais no sentido de propiciar através do 

setor econômico um desenvolvimento que tenha a preocupação com a conservação do meio 

ambiente, buscando a melhoria da qualidade de vida dos moradores atuais e das gerações futuras. 

No decorrer do artigo visualiza-se que o processo de valoração é muito importante, porque orienta 

os tomadores de decisão a encontrar também formas de conciliar alternativas que harmonizem essa 

distribuição de ganhos e perdas e, a partir daí, construir consensos e estimular participação, apoio 

e compromisso entre os diversos reguladores econômicos na construção das bases de uma 

economia verde. 

Nota-se que os instrumentos de mercados surgem como novas formas de utilizar e proteger 

o incalculável valor da natureza, como uma alternativa econômica aliada ao manejo sustentável os 

recursos naturais, através de atividades produzidas pela população tradicional local. A vantagem 

da valorização da natureza como o caso da Cooperativa Mista dos Caetés visa à criação de um 

desincentivo a degradação dos recursos naturais e consequentemente a promoção de atividades que 

contribuam para a manutenção dos mesmos. 
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RESUMO 

 

A produção florestal brasileira vem se ampliando nos diversos segmentos, fazendo com que o setor 

se destaque cada vez mais. O objetivo do trabalho foi de avaliar os custos de produção e a 

rentabilidade econômica de reflorestamentos com as espécies, eucalipto (Eucalipto spp.) e paricá 

(Schizolobium parahyba var. amazonicum(Huber ex. Ducke) Barneby) em uma área de 1 ha na 

região  Sudeste do Estado Pará (PA). O estudo foi realizado a partir de informações de 

levantamento de planilhas de dados de custo de produção, provenientes de instituições financeiras 

de projetos florestais das espécies eucalipto e paricá plantadas em reflorestamento na região 

Sudeste do Estado do Pará. A análise da rentabilidade econômica dos reflorestamentos foram 

avaliadas utilizando os seguintes modelos analíticos econômicos: Valor Presente Liquido (VPL), 

Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Benefício Custo (Rb/c) e Ponto de Nivelamento, com taxa 

mínima de atratividade de 12% ao ano.Os resultados para VPL, TIR, RB/C, para eucalipto e paricá, 

foram respectivamente, R$ 6.793 e R$ 1.568,00, 28,33% e 18,59 e 2,38 e 1,34. Para o Ponto de 

Equilíbrio (PE) foi encontrado o valor de 41, 95e 74,73 %, que demonstra a quantidade mínima de 

produção, para que a receita se iguale aos custos. Com base nos resultados obtidos, constatou-se 

que o modelo de reflorestamento com eucalipto e paricá proposto neste trabalho apresenta-se viável 

economicamente para sua implantação. 

 

Palavras-chave: Custos de Implantação Florestal. Rentabilidade Econômica. Estado do Pará. 

Área de Interesse do Simpósio: Economia Ambiental 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A produção florestal brasileira vem se expandindo nos diversos segmentos ganhando 

grande destaque no setor. O crescimento da produção florestal permite ao setor a geração de 

tributos e de empregos no país, além de incrementar a exportação em diversos setores. De acordo 

com os dados da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF), em 2012, 

o valor bruto da produção (VBP) obtido pelo setor totalizou BRL 56,3 bilhões, indicador 4,6% 

superior ao de 2011. Os tributos arrecadados corresponderam a BRL 7,6 bilhões (0,5% da 

arrecadação nacional). 
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 Segundo Mattos e Juvenal (2002), o Brasil sitou-se entre os 10 maiores países em florestas 

plantadas do mundo, contando com 6,4 milhões de hectares. A maior parte da área reflorestada 

existente no País formou-se nas décadas de 1970 e 1980. 

 Os plantios florestais apresentam-se em sua maior parte em sistema de 

monocultura, algumas importantes funções das florestas plantadas são a diminuição da 

pressão sobre florestas nativas; o reaproveitamento de terras degradas; o sequestro de 

carbono; e a proteção do solo e da água. (SNIF, 2016). 

 

 Segundo Silveira (2011), o eucalipto(Eucalipto spp.), ganha destaque nos plantios 

florestais de monocultura, em virtude de seu rápido crescimento, produtividade, grande capacidade 

de adaptação e por ter inúmeras aplicações em diferentes setores.Na Amazônia, o reflorestamento 

é realizado desde o início da década de 80, em alguns empreendimentos no Estado do Pará, 

realidade está alterada nos últimos anos, quando se verifica interesse crescente pelo reflorestamento 

com espécies do Gênero Eucalyptus (SILVA JUNIOR et al., 2015). 

 A espécie Schizolobium parahyba var. amazonicum(Huber ex. Ducke) Barneby (paricá) 

por apresentar rápido crescimento, fuste reto e madeira com elevada cotação no mercado interno e 

externo, vem sendo bastante cultivada pelas empresas madeireiras da região norte e nordeste do 

país, principalmente nos Estados do Pará e Maranhão (REMADE, 2006). 

 De forma geral, a aplicação de critérios de análise econômica na área florestal é 

fundamental para decidir o melhor projeto e/ou alternativa de manejo a ser implantado/adotada em 

determinada área ou região (VITAL, 2009). Desta forma, e de grande relevância estudos sobre 

essas espécies para os produtores da região, que terão mais segurança quando optarem por investir 

em uma das duas espécies do estudo em questão. 

 De acordo com Sanguino (2009), são poucos os estudos existentes sobre investimentos 

financeiros, em projetos de reflorestamentos, que contemplem informações sobre os custos de 

implantação, manutenção e comercialização da produção de madeira originada de floresta plantada. 

Atualmente alguns dos principais indicadores de rentabilidade econômica de projetos são: Valor 

Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Benefício Custo (Rb/c) e Ponto 

de Nivelamento (PN) (SARTORI, 2007). 

 Os estudos existentes sobre investimentos financeiros, em projetos de reflorestamentos, 

que contemplem informações sobre os custos de implantação de produção de madeira originada de 
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floresta plantada são escassos. Para suprir essa deficiência, o estudo foi realizado visando contribuir 

como uma fonte de dados para a região como também atrair novos investidores. 

Diante disto, o trabalho tem o papel de demonstrar através de dados e projeções, a eficiência 

de plantio com as espécies, eucalipto (Eucalipto spp.) e paricá (Schizolobium parahyba var. 

amazonicum(Huber ex. Ducke) Barneby) com o principal objetivo de avaliar os custos de produção 

econômica de reflorestamentos na região do sudeste do Estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS. 

O estudo foi realizado a partir de informações de levantamento de planilhas de dados de 

custo de produção, provenientes de instituições financeiras para projetos florestais das espécies: 

eucalipto (Eucalipto spp.) e paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum(Huber ex. Ducke) 

Barneby)) na região Sudeste do Estado do Pará.  

A região sudeste do Pará tem seu relevo localizado no Planalto Norte-Amazônico, onde é 

constituído em um grande percentual de terrenos cristalinos, no local são registrados os pontos 

mais elevados do Estado onde estão localizadas as serras do Acari (906 metros) e Tucucumaque, 

que integra o Planalto das Guianas e o Planalto Sul-Amazônico que se insere no Planalto Central 

Brasileiro, no seu ponto mais elevado encontra-se a Serra dos Carajás(TEIXEIRA, 2016). 

 As avaliações foram realizadas para uma área correspondente a 01 (um) hectare, visto que 

o tamanho é um padrão estabelecido pelas instituições financeiras de projetos da região, e servem 

como base para implantação do projeto. 

 Utilizando-se uma taxa financeira para custear os investimentos de produção, em que a 

mesma será relacionada a uma Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 12% ao ano, foi obtido a 

análise da rentabilidade econômica dos reflorestamentos. 

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS. 

 Para verificar a viabilidade econômica de espécies utilizadas em reflorestamento no sudeste 

do Pará (PA), foram utilizados os seguintes critérios de análise econômica: 

2.2.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

O VPL de um projeto de investimento pode ser definido como a soma algébrica dos valores 

descontados do fluxo de caixa a ele associado. (REZENDE, 2001). 
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 Permite que sejam comparados os custos atualizados com as receitas atualizadas de um 

projeto, ou seja, é a soma dos benefícios líquidos atualizados (receitas menos custos) do projeto. 

A atualização do fluxo de caixa é feita por uma taxa de juros que reflete o custo de oportunidade 

de longo prazo de atividade(SANTANA, 2005). Calcula-se o valor presente dos demais termos 

dos fluxos de caixa para somá-los aos investimentos iniciais de cada opção. 

2.2.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 O critério da TIR está normalmente associado a estudos de viabilidade econômica, em que 

se busca verificar se a rentabilidade de determinado investimento é superior, inferior ou igual ao 

custo do capital que será utilizado para financiar o projeto(REZENDE,2001). 

 A TIR corresponde á taxa de referência que torna o VPL igual à zero, ou seja, a TIR permite 

conhecer a magnitude do retorno do investimento na forma de taxa percentual de retorno. 

2.3.3Relação Benefício-Custo (B/C) 

 A relação benefício custo consiste em determinar a relação entre o valor presente dos 

benefícios e valor presente dos custos para data taxa de desconto.  É uma medida de quanto se 

ganha por unidade de capital investido (TIMOFEICZYK, 2009).  

2.3.4 Ponto de Nivelamento – PN 

 É um indicador de curto prazo que revela o produto mínimo necessário para que as receitas 

se igualem aos custos, ou seja, este indicador mostra qual o percentual mínimo queo produtor 

precisa produzir ou operar para igualar as receitas com os custos (CORDEIRO, 2007).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com base nos dados obtidos estimou-se a composição de custos (receita e insumos) 

necessários para a implantação econômica de povoamentos florestais com as espécies eucalipto e 

paricá de 1 hectare, considerando um horizonte de 07 (sete) anos (Tabela 1). 

 

TABELA 1 Custo de produção relativos a 1 ha de Eucalipto na região Sudeste do Estado do Pará – 

orçamento unitário em R$ 1,00. 

Elemento 

de Custo  

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 TOTAL 

1. Serviços  2438,00 958,40 436 136 76 76 106 136 4362,40 

2. Insumos 464,8 894,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 1928,4 

TOTAL 2902,80 1853,20 530,8 230,8 170,8 170,8 200,8 230,8 6290,80 

Fonte: Autores, 2016. 
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De acordo com os resultados da Tabela 1, observa-se que o item que mais onerou o custo 

de produção do projeto foi o de  serviços, o que representa 69,34% do custo total de produção. 

Maneschy et al. (2008) ao estudar a viabilidade econômica de culturas de paricá e teca no nordeste 

paraense, município de São Miguel do Guamá, em sistema integrado também verificou que o item 

serviços foi o fator de maior peso na composição dos custos de produção do sistema, seguido do 

fator insumo.  

 Com os dados obtidos relativos aos custos e receitas para implantação do projeto de 

eucalipto, foi possível inferir sobre o fluxo de caixa calculado anualmente, durante o ciclo de 

produção de 07 (sete) anos (Tabela 2). 

 

TABELA 2. Fluxo de caixa para avaliação econômica do projeto de investimento de Eucalipto na região Sudeste do 

Estado do Pará – orçamento unitário em R$ 1,00 

Especificação Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 TOTAL 

I – Entrada          

a) Valor da Produção 0 0 0 0 0 0 0 69115  

Total (A) 0 0 0 0 0 0 0 69115 69115 

II – Saída          

a) Investimentos          

b) Seviço 763 850 162 810 162 1381,2 162 810 5100,2 

c) Insumo 1934,6 1095 187 935 187 935 187 935 6395,6 

Total (B) 2697,60 1945 349 1745 349 2316,2 349 1745 11496 

IIII – Benefício          
Benefício liquido (A - B) -2697,6 -1945 -349 -1745 -349 -2316,2   -349 67370 57619 

Fonte: Autores, 2016. 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 2, o fluxo de caixa líquido é negativo 

no ano 0 (zero) até ano 06 (seis), devido às despesas de implantação das produções florestais, como 

mão-de-obra para as operações de limpeza da área degradada, adubação, plantio, aquisição de 

adubos e mudas que elevam os custos de produção neste período. A partir do ano 07 (sete) o 

fluxo passa a ser positivo, devido ao corte do eucalipto. Neste ano, a receita líquida  

corresponde a R$ 67370 e a receita total de R$57619. 

 

 

TABELA 3 Custo de produção relativos a 1 ha de Paricá na região Sudeste do Estado do Pará – orçamento unitário 

em R$ 1,00. 
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Elemento de 

Custo 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 TOTAL 

1. Serviços 2592,00 540,00 100 214 214 99 64 3823,00 

 

2. Insumos 464,00 0 198,3 200,49 198,3 198,3 198,3 1461,89 

 

TOTAL 3056,00 540,00 298,3 414,49 412,3 301,5 262,3 5284,89 

Fonte: Autores, 2016 
 

De acordo com os resultados da Tabela 3, observa-se que o item que mais onerou o 

custo de produção do projeto foram os serviços, o que representa 72,33% do custo total de 

produção. PALHETA, et al. (2014) ao estudar a viabilidade econômica da implantação de um  

 Sistema Agroflorestal que envolve a produção de feijão caupi e mandioca, com as 

projeções de produção da cultura do cupuaçu e da espécie florestal paricá, ao considerar um 

horizonte de 07 (sete) anos, observou que o item que mais onerou o custo de produção do projeto 

foi insumo (51,15%).  

Com os dados obtidos relativos aos custos e receitas para implantação do projeto de 

paricá, foi possível inferir sobre o fluxo de caixa calculado anualmente, durante o ciclo de 

produção de 06 (seis) anos (Tabela 4). 

TABELA 4. Fluxo de caixa para avaliação econômica do projeto de investimento Paricá na região Sudeste 

do Estado do Pará – Fonte: Autores, 2016 
Fonte: Autores, 2016 

 

De acordo com os resultados, o fluxo de caixa líquido é negativo no ano 0 (zero) até o ano 

05 (cinco), devido às despesas de implantação das produções florestais, como mão-de-obra para as 

Especificação Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Total 

I – Entrada 
        

a) Valor da 

Produção 

0 0 0 0 0 0 12250 12250 

Total (A) 0 0 0 0 0 0 12250 12250 

II – Saída 
        

a) Investimentos 
        

b) Serviço 2592,0 540,0 100 214 214 99 64 3823,00 

c) Insumo 464 0 198,3 200,49 198,3 202,5 198,3 1461,89 

Total (B) 3056,0 540,0 298,3 414,49 412,3 301,5 262,3 5284,89 

IIII – Benefício 
        

Benefício liquido (A 

- B) 

-

3056,00 

-

540,00 

-

298,30 

-

414,49 

-

412,30 

-

301,50 

11987,70 6965,11 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

207 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

operações de limpeza da área degradada, adubação, plantio, aquisição de adubos e mudas que 

elevam os custos de produção nesse período. A partir do ano 06 (seis) o fluxo passa a ser positivo, 

devido ao corte do paricá. Nesse ano, a receita líquida corresponde a R$ 11987,70 e a receita total 

de R$ 6965,11.  

TABELA 5. Indicadores de decisão econômico-financeira para a implantação dos projetos florestas de 

Eucalipto e Paricá. 

Indicadores de Decisão Eucalipto Paricá 

VPL(R$) 6793,48 1568,00 

TIR(%)    28,33    18,59 

RB/C     2,38     1,34 

PN(%)    41,95   74,73 

Fonte: Autores, 2016. 

O resultado do Valor Presente Líquido (VPL) foi de R$6793,48 para espécie eucalipto e 

R$1568 para a espécie de paricá, conforme a Tabela 03. Por esse parâmetro de avaliação, as 

espécies apresentam viabilidade econômica, visto que ao final conseguem gerar uma receita líquida 

atualizada positiva.  

Os resultados para TIR das espécies eucalipto e paricá são 28,33% e 18,59%, 

respectivamente, e atestam a viabilidade da produção, pois, a TIR foi superior a Taxa de Juros de 

Longo Prazo (TJLP) de 12% ao ano. 

 A Relação Beneficio Custo (Rb/c) relativamente as duas espécies foram de 2,38 e 1,34 

respectivamente. O que significa que para cada real investido nesse reflorestamento ao final de sete 

anos para eucalipto e seis anos para o paricá tem-se um retorno líquido de R$ 1,38 e R$ 0,34, 

atestando a viabilidade do empreendimento.  

Por fim, o ponto de nivelamento de 41,95% e 74,73% das espécies, demostram a produção 

mínima necessária para que as receitas se igualem aos custos. 

A viabilidade econômica do plantio de eucalipto através do valor presente líquido (VPL) é 

indicada pela diferença positiva entre receitas e custos, atualizados de acordo com a taxa de 

desconto de 12% ao ano. A Figura 1 mostra a curva do VPL do plantio de eucalipto, de acordo com 

as variações na taxa de desconto. A taxa de desconto de 12% ao ano, utilizada nesta avaliação, o 

VPL obtido foi de R$ 6.793,48/ha e que, como esperado, decresce à medida que essa taxa aumenta. 

O VPL será positivo somente até uma taxa de desconto de 28,33 %, para a taxa de desconto 

utilizada nesta avaliação (12% ao ano), dando segurança a este investimento (plantio).  
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 Tsukamoto Filho, (2003) analisou a viabilidade econômica de um plantio de teca 

submetido a desbastes e utilizou uma taxa de desconto de 10% ao ano. Na avaliação do VPL 

obteve-se o valor de R$6.270,32/há. Observou-se semelhança em relação ao VPL do Eucalipto que 

decresce à medida que a taxa de juros aumenta. Soares; Carvalho e Vale (2012) estudou a avaliação 

econômica de um povoamento de Eucalyptus grandis destinados a multiprodutos, observou que 

aumentos nas taxas de desconto e no custo da terra afetam significativamente o VPL e a 

rentabilidade do projeto. 

DE PAULA et al., (2003) utilizou uma taxa de desconto de 10% ao ano, para avaliação do 

VPL e obteve o valor de R$ 11.075,70 há. Observou-se semelhança em relação ao VPL do Paricá 

e Eucalipto que decresce à medida que a taxa de juros aumenta. 

Gráfico 1. Curva do valor presente líquido (VPL) de acordo com as variações da taxa de desconto para  

o Eucalipto 

Fonte: Autores, 2016. 

 Em relação ao plantio de Paricá, o VPL será positivo somente até uma taxa de desconto 

de 18,59 %, para a taxa de desconto utilizada nesta avaliação (12% ao ano), como mostra a figura 

2. 

Gráfico 2. Curva do valor presente líquido (VPL) de acordo com as variações da taxa de desconto para oParicá.    

Fonte: Autores, 2016. 
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Taxas de desconto maiores que as estabelecidas através do estudo econômico inviabilizam o 

plantio, sendo então melhor investir em alternativas potencialmente mais rentáveis. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O reflorestamento para as duas espécies (eucalipto e paricá) analisado mostrou-se 

economicamente viável por todos os indicadores utilizados nesta análise econômica. A análise do 

VPL para a produtividade, taxa de juros, receitas e custos avaliados para o projeto apresentaram 

resultados positivos. 
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RESUMO  

 

No estado do Pará, encontram-se importantes depósitos minerais, com destaque para a Província 

Mineral de Carajás. O Estado é um dos maiores produtores dos minérios de Ferro e Manganês a 

nível nacional, os quais possuem como principais destinos países como China, Japão, República 

da Coréia e Alemanha. Considerando que no processo de extração e beneficiamento destes 

minérios uma enorme quantidade de água é necessária, é possível analisar o fluxo de Água Virtual. 

Este conceito relaciona-se ao comércio indireto da água contida em alguns produtos, sendo ela 

matéria prima intrínseca destes e envolvida no processo produtivo. O objetivo deste trabalho é o 

de avaliar o comércio de Água Virtual nos minérios de Manganês no ano de 2013 e de Ferro em 

2014, nas exportações do estado do Pará. Os cálculos foram desenvolvidos conforme a metodologia 

Chapagain e Hoekstra (2003). Os principais importadores de água virtual dos minérios de 

Manganês foram China, França e Noruega, com um valor de água virtual total de 1.790.313,525 

m3. No ano de 2014, os principais destinos da Água Virtual exportada por meio do minério de Ferro 

foram China, Japão, República da Coréia do Sul e Alemanha com valor total de 64.978.088,86 m3. 

O estudo apresenta valores semelhantes aos de Hoekstra e Hung (2002) e Chapagain e Hoekestra 

(2003), possuindo como principais importadores de água virtual países com extensão territorial 

reduzida ou com escassez de recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Água virtual. Minérios. Exportação.  

Área de Interesse do Simpósio: Economia Ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 O Brasil detém um dos maiores patrimônios minerais do mundo sendo considerado 

um importante produtor e exportador de minérios de alta qualidade. A Indústria da Mineração é 
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um dos responsáveis pelo saldo positivo da balança comercial brasileira e registra ao longo da 

última década crescimento vigoroso graças a fatores como as profundas mudanças 

socioeconômicas e de infraestrutura que o País tem vivenciado (IBRAM, 2012a). 

A partir de 2000, o aumento da demanda por minerais, principalmente pelo elevado índice 

de crescimento mundial, impulsionou o valor da Produção Mineral Brasileira (PMB), e em uma 

década apresentou crescimento significativo (IBRAM, 2012b). Em 2010, o Brasil foi considerado 

um dos principais produtores de minerais do mundo comercializando cerca de 80 commodities 

minerais (GURMENDY, 2012).  

A região amazônica possui importantes depósitos minerais. Os principais depósitos de 

Manganês encontram-se na Província Mineral de Carajás e na Serra do Navio, com ocorrências 

também em na Serra dos Apicais, estado do Mato Grosso, e nas regiões entre os rios Manicoré e 

Sucunduri, sudoeste do estado do Amazonas (SILVA et al., 2012).  Na região de Carajás também 

estão reservas de Ferro com 18 milhões de toneladas e teor médio de 65,4% de 

Ferro (PARADELLA et al., 2015).    

O conceito de Água Virtual foi introduzido na década de 1990, por Tony Allan e somente 

após quase uma década o assunto passou a ser considerado como de relevância para se atingir a 

segurança hídrica a nível global (HOEKSTRA, 2003). Este conceito é empregado no contexto 

internacional ou inter-regional de fluxos de água virtual. Quando determinado país ou região 

exporta ou importa determinado produto, também o faz para a água nele incorporada, ao que se 

denomina de fluxos ou comércio de água virtual (HOEKSTRA et al., 2011).  

O Pará é o segundo maior produtor de Ferro, com 29,3% das extrações no ano de 2012, e 

detentor de 4,3% das reservas nacionais de Manganês (IBRAM, 2012b).Segundo Hoekstra (2014) 

estima-se que 22% do consumo global de água e sua poluição estejam ligados a produção de bens 

de exportação. Países como os Estados Unidos, Brasil, Argentina, Austrália, Índia e China são 

grandes exportadores virtuais de água, o que significa o uso intensivo de recursos hídricos 

nacionais para a produção de commodities de exportação. Deste modo, objetivo deste trabalho é o 

de avaliar o comércio de Água Virtual nos minérios de Manganês no ano de 2013 e de Ferro em 

2014, nas exportações do estado do Pará. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estado do Pará é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Considerado o segundo maior 

estado do país com uma extensão de 1.248.042,515 km2, dividido em 144 municípios (com a 

criação de Mojuí dos Campos). O estado é o mais populoso da região norte, contando com uma 

população estimada de 8.272.724 habitantes (IBGE, 2016).  

A economia se baseia no extrativismo mineral (ferro, bauxita, manganês, calcário, ouro, 

estanho) e vegetal (madeira), na agricultura, na pecuária, na indústria e no turismo. A mineração, 

cuja atividade ocorre principalmente na região sudeste do estado, têm Parauapebas como a 

principal cidade de extração de minério (ALENCAR & BORGES,2013).  

O processo de extração mineral apresenta-se importante no fornecimento de matéria-prima 

para as indústrias das mais diversas categorias, entre elas, a metalúrgica, a siderúrgica, além de 

outras, constituindo-se, portanto, em um setor de profunda importância para a economia nacional, 

já que a atividade mineradora é responsável pela criação de inúmeros empregos diretos, 

confirmando assim sua marcante contribuição para o desenvolvimento da economia paraense 

(ALENCAR, 2008). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração (2014), o Saldo Brasil do 

setor mineral tem grande contribuição advinda do estado do Pará, ocupando 2° lugar em 

arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), atrás 

apenas de Minas Gerais.  

 

2.2 CÁLCULO DA ÁGUA VIRTUAL 

O cálculo da Água Virtual foi realizado conforme a metodologia Chapagain e Hoekstra 

(2003), na qual os volumes de Água Virtual de entrada e saída podem ser calculados multiplicando-

se tais valores com suas respectivas quantidades negociados entre os países. Serão determinados 

os fluxos de quatro minérios de Manganês para o ano de 2013 e de Ferro para o ano de 2014. Os 

valores em toneladas destes minérios exportados pelo estado do Pará, bem como os seus destinos 

de exportação, foram obtidos no 4º Anuário Mineral do Estado do Pará (SIMINERAL, 2016).  
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Deste modo, os fluxos de água virtual (VWF, m3/ano) do país de exportação e e de 

importação i em um ano t é são o resultado do comércio do produto mineral p(ton/ano) que pode 

ser representado por (CHAPAGAIN & HOEKSTRA, 2003): 

 

na qual PT representa o produto comercializado (ton/ano) exportado e e importado i em um ano t, 

enquanto que WCp é o conteúdo de água virtual (m3/ton) do produto mineral p no país de 

exportação. A diferença entre o total de água virtual exportada e importada representa a balança do 

país no período analisado. 

 Para o estudo em questão, considerou-se como os valores de água (m3) necessários 

para produção de uma tonelada de cada minério os disponiveis em CNI e IBRAM (2012), para os 

quais foi realizada a média do consumo de água (Tabela 1). Quanto ao balanço de água virtual, 

observou-se o estado do Pará apresenta saldo positivo, pois inexiste a importação dos minerais 

estudados. 

                             Tabela 1- Consumo de água pelos minerais analisados. 

Tipologia mineral Consumo médio de água (m3/ton) 

Ferro 0,59 

Manganês 1,155 

Fonte: CNI e IBRAM (2012), adaptado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 China, Japão, República da Coréia do Sul, Alemanha e França foram os principais 

importadores da água virtual proveniente dos minérios analisados e extraídos do estado do Pará 

nos anos de 2013 e 2014 (Tabela 2): 
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Tabela 2- Água Virtual por destino de exportação dos minérios de Manganês e Ferro. 

 

Ano Minério Destino da exportação Água Virtual (m3) 

2013 Manganês 

China 1.117.193,38 

França 206.918,25 

Noruega 225.109,50 

Ucrânia 106.184,92 

Venezuela 53.504,22 

Subtotal 1.708.910,28 

Outros 1.708.910,28 

Total 1.790.313,52 

2014 Ferro 

China 36.430.177,76 

Japão 5.990.705,42 

República Coréia do Sul 4.847.802,85 

Alemanha 3457.751,05 

França 2.064.498,50 

Subtotal 52.790.935,58 

Outros 12.187.153,28 

Total 64.978.088,86 

Fonte: Autores. 

 O Brasil, junto a somente mais sete países (Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Indonésia, 

Nigéria e Paquistão), contribuem com cerca de 50% da pegada hídrica global (HOEKSTRA & 

CHAPAGAIN, 2006). Este é um indicador multidimensional do uso da água que expressa os 

volumes de consumo de água por fonte, bem como os volumes de poluição pelo tipo de poluição 

(HOEKSTRA et al., 2011).  Quanto à água virtual, o Brasil é um dos maiores exportadores deste 

recurso a nível global e países como China, Japão e Holanda estão entre os maiores importadores 

(HOEKSTRA & HUNG et al., 2016). 

 Apesar da necessidade da gestão de recursos hídricos na mineração, no Brasil existem 

poucos dados relacionados ao consumo, origem, qualidade e descarte da água utilizada na 

mineração (CETEM, 2005). Na usina de Carajás, a principal fonte de água superficial para os 

processos de beneficiamento e abastecimento provém da bacia do Igarapé Gelado e é captada em 

barragem homônima. Quanto à água subterrânea, a captação é proveniente de aquífero originário 

da própria formação ferrífera (ANA, 2006). 

 Países que possuem escassez de água e reduzida área territorial, tendem a importar 

produtos que requerem maior quantidade de água para sua produção e exportar produtos que 
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necessitam de pouca quantidade de água em seu processo produtivo. China, Japão, República da 

Coréia, Alemanha, Holanda e Itália estão entre os dez principais importadores de água virtual 

(HOEKSTRA & HUNG et al., 2002). Deste modo, no fluxo dos minérios analisados, possuem um 

balanço negativo de água virtual em relação ao estado do Pará.  

 Em análise desenvolvida por Chapagain e Hoekstra (2003), os autores dividem treze 

regiões mundiais para melhor demostrar o fluxo de água virtual a nível global. Deste modo, 

obtiveram que a região América do Sul é um dos principais exportadores de água virtual para as 

regiões América do Norte, Europa Ocidental e Ásia Central e do Sul. Percebe-se que, a maior parte 

da Água Virtual dos minérios analisados tem como destino as regiões Europa Ocidental e a Ásia 

Central e do Sul, esta última, a maior importadora de água virtual a nível global. 

 Devido à afinidade geoquímica entre o ferro e o manganês, é comum a associação 

paragenética entre estes minerais e em diversas formações ferríferas são produzidos ambos 

minérios, ou ainda o tipo ferro-manganês (IBRAM, 2012). No ano de 2015, este minério teve 

participação de 1,05% no total das exportações paraenses (FAPESPA, 2016). 

 Das exportações do Manganês, 66% delas ano de 2013 foram destinadas à China, seguida 

de Noruega, com 13% e França com 13%, de acordo com análise realizada a partir dos dados 

disponíveis em SIMINERAL (2015). O valor de água virtual para este minério neste ano foi de 

1.790.313,525 m3, se levados em consideração todos os países. O maior importador de água virtual 

estado do Pará em 2013, para este minério, foi a China, com 1.117.193,385 m3 (Figura 1). 

Figura 1: Fluxo de Água Virtual para o minério de Manganês no ano de 2013 (m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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Os principais produtores de minério de ferro no Brasil são: MG (67%), PA (29,3%) e outros 

com (3,7%). A empresa Vale exportou no ano de 2015 e 2016 (425.000 toneladas). A China é 

grande comprador de minério de ferro brasileiro, mais de 45% das exportações são destinadas 

àquele país. (IBRAM, 2012b). 

A pauta de exportação paraense alcançou um valor US$ 2,554 bilhões no terceiro bimestre 

de 2013, 10% a mais que o mesmo período de 2012. Somente o minério de ferro foi responsável 

por 61,24% do valor exportado no estado (IDESP, 2013).  

Das exportações do estado do Pará, a China continua sendo o país detentor do maior valor 

exportado pelo estado, US$ 849,770 milhões. Desse total, 88,52% ou US$ 752,284 milhões 

correspondem a minério de ferro. Assim, esse país firmou-se, mais uma vez, como o maior 

comprador da commodity paraense, algo em torno de 48,26% de todas as exportações de minério 

de ferro (IDESP, 2013). 

Em 2014, o minério de ferro representou 61,5% do total de bens exportados pela cadeia 

produtiva mineral. Referente as exportações desse minério, 69% foi destinado à China, seguido do 

Japão com 11%, República Coréia do Sul com 9%, Alemanha com 7% e a França com 4% 

(SIMINERAL, 2015). O volume de água virtual exportada de minério de ferro neste mesmo ano 

foi de 64.978.088,86 m³, levando em consideração todos os países de destino. O estado do Pará foi 

que mais exportou água virtual no ano de 2014, e seu principal destino foi a China 36.430,17 m3, 

seguida do Japão (59.907,05 m³) República Correia do Sul (48.478,03 m³) Alemanha (34.577,51 

m³) e França (20.644,99 m³) (Figura 2). 

Figura 2: Fluxo de Água Virtual para o minério de Ferro no ano de 2014 (m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autores. 
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4. CONCLUSÕES  
 

 O comércio internacional e seu impacto no meio ambiente pode ser analisado sob diversos 

aspectos. Neste estudo, o foco foi sobre a água consumida nos processos de beneficiamento de 

minérios que são posteriormente exportados através do fluxo de água virtual embutido nos 

produtos. O processo de extração mineral requer um grande consumo de água em todas as suas 

etapas, além disso, também gera grade quantidade de efluente. Por conta disso, o consumo de água 

é elevado, e, consequentemente, o valor da água virtual. 

O estado do Pará tem se beneficiado da vantagem comparativa na exportação de minérios 

por deter importantes províncias minerais as quais se extraem grandes volumes de minério de Ferro 

e Manganês, além da facilidade e disponibilidade de água para uso nos processos produtivos.  

Por essa razão, o fluxo de água virtual demonstrou ser uma importante ferramenta para 

avaliação do uso da água a nível global e regional e particularmente, no estado do Pará, a 

metodologia de seu cálculo tornou possível avaliar quais os principais países importadores de água 

virtual nos minérios de Ferro e Manganês beneficiados no estado.  

Resultados deste estudo indicaram que em 2013, os principais importadores de água virtual 

dos minérios de Manganês foram China, França e Noruega. E o volume total de água virtual 

exportada por meio dele foi de 1.790.313,52 m3. No ano de 2014, os principais destinos da Água 

Virtual exportada por meio do minério de Ferro foram China, Japão, República da Coréia do Sul e 

Alemanha e o valor total de água virtual exportada por meio deste minério foi de 64.978.088,86 

m3. 

Por fim, ressalta-se que estes resultados estão de acordo com trabalhos anteriores 

encontrados na literatura que apontam como principais países importadores de água virtual aqueles 

com extensão territorial reduzida ou com escassez de recursos hídricos.  
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RESUMO 

 

A questão central que orienta este trabalho é a qualidade ambiental urbana dos moradores das vilas 

Martins e Rio localizadas à margem do rio Guamá, no bairro da Cidade Velha em Belém do Pará, 

a partir da compreensão dos principais impactos socioambientais de saneamento do Projeto da 

Macrodrenagem da Estrada Nova e do Projeto Orla de Belém. Tais projetos referem-se as 

intervenções de infraestrutura executada pelo poder público municipal, através da Prefeitura 

Municipal de Belém. O processo de ocupação que resultou nas duas vilas se deu entre as décadas 

de 70 e 80 através de uma ocupação desordenada, de iniciativa dos proprietários daquele lugar na 

época. A natureza dos dados obtidos é qualitativa, já que se analisou a percepção da população 

local, por meio de entrevistas e do discurso oficial através dos projetos executivos das intervenções. 

Como resultado da pesquisa constatou-se que as duas vilas supracitadas, foram excluídas dos 

projetos executivos e não houve obras na poligonal correspondente, acarretando um agravamento 

das questões referente ao saneamento como abastecimento de agua, o esgotamento sanitário, o 

manejo das aguas pluviais e a limpeza urbana e o manejo de lixos, aspectos considerados relevantes 

à qualidade ambiental urbana dos moradores.  

Palavras-chave: Intervenção Urbana, Saneamento e Qualidade Ambiental Urbana.  

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As intervenções urbanas de saneamento realizadas pelo poder público municipal de Belém 

da última década para resolver problemas crônicos de saneamento nas bacias hidrográficas da 

cidade, são intervenções de grande porte realizadas em parcerias com instituições internacionais 

de financiamento como o Banco Internacional de Desenvolvimento BID, referentes a diminuição 

da pobreza, especialmente a pobreza urbana, exponenciada com o crescimento das cidades e dos 

problemas urbanos.  

O lócus da intervenção dos Projeto da Macrodrenagem da Estrada Nova - PROMABEN 

seria à recuperação ambiental e sanitária da bacia do Canal da Estrada Nova através de obras de 

recuperação das redes de drenagem e saneamento, contenção de cheias através de sistemas de 
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comportas, urbanização e implantação de redes de abastecimento de água, RIMA PROMABEN, 

2007. Neste mesmo contexto, o projeto Orla de Belém- ORBE foi implantado na calha do Rio 

Guamá, em sua margem direita, junto ao continente, em um total de 6 km de orla entre o Mangal 

das Garças e a Universidade Federal do Pará. Sendo que os dois projetos compõem o Portal da 

Amazônia, nome esse difundido e mais conhecido pelos moradores da cidade. 

A instauração do Portal da Amazônia ocorreu na área fronteiriça entre os Bairros da Cidade 

Velha e Jurunas em uma área de baixada na Avenida Bernardo Sayão. A ocupação dessa área foi 

feita a partir da construção do dique de concreto, construído na década de 1940 para conter as águas 

do rio Guamá, sendo ocupada ao longo dos anos por moradias em palafitas, construídas em 

madeira, como às construções ribeirinhas encontradas na Amazônia. E ainda referente aos espaços 

do início das obras em 2006, conservou-se uma poligonal adjacente aos projetos que não foi 

contemplada por intervenções, são estas, Vilas Martins e Rio onde vivem cerca de dois mil 

moradores. 

Dentro desta perspectiva a qualidade ambiental urbana dos moradores vai além dos 

conceitos de salubridade, saneamento, saúde, bem como das características morfológicas do sítio 

ou do desenho urbano, incorpora também, os conceitos de funcionamento da cidade fazendo 

referência ao desempenho das diversas atividades urbanas e às possibilidades de atendimento aos 

anseios dos indivíduos que a procuram. 

Com a retórica dos projetos implementados, a qualidade ambiental urbana da população 

residente no local, em especial aos moradores das vilas Martins e Rio, busca compreender os 

principais impactos socioambientais de saneamento, o qual foi objetivo da pesquisa realizada e que 

tem suas considerações estampadas neste artigo. 

1.1 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL URBANA  

Na década de 60, medidas diretamente voltadas à organização do espaço urbano foram 

tomadas na capital Belém e com isso se intensificaram os problemas e demandas oriundas dos 

processos de aumento demográfico, fato esse que acarretou a intensificação da ocupação 

desordenada do solo urbano, implicando no deslocamento de famílias de baixa renda para espaços 

cada vez mais periféricos e desprovidos de infraestrutura básica, em áreas alagadas ou alagáveis 

localizadas principalmente em espaços constituídas por terrenos cujas curvas de nível não 

ultrapassam a cota 4,0m, incidindo numa reação em cadeia entre os processos de expansão urbana 
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e a ausência de saneamento. 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela 

Lei nº 11.445/2007, como sendo uma das primícias dos direitos humanos fundamentais de acesso 

à agua potável, em qualidade e quantidades suficiente, está ligado ao crescimento das cidades de 

tal forma que os sistemas de modelos públicos que promovam o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, o manejo das aguas pluviais e resíduos 

sólidos o que compõe um conjunto de medidas promovedoras da qualidade ambiental urbana. 

As intervenções do poder público no espaço urbano são realizadas frente à problemática da 

qualidade ambiental urbana onde cada grupo social tem demandas específicas em relação ao meio 

ambiente urbano, respaldadas em concepções de vida, desejos e necessidades culturalmente 

construídos.  

Para entender as ações relacionadas à qualidade ambiental que envolve o espaço urbano e 

consequentemente a sociedade, isto é, a qualidade ambiental urbana, é necessário compreender 

primeiramente as questões que envolvem o conceito de qualidade ambiental que, para 

Rossato(2006), é definida como atributo dos meios urbano e rural que assegura a vida dos 

habitantes dentro de padrões de qualidade em diversos aspectos como infraestrutura, saneamento 

e segurança, recreação, saúde, entre outros.  Para que tais padrões sejam exercidos é necessário que 

o atendimento de serviços básicos (como o saneamento ambiental) seja prestado com a devida 

qualidade a todos os segmentos da população, independente de sua localização, e que as 

informações sobre as alterações do meio ambiente sejam democratizadas. 

Cada grupo social tem demandas específicas em relação ao meio ambiente urbano, 

respaldadas em concepções de vida, desejos e necessidades culturalmente construídose ao se referir 

as condições ambientais do meio urbano (natural e cultural), sendo resultante da ação do homem, 

repercutindo na sua qualidade de vida. 

1.2 OS PROJETOS DE INTERVENÇÃO E AS VILAS MARTINS E RIO  

A area urbana referente a Bacia Hidrográfica da Estrada Nova compreende os bairros do 

Condor, Jurunas, Guamá e Cremação e pequena parcela dos bairros de Batista Campos, São Brás, 

Nazaré e Cidade Velha, e possui 958 hectares, o que corresponde a 16% da área urbana do 

Município de Belém. 

A Prefeitura Municipal de Belém interveio na área onde está localizada a Bacia da Estrada 
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Nova, através do Projeto Portal da Amazônia, o qual engloba a 1ª Etapa do projeto Nova Orla da 

Estrada Nova financiada pelo Tesouro Municipal e pelo Programa de Aceleração do Crescimento 

– PAC do Governo Federal, via Ministérios do Turismo e das Cidades e do Projeto de 

Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN, tendo como financiadores o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID e Prefeitura Municipal de Belém. 

A proposta de recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova indica o 

tratamento dos canais de macrodrenagem com intervenção bastante significativa no ambiente 

instalado, através do desassoreamento e alargamento das calhas dos canais, melhoria das condições 

de acessibilidade, do abastecimento de água potável, do esgotamento sanitário, dos serviços de 

limpeza urbana, do reassentamento de famílias e da revegetação de espaços recuperados para a 

promoção da qualidade de vida da população(RIMA PROMABEN, 2007). 

Para a Prefeitura Municipal de Belém, o Projeto Orla de Belém considera as realidades 

urbanísticas, sociais e ambientais existentes em sua área de inserção e alguns dos fatores justifica 

a implementação, um dos pontos relevantes encontrados no RIMA foi a melhoria na drenagem do 

Setor Guamá, bacia da Estrada Nova, a implantação da orla, embora não tenha como objetivo a 

implantação da macrodrenagem, apresenta interface importante com a mesma, uma vez que contem 

em sua área de domínio as fozes dos canais de drenagem das Avenidas Caripunas e Timbiras.  

Ainda sobre os espaços da Bacia da Estrada Nova, a Câmara Municipal de Belém, através 

da Lei 7806/96 estabeleceu as fronteiras e limites dos atuais bairros de Belém e considerou que as 

vilas Martins e Rio são geograficamente localizadas no bairro da Cidade Velha, delimitadas pelos 

seguintes logradouros: Bernardo Sayão e Via Orla e Rua do Arsenal e Vila Santos. Porém, as 

características que regem o processo de ocupação das vilas seguem com os dados históricos do 

bairro do Jurunas.  

Em sua grande maioria, a população do bairro é formada por imigrantes ou filhos de 

imigrantes, oriundos do baixo e médio Amazonas ou das áreas ribeirinhas próximas a 

Belém: do rio Guamá e seus afluentes Acará, Moju e Capim (cidades de Acará, Bujaru, 

Igarapé-Miri, São Domingos do Capim); do rio Tocantins e seu afluente Pará (cidades de 

Abaetetuba, Barcarena, Baião, Cametá, Portel); da ilha do Marajó (cidades de Soure, 

Breves, Chaves, Afuá, Muaná); de ilhas localizadas as proximidades da foz do rio 

Amazonas (Caviana, Mexiana, ilha da Preguiça, ilha dos Macacos, ilha dos Papagaios), 

assim como do médio Amazonas (Alenquer, Gurupá, Monte Alegre. Óbidos, Oriximiná, 

Santarém)(RODRIGUES, 2008). 
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Segundo dados obtidos através do Projeto Entender Belém, mais da metade dos imigrantes 

chegou ao bairro entre as décadas de 1950 e 1980, período que corresponde, segundo o IBGE, ao 

momento de grande incremento populacional do bairro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa desenvolvida é baseada na área de políticas públicas o qual é responsável por 

ambientar a reflexão sobre as intervenções públicas, contribuindo com a melhoria dos serviços 

públicos prestados à sociedade pelos governos federal, estadual e municipal. Fundamentando-se 

no aporte teórico referido no presente trabalho, esta pesquisa buscou identificar os impactos 

socioambientais de saneamento que se deu no espaço da intervenção do poder público 

particularmente nas Vilas Martins e Rio que corroboraram para a qualidade ambiental urbana dos 

moradores. A pesquisa em tela pode ser classificada como descritiva, pois têm como objetivo 

primordial a descrição da realidade dos moradores que residem nas vilas em questão. 

O progresso da pesquisa se deu através de coleta de informações, análise sistemática e a 

elaboração do relatório de campo das visitas realizadas nas etapas da pesquisa, foi utilizado 

questões que envolvem o saneamento e qualidade ambiental urbana sendo esta realizada através de 

pesquisa documental, bibliográfica, visitas in loco e entrevistas semiestruturadas pois partiu de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que fosse possível fazer as 

adaptações necessárias junto aos informantes. Foram entrevistados 22 moradores das duas vilas, 

num processo que ocorreu em duas etapas, sendo a primeira em setembro de 2013 com 11 

moradores e outra em outubro de 2016 com 12 moradores, obedecendo a uma estratificação que 

considerou gênero, localização e faixa etária dos moradores das vilas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Vilas Martins e Rio são divididas em duas partes, a primeira parte está nas proximidades 

da Bernardo Sayão e pode ser considerada como uma área consolidada pois são onde os moradores 

mais antigos residem e conforme relatos desses moradores, que são idosos, está parte das duas vilas 

foi ocupada ainda na década de 1950, com a vinda famílias dos interiores mais próximos. É notória 

a satisfação desses moradores com a intervenção urbana de infraestrutura que a avenida Bernardo 

Sayão recebeu uma vez que eles possuem identidade muito forte com o lugar. 

Ainda sobre essa primeira parte das Vilas Martins e Rio, os moradores entrevistados que 
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possuem maior tempo de moradia, relataram os problemas que saneamento que os afligem como, 

o abastecimento de água precário por causa da tubulação antiga que deixa a água com sabor e odor 

de ferrugem; o esgotamento sanitário com tubulações antigas, estreitas e quebradas que não 

suportam o volume de dejetos despejados; a rede de drenagem urbana é muito antiga acarretando 

recorrentes distúrbios gerados pelas alterações da superfície do solo, como alagamentos na parte 

central da vila, especificamente na rua que corta as duas vilas. 

Sobre a segunda parte da vila, localizada nas imediações da Orla de Belém, possui ocupação 

recente, aproximadamente 15 anos e sua infraestrutura de saneamento e ainda mais precária que as 

primeiras partes das duas vilas. A água consumida procede de tubulações e instalações 

inapropriadas, colocada com recursos dos próprios moradores com ajuda da prefeitura da época;  

Quanto ao esgotamento sanitário é avaliado como inexiste e/ou insuficiência, e segundo o 

morador Júnior de 36 anos da Vila Martins: “A maioria é jogado aqui atrás, que ainda existe um 

igarapé, a maioria dos moradores ainda joga o esgoto pra lá.”Isto é, os resíduos da Vila Martins 

são lançados no terreno alagável de mangue da área da CATA que fica por trás da vila. Os esgotos 

domésticos da Vila Rio lançados conduzidos e despejados diretamente no rio Guamá, sem 

tratamento prévio. São poucas as edificações nas vilas Martins e Rio que recolhem seus esgotos 

em fossas.  

Os principais impactos socioambientais de saneamento do Projeto da Macrodrenagem da 

Estrada Nova e do Projeto Orla de Belém nas Vilas Martins e Rio são ratificados pela exclusão dos 

moradores do projeto executivo, isto é, não houve a melhoria da qualidade ambiental urbana desses, 

porquanto nenhuma mudança estrutural de saneamento sobreveio naquele espaço, isto é, mais de 

duas mil pessoas residentes ali são impactadas diariamente pelas condições precárias de 

saneamento a que são servidas. 

 

4. CONCLUSÃO  

A ocupação irregular e desordenada do espaço das cidades desenvolve-se de maneira 

espontânea em função da necessidade de moradia, formando uma estrutura urbana na direção de 

encostas, rios, lagos, dentre outros locais periféricos e muitas vezes sem condição do 

estabelecimento normal da vida humana. Este processo gerou ao longo dos tempos, grandes 
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distorções no meio ambiente urbano devido à ausência de infraestrutura, como também políticas 

públicas centradas no atingimento do bem-estar social em sua totalidade. 

  Os Projetos de intervenção em tela tiveram por objetivo atender à população residente na 

bacia hidrográfica da Estrada Nova com infraestrutura necessária ao perfeito equacionamento do 

saneamento básico, com a ampliação e/o implantação dos sistemas de abastecimento de água 

potável, esgotamento e tratamento dos efluentes sanitários, drenagem urbana, limpeza urbana, entre 

outros. Porém o que foi constatado é que foi deixado fora do alcance da intervenção de saneamento 

a poligonal onde se encontram as Vilas Martins e Rio. Tal fato é de grande relevância pois os 

moradores destas vilas lidam diariamente com sérios problemas de água e principalmente no que 

diz respeito ao esgotamento sanitário.  

Segundo Souza (2004) é claramente expressa qual deve ser o papel do Estado dentro do 

contexto de implantação de um projeto que envolva a cidade, já que esta é produto dos processos 

sócio espaciais como um fenômeno gerado pela interação complexa, jamais plenamente previsível 

ou manipulável, de uma miríade de agentes modeladores do espaço, interesses, significação e 

fatores estruturais, sendo o Estado apenas um dos condicionantes em jogo. Dessa forma concluísse 

que os avanços dos projetos implementados na Bacia da Estrada Nova foram de grande importância 

para a sociedade belenense. No entanto, a realidade vivida pelos moradores da poligonal estudada 

não foi transformada quanto a questão socioambiental de saneamento. 
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RESUMO  

 

O intenso processo de urbanização ocorrido na Amazônia levou ao surgimento de novas cidades, 

a maioria de pequena dimensão. Muitas já existiam como vilas e com o crescimento urbano 

tornaram-se cidades. Hoje elas são predominantes na região. Esse é o caso do município de Novo 

Repartimento, no Estado do Pará. A construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sul do estado 

do Pará, na Amazônia Oriental brasileira, inundou, em 1984-1985, áreas de floresta das margens 

do rio Tocantins, incluindo parte da reserva dos índios Parakanã e alguns núcleos urbanos, 

deslocando compulsoriamente de suas áreas de moradia e de trabalho cerca de 10 mil famílias. A 

inundação do Reservatório de Tucuruí e o processo de relocação geraram indignação na população, 

que se viu obrigada a viver em acampamentos improvisados ou em superlotados imóveis de Novo 

Repartimento - núcleo urbano, na época, em implantação. Dedicada, em sua maioria, às atividades 

extrativas, parte dessa população foi relocada em loteamentos implantados às margens do 

reservatório. Assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise acerca do município de 

Novo Repartimento a partir de sua formação, características e em relação à sustentabilidade do 

desenvolvimento no município. Integrando a Superintendência Regional n° 27, se destaca como o 

4° município que mais detém assentamentos em sua área, ficando atrás de Marabá (78 

assentamentos), Itupiranga (36 assentamentos) e Conceição do Araguaia (35 assentamentos). No 

período de 2000 a 2014, 753.370 hectares de áreas desmatadas foram detectadas em Novo 

Repartimento, o equivalente a aproximadamente 49% da área de florestada do município, 

repercutindo assim na 5ª posição dentre os municípios que mais desmatam, o que compromete o 

processo de desenvolvimento sustentável para a região. 

 

Palavras-chave: Município; Política Pública; Sustentabilidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A Região Amazônica brasileira é um mosaico de ocupações humanas, territorialidades e 

arranjos institucionais, e uma região onde intensas e rápidas mudanças socioambientais têm 

ocorrido principalmente nos últimos quarenta anos (SIQUEIRA & BRONDÍZIO, 2014). 

 Expõem Chagas et al. (2016) que uma das lacunas da política ambiental diz respeito às 

particularidades dos problemas urbanos na Amazônia. Via de regra, sua existência é negligenciada 

pelos mitos que percebem a região como um espaço verde vazio, habitado por populações 

indígenas e ribeirinhas ou fronteira agropecuária. No entanto, a Amazônia possui uma população 

de 25 milhões de habitantes, dos quais 72,6% concentrados em núcleos urbanos. Esses dados 

revelam a força da questão urbana e fortalece a tese de que a Amazônia é uma floresta urbanizada 

a ser protegida, mas também a ser humanizada. 

 Cruz et al. (2011) apontam que a Amazônia, seguindo o processo de industrialização e 

urbanização no Brasil, passa a ser integrada mais intensivamente às demais regiões, através de 

programas, projetos e políticas do Estado brasileiro. Listam-se aqui as políticas de colonização 

dirigida, os incentivos à ocupação espontânea, a criação de órgãos de planejamento do 

desenvolvimento que tiveram importante função de mediadores entre as estratégias do Estado e os 

interesses do mercado, como a Superintendência da Amazônia (SUDAM), o Banco da Amazônia 

(BASA) e a Zona Franca de Manaus (ZFM), os incentivos fiscais, a redefinição das formas de 

ocupação de terras, entre outras. Tais medidas tiveram um caráter territorial, desde a abertura de 

novas fronteiras ao ordenamento de territórios segundo critérios de mercado, e com significativa 

repercussão na reorganização espacial das cidades. 

 Para Barbosa e Rosa Filho (2015), a urbanização na Amazônia proporcionou um grande 

crescimento populacional, transformando as formas de ocupação e uso do solo. Esse crescimento 

se deu, sobretudo por parte do Governo Federal com argumento de segurança nacional. Havia a 

necessidade da proteção das fronteiras brasileiras, de modo que o governo mesmo implantou uma 

política essencial de ocupação dos espaços vazios, de integração da região ao território brasileiro e 

valorização da Amazônia, principalmente através de suas riquezas naturais, abrindo espaço para 

novas atividades socioeconômicas e viabilizando, ao mesmo tempo, alternativas de trabalhos. O 

intenso processo de urbanização ocorrido na Amazônia levou ao surgimento de novas cidades, a 
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maioria de pequena dimensão. Muitas já existiam como vilas e com o crescimento urbano 

tornaram-se cidades. Hoje elas são predominantes na região. 

 Explica Acselrad (2010) que a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sul do 

estado do Pará, na Amazônia Oriental brasileira, inundou, em 1984-1985, 2.600 km2 de floresta 

das margens do rio Tocantins, incluindo parte da reserva dos índios Parakanã e alguns núcleos 

urbanos, deslocando compulsoriamente de suas áreas de moradia e de trabalho cerca de 10 mil 

famílias.  

 A inundação do Reservatório de Tucuruí e o processo de relocação geraram indignação na 

população, que se viu obrigada a viver em acampamentos improvisados ou em superlotados 

imóveis de Novo Repartimento - núcleo urbano, na época, em implantação (ACSELRAD, 1991). 

Dedicada, em sua maioria, às atividades extrativas, parte dessa população foi relocada em 

loteamentos implantados às margens do reservatório. Lançados bruscamente no trabalho agrícola 

em áreas cuja paisagem natural desconheciam, os relocados não puderam estabilizar-se 

economicamente, o que favoreceu a reconcentração fundiária e o desmatamento (ACSELRAD, 

2010).  

 Assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise acerca do município de Novo 

Repartimento a partir de sua formação, características e em relação à sustentabilidade do 

desenvolvimento no município. 

  

2. METODOLOGIA 

2.1 Tipologia da Pesquisa 

 

A fim de materializar os objetivos propostos neste trabalho, utilizou-se a pesquisa 

exploratória descritiva numa abrangência restrita ao município de Novo Repartimento, Estado do 

Pará. Segundo Beuren (2004), com o estudo exploratório, busca- se conhecer o assunto com maior 

profundidade de modo a torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da 

pesquisa. Para Gil (2002), proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses. Essas motivações são observadas no delineamento desta 

pesquisa, a qual visa traçar um perfil do município selecionado a partir de sua formação e 

transformações socioeconômicas, espaciais e ambientais. 
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Quanto à abordagem, este trabalho classifica-se como uma pesquisa quantitativa uma vez 

que, de acordo com Martins & Bicudo (2005), sua temática lida com fatos, com tudo aquilo que 

pode se tornar objetivo através da observação sistemática. Tal afirmação pode ser verificada a partir 

do levantamento de dados para contextualização do município e da região no qual está inserido. 

 

2.2 Descrição da Área de Estudo 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no município de Novo Repartimento, na Região de 

Integração Tucuruí, a sudeste do estado (Figura 1). Sua área abrange 1.539.800 hectares, e abriga 

62.050 habitantes, dos quais 45% estão na área urbana e 55% na área rural (IDESP, 2012). O 

município abriga, total ou parcialmente, 1 Terra Indígena (TI), 3 Unidades de Conservação (UC’s) 

e 31 Projetos de Assentamentos (PA’s) (IMAZON, 2014). 

Figura 1- Localização do Município de Novo Repartimento (Pará). 

 

 

Fonte: IBGE/Landsat, 2015. 

2.3 Coleta de Dados 
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Os aspectos teóricos e conceituais sobre a dinâmica do desmatamento em projetos de 

assentamentos foram obtidos por meio da análise de artigos científicos nacionais e internacionais, 

legislações e relatórios e publicações institucionais. 

Posteriormente, obtiveram-se dados referentes ao vínculo do município ao Programa 

Municípios Verdes, tendo em vista subsidiar a pesquisa com dados referentes às metas de combate 

ao desmatamento, áreas cadastráveis, implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e gestão 

ambiental municipal. Essas informações foram obtidas através do Portal do Programa Municípios 

Verdes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Novo Repartimento foi fundado em 1991 e sua história se confunde com a do município de 

Tucuruí, do qual foi desmembrado. O povoado foi iniciado com um vilarejo às margens do Rio 

Repartimento. Por ser vizinho da primeira área demarcada como Reserva Indígena, Parakanã, 

denominaram o novo local de vila de Repartimento (MMA, 2009). Com a formação do reservatório 

de Tucuruí, parte da reserva Pucuruí onde viviam os índios foi inundada; a área restante foi cortada 

pela construção do desvio da Transamazônica (BR-230). Em 1981, as terras localizadas junto à 

fronteira leste da antiga reserva Parakanã foram utilizadas para relocar camponeses expropriados 

que eram, em sua maioria, colonos expropriados das margens do traçado original da estrada 

Transamazônica, migrantes vindos dos mais diferentes pontos do país e que, na década de 70, 

levados pelos incentivos do governo federal, deslocaram-se para a Amazônia, onde tinham 

promessas de oferta de terras e subsídios à agricultura e à moradia (ACSELRAD & SILVA, 2011). 

O município de Novo Repartimento integra a Região de Integração (RI) Lago de Tucuruí, 

localizada na Região Sudeste do Estado do Pará, entrecortada pelo Rio Tocantins e pelas rodovias 

BR-230 (Rodovia Transamazônica) e PA-150. Abrange uma área de 3.993.788 hectares, 

compreendendo também os municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, 

Nova Ipixuna e Tucuruí, o que corresponde a aproximadamente 3,20% do território paraense 

(Figura 2). Esta região é conhecida por abrigar a Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT), a qual deu 

origem a municípios devido ao deslocamento e reassentamento de povoados inteiros, inclusive de 

aldeias indígenas (para a construção da barragem) e outros cresceram em densidade populacional 
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decorrente da atração econômica que o processo de edificação da usina exerceu na época (IDESP, 

2013).  

 

Figura 2 – Região de Integração do Lago de Tucuruí. 

Fonte: IBGE, 2015.  

 

Segundo Castro et. al. (2010), e pautados nos dados obtidos no Censo Demográfico 2010 

(IBGE), a cidade de Tucuruí exerce a função de pólo regional. Possui a maior população da região, 

107.189 habitantes, 27% da população da região e a maior densidade demográfica com 51,16 

habitantes por hectare. O município de Novo Repartimento se destaca em termos de área territorial, 

com 1.539.800 hectares, 38,5 % da área territorial total da região, e apresenta a segunda maior 

população da região (Quadro 1).  Rocha (2015) expõe que, demograficamente, houve mudança no 

tamanho, no ritmo de crescimento, na distribuição espacial e na estrutura da população desta região 

em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. 

Quadro 1- Densidade Demográfica na Região do Lago de Tucuruí 
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 Densidade Demográfica 

Municípios Área Territorial 

(Ha) 

1991 2000 2010 2015 

Breu Branco 395.300 _ 8,21 13,28 15,49 

Goianésia do Pará 704.800 _ 3,22 4,32 5,39 

Itupiranga 790.100 4,68 6,28 6,48 6,55 

Jacundá 201.300 21,36 20,14 25,51 27,82 

Nova Ipixuna 156.900 _ 7,56 9,33 10,09 

Novo Repartimento 1.539.800 _ 2,72 4,03 4,60 

Tucuruí 209.500 38,96 35,23 46,36 51,16 

 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

No que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), apenas dois 

municípios superam a média regional, Tucuruí que possui o maior IDH-M da região (0,66) e 

Jacundá (0,62). O destaque negativo fica para os municípios de Novo Repartimento e Itupiranga 

que possuem os menores IDH-M da região, respectivamente 0,53 e 0,52. 

No contexto econômico, destaca-se a atuação na área de serviços, indústrias e agropecuária. 

Novo Repartimento figura entre os dez municípios de maior destaque na produção pecuária que, 

juntos, respondem por 81% da produção total do estado. O município de São Félix do Xingu 

desponta como o de maior rebanho bovino do Pará (2.282.445 cabeças, correspondendo a 11,91% 

do rebanho estadual). Chama-se atenção para o fato de que Novo Repartimento, 2º colocado no 

ranking estadual, possui um rebanho equivalente a 37% ao daquele município (855 mil cabeças), 

representando 4,46% do efetivo estadual (FAPESPA, 2015). 

O município abriga a Terra Indígena Parakanã, com área de 337.930 hectares, sendo 

298.191 hectares de área de florestas em 2014 (88% de sua área total); apresenta ainda 3 Unidades 

de Conservação (UC’s) e 31 Projetos de Assentamentos (PA’s) (IMAZON, 2014).  

Os Assentamentos ocupam uma área de 376.767,90 hectares e possuem capacidade para 

abrigar 8.250 famílias. Foram criados no período de 1987 a 2005 e possuem, em média, 12.154 

hectares, contando com 7.575 famílias instaladas. 
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Integrando a Superintendência Regional n° 27, se destaca como o 4° município que mais 

detém assentamentos em sua área, ficando atrás de Marabá (78 assentamentos), Itupiranga (36 

assentamentos) e Conceição do Araguaia (35 assentamentos).  

A relevância do município de Novo Repartimento se justifica por integrar a Portaria MMA 

nº 28/02008, que listava os primeiros trinta e seis municípios prioritários, por ser considerado um 

município prioritário de acordo com Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 

na Amazônia Legal (PPCDAm 2012-2015) e, segundo a metodologia do Programa Municípios 

Verdes (PMV), por ser classificado como “Município Embargado”, além de ocupar a 5ª posição 

no ranking dos municípios paraenses que mais desmatam, de acordo com dados  oriundos do 

Programa de Cálculo do Desmatamento da Amazônia (PRODES/INPE), referente ao ano de 2014. 

No período de 2000 a 2014, 753.370 hectares de áreas desmatadas foram detectadas em 

Novo Repartimento, o equivalente a aproximadamente 49% da área de florestada do município, 

repercutindo assim na 5ª posição dentre os municípios que mais desmatam, o que compromete o 

processo de desenvolvimento sustentável para a região. 

 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para compreensão da dinâmica das cidades amazônicas e de suas formas de urbanização, 

deve-se atentar as especificidades de seus processos de formação, desenvolvimento econômico e 

relações com o meio ambiente.  

Esse processo de transformação faz com que diferentes atores sociais, políticos e 

econômicos atuem na transformação do espaço. Sendo assim, através da interpretação do atual uso 

e cobertura da terra, é possível verificar como os diferentes atores e políticas envolvidas se 

associaram em cada momento específico na história e atualmente refletem no espaço. 
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RESUMO 

 

Na Amazônia, as altas taxas de desflorestamento podem ser entendidas como consequência de 

políticas que promoveram a mecanização da agricultura e a imigração, apoiadas a argumentos 

como o de desenvolvimento da região e manutenção da soberania nacional. Neste cenário, um 

conjunto de ações visando o combate ao desmatamento foram implementadas, dentre elas, o 

aumento da regularização de áreas destinadas à reforma agrária. Neste sentido, se tornou relevante 

analisar a mudança de uso da terra como um dos resultados desses processos e investigar a relação 

entre assentamentos rurais e desmatamento. Assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar a 

ocupação territorial em Uruará, no Estado do Pará, município com características de fronteira 

agrícola, dando ênfase aos processos de desmatamento ocorridos nos assentamentos de reforma 

agrária localizados em seu território. Para a coleta de dados, foram utilizadas as fontes de dados do 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e PRODES Digital (Projeto de Monitoramento 

do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite), para obtenção dos dados de desmatamento de 

2005 a 2014. Para o tratamento dos dados espaciais foi utilizado software de geoprocessamento 

QGIS a partir dos arquivos vetoriais (shapefiles) das bases de dados do INCRA, IBGE e 

PRODES/INPE. Os resultados apontaram que a redução do desmatamento nos assentamentos 

rurais foi influenciada pela implantação deinstrumentos de ordenamento e regularização ambiental 

como o CAR-Cadastro Ambiental Rural. Observou-se que áreas de assentamentos rurais no 

município de Uruará consolidaram suas atividades produtivas em áreas já alteradas, não estando 

diretamente relacionadas ao aumento do desmatamento, haja vista que uma série de fatores 

contribuíram para seu agravamento. Portanto, estudos que investiguem a produção agrícola e 

pecuáriapoderiam auxiliar na melhor compreensão da mudança do uso da terra nesses 

assentamentos, levantando a viabilidade destas atividades e contribuindo para melhoriade 

qualidade de vida das famílias dos assentados 
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1. INTRODUÇÃO 

Compatibilizar a política agrária com a política ambiental tem sido um grande desafio para 

o Brasil e especialmente para a região Amazônica. Tratada principalmente como uma política 

social em resposta às pressões de alguns setores da sociedade e de reivindicações diversas 

relacionadas ao acesso à terra, os projetos de assentamentos rurais cobrem mais de 84 milhões de 

hectares em todo o país. Neste cenário os estados da Amazônia Legal se destacam por receberem 

quase 90% do total de áreas de assentamentos (EZZINE-DE-BLAS et al., 2011), no entanto, seus 

impactos na mudança do uso da terra na região têm sido pouco estudados.A mudança do uso da 

terra na Amazônia, tem sua principal característica no desflorestamento da vegetação tanto nativa 

como secundária, através das práticas de derrubada e queima  visando a implantação de pecuária 

extensiva e plantios agrícolas (MERTENS et al., 2002; ANDERSEN, 2002; BARONA, 2010). 

Rodriguez et al. (2009), afirmam que as causas imediatas do desmatamento na Amazônia 

Brasileira devem-se à expansão da agricultura mecanizada e a mudança no uso da terra por novos 

migrantes, estes atraídos pelo elevado retorno aos seus investimentos e na melhoria de seu bem-

estar. O ritmo seguido pelo desflorestamento na Amazônia não é de um todo coeso, existindo 

variação cronológica e no acumulado (área). Pondera-se que até 1980 o desflorestamento 

culminava aproximadamente 300 mil km² (6% de sua área total), entre 1980 e 1990 houve um 

incremento de cerca de 280 mil km² área desflorestada; e, no preâmbulo da década 2000, convergiu 

para uma área acumulada de aproximadamente 670 mil km² em 2004 (16%) (RODRIGUEZ et al., 

2009; PPCDAM, 2013).Apesar do processo de “colonização”, e da prerrogativa de proteção do 

território e garantia da soberania nacional (CALANDINO et al., 2012), tem-se que as ações do 

desmatamento levam a perda da biodiversidade e de diversos serviços ecossistêmicos tais como 

fluxo de carbono, ciclagem de nutrientes, regulação climática, entre outros (FEARNSIDE, 2008).  

 Por conseguinte, as altas taxas de desmatamento verificados na Amazônia principalmente 

até 2004, motivaram uma série de ações de políticas para combate ao desmatamento, destacando-

se entre elas o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAm), que coordenou ações de ordenamento fundiário e territorial com o monitoramento e 

combate do desmatamento. O desmatamento está ligado às queimadas necessárias principalmente 

à implantação de pecuária extensiva, cultivos agrícolas, tanto em áreas de vegetação primária 

quanto secundária. 
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Em conjunto com as ações de combate ao desmatamento, houve também o crescimento da 

regularização de áreas destinadas à reforma agrária. Isto se reflete no número de assentamentos no 

país (9.256) que ocupam uma área de 88.314.857 hectares, divididos nas seguintes modalidades: 

Projeto de Assentamento Federal (PA), Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), Projeto 

de Desenvolvimento Sustentável (PDS), Projeto de Assentamento Florestal (PAF) e Projeto de 

Assentamento Casulo (PAC) (INCRA, 2016). Neste contexto, destaca-se o estado do Pará que 

detém a maior área de assentamentos rurais do Brasil, mas que juntamente com o Estado do Mato 

Grosso lidera o ranking dos estados que mais desmatam. Para enfatizar a liderança desses estados 

na mudança do uso da terra, dados do Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) registrou para o 

Pará e Mato Grosso no ano de 2016, um desflorestamento acumulado de 966 Km² e 837 km² 

respectivamente (FONSECA et al., 2016). 

Nos anos de 2000 a 2004 a média da taxa anual registrada para os assentamentos no Estado 

o desflorestamento foi de 2.000 km², já entre 2005 e 2008, a área caiu para 1.005 km². Assim, 

objetivando a redução do desmatamento em PAs na Amazônia Legal, foi firmado em 2013, entre 

INCRA e MMA o Termo de Compromisso com o Ministério Público Federal, abrangendo as 

superintendências regionais do Incra no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato 

Grosso, Tocantins e Maranhão (INCRA, 2014).Apesar da carência de estudos que esclareçam as 

relações entre desflorestamento e ocupação por assentamentos de reforma agrária, dados apontam 

que entre 2000 e 2012 um total de 19,2 mil Km² foram desmatados nos Assentamentos do Estado 

do Pará, organizados da seguinte forma: aqueles com mais de 75% de sua área desmatada, 

concentrados na região leste do Estado; os com proporção entre 50% e 75%, distribuíram-se no 

entorno da rodovia transamazônica (BR-230) e os menos desmatados (inferior a 50% de sua área) 

situavam-se na porção Norte do Estado (BRANDÃO JR. et al., 2013).  

Em uma perspectiva cronológica, tem-se que em 2004 a contribuição das áreas de 

assentamento para o desflorestamento foi de 14,4% em relação a outras categorias, tendo sua 

contribuição aumentado para 25,3% em 2011(PPCDAM, 2013). Fonseca et al. (2016), apontam 

que a contribuição dos Assentamentos de Reforma Agrária, para o desflorestamento que atingiu a 

Amazônia Legal foi de aproximadamente 223 Km². Poucos trabalhos exploram essas relações 

devido à complexidade do histórico das áreas, suas interações com os assentamentos e sua forma 

de contribuição à produção agrícola e fixação do homem no meio rural. As dimensões do estado e 
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a presença de áreas com diferentes objetivos de ocupação e uso da terra demandam estudos para 

analisar as especificidades de cada região. Por essa razão, para o desenvolvimento deste estudo, foi 

selecionado o município de Uruará, localizado no nordeste do Estado do Pará, em uma região com 

claras características de fronteira agrícola, a qual vem avançando no território Amazônico.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar a ocupação territorial do município de 

Uruará, no Estado do Pará, dando ênfase aos processos de desmatamento ocorridos nos 

assentamentos de reforma agrária localizados no município.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Uruará está situado no km 180, trecho Altamira/Itaituba, ao longo da 

Rodovia Transamazônica (BR-230), cujas coordenadas geográficas são W 53° 48' 26.41"e S 03° 

35' 01.02", distante 634 km da capital Belém (CAJAÍBA et al., 2014). Segundo o IBGE (2015), o 

município possui uma população de 44.486 habitantes distribuída pela extensão territorial de 

10.791,30 km², o que corresponde a 0.86% do território do estado do Pará e, também, é pertencente 

à mesorregião do Sudeste Paraense e à microrregião do município de Altamira (IBGE, 2010). 

Ainda possui uma área com Remanescente Florestal (INPE/PRODES-2011) de 7.453,40 km², 

número que corresponde a 69.07% do território do município. Ademais, segundo dados do INCRA 

(2016), do total de sua extensão territorial, aproximadamente 3.581,74 km² (cerca de 33% do 

território) são ocupados por 12 assentamentos de reforma agrária, onde residem 2.819 famílias. 

Parte de seu território integra a Terra Indígena (TI) Arara, de aproximadamente 274.010 ha, que se 

expande para outros municípios, como Medicilândia, Altamira e Brasil Novo e já está regularizada 

e está listada na modalidade “tradicionalmente ocupada” pela etnia que dá origem a TI (FUNAI, 

2016). 

A figura 1 apresenta a localização do município de Uruará no estado do Pará, e destaca 

também os assentamentos  rurais cadastrados no INCRA - Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – com suas respectivas denominações. Note-se que a maioria dos assentamentos 

(6) localizam-se na região norte do município acima do traçado da rodovia BR 230 

(Transamazônica). Na imagem de satélite recente obtida na base digital da CPRM (Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais), percebe-se a título de ilustração como a ocupação ocorre ao longo 

da rodovia.  
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Figura 1 - Localização do Município de Uruará-PA  

 

Fonte: Autores com dados do IBGE e CPRM (2016). 

2.2 COLETA DE DADOS 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas as fontes de dados do INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) e PRODES Digital (Projeto de Monitoramento do Desmatamento 

na Amazônia Legal por Satélite), para obtenção dos dados de desmatamento de 2005 a 2014; 

INCRA (Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária), para o número e espacialização 

dos assentamentos de reforma agrária localizados na área de estudo; e Boletins e artigos científicos 

pertinentes ao assunto abordado. 

2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Estimativas do desflorestamento por município foram obtidas a partir de dados de 

desmatamento do PRODES Digital, relativo aos anos de 2005 a 2014, calculando-se a taxa 

observada e acumulada até o ano selecionado dentro dos limites administrativos dos municípios 

que compreendem parte da Amazônia Legal (PRODES/INPE, 2016). Para conduzir a análise, 
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outros dados relativos à exploração madeireira, produtividade agrícola, pecuária, adesão ao 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) e assentamentos rurais no município de Uruará foram utilizados 

considerando o mesmo período de análise, ou seja, de 2005 a 2014. O objetivo da análise foi 

identificar tendências e correlações entre as variáveis e, para tal, utilizou-se o software de 

geoprocessamento QGIS para tratamento dos dados espaciais a partir dos arquivos vetoriais 

(shapefiles) das bases de dados do INCRA, IBGE e PRODES/INPE. Para tratamento de dados 

quantitativos, elaboração de tabelas e gráficos utilizou-se a planilha eletrônica EXCEL.   

4. RESULTADOS  

O estado do Pará tem atuado para reduzir o desmatamento nos municípios através de diversas 

ações, entre os quais destaca-se o Programa Municípios Verdes. O município de Uruará faz parte 

deste programa desde 2010, tendo já assinado um Pacto contra o desmatamento (em 18/12/2013) 

e atingido a meta de apresentar um percentual de desflorestamento menor que 40km² , tendo 

chegado a 14,70 km² (PRODES, 2016). As áreas mapeadas pelo PRODES no município de Uruará 

são apresentadas na Tabela 1, que mostra as taxas de desmatamento (km2/ano) ao longo da série 

temporal de 2005 a 2014 e seus percentuais relativos à área total do município.  

Tabela 1: Área desmatada acumulada e taxas anuais de desmatamento no município de Uruará – 2005 a 2014 

Ano  

Área desmatada 

acumulada (Km2) 

(%) 

Incremento 

anual (km2) 

(%) 

2005 2.538,2 (23,51%) 116,2 (1,08%) 

2006 2.631,3 (24,38%) 93,1 (0,86%) 

2007 2.784,8 (25,80%) 153,5 (1,42%) 

2008 2.876,3 (26,65%) 91,5 (0,85%) 

2009 2.976,0 (27,57%) 99,7 (0,92%) 

2010 3.045,5 (28,21%) 69,5 (0,64%) 

2011 3.084,2 (28,57%) 38,7 (0,36%) 

2012 3.136,7 (29,06%) 52,5 (0,49%) 

2013 3.183,5 (29,49%) 46,8 (0,43%) 

2014 3.198,2 (29,63%) 14,7 (0,14%) 

Fonte: Adaptado PRODES-Digital (2016). 

Apesar de ter reduzido quantitativamente as taxas anuais de desmatamento, especialmente 

nos últimos anos de análise, dados apontaram uma perda de aproximadamente 660 km2 de floresta 

nativa ou 6,12% do território do município somente no período de 10 anos entre 2005 e 2014.Dos 

9.256 assentamentos distribuídos pelo país, tem-se 400 assentamentos só no estado do Pará, 
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abrangendo uma área de aproximadamente 4.136.213 ha. (INCRA, 2016).  Das modalidades de 

assentamentos de reforma agrária reconhecidos pela INCRA, mencionados anteriormente, todos 

são encontrados no estado. No entanto, no município de Uruará encontram-se os Projetos de 

Assentamento Federal (PA), Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) e Projeto de Assentamento Casulo (PAC). Neste trabalho a 

partir dos dados do INCRA, foi possível identificar os assentamentos em Uruará de acordo com 

sua classificação estando eles distribuídos da seguinte forma: 05 do tipo PA (PA Rio do Peixe, PA 

Uirapuru, PA Rio Trairão, PA Tutuí Norte e PA Tutuí Sul); 03 do tipo PDS (PDS Ouro Branco, 

PDS Santa Clara e PDS Irmã Dorothy) e 04 do tipo PAC (PAC Ouro Branco I, PAC São Sebastião 

do Tutuí, PAC Ouro Branco II e PAC Nova União) (INCRA, 2015).  

A partir de análises espaciais realizadas através de técnicas de geoprocessamento utilizando 

a base vetorial do projeto PRODES/INPE para os anos de 2009 a 2014, com recorte específico para 

os polígonos de assentamentos rurais no município de Uruará, foi possível localizar espacialmente 

e quantificar as ocorrências de desmatamento no período em análise. Os resultados são 

apresentados na tabela 2, onde são comparados com quantitativos (em hectares) registrados para o 

município de Uruará. 

 

Tabela 2:  Taxas de desmatamento (hectares/ano) registadas no período de 2009 a 2014 – município de Uruará 

(PA) e seus assentamentos rurais e comparativo (em %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Município de Uruará 9.970 6.950 3.870 5.250 4.680 1.470 

Assentamentos 

Rurais 
3.840 

(38,52%) 

1.708 

(24,58%) 

1.154 

(29,82%) 

1.563 

(29,77%) 

1.205 

(25,75%) 

242 

(16,46%) 

Fonte: Adaptado PRODES/INPE (2014). 

 Observa-se que a redução do desmatamento nos assentamentos rurais acompanhou a 

tendência de redução ocorrida no município, conforme apresenta a figura 2. De fato, como citado 

anteriormente, e foram implantadas várias políticas públicas voltadas ao controle do 

Desmatamento na Amazônia nos últimos anos, o que refletiram na redução global do 

desmatamento nas escalas regional, estadual e municipal. É importante destacar também, a 

implantação do CAR – Cadastro Ambiental Rural – como instrumentos de ordenamento e 

regularização ambiental que tornou-se obrigatório para propriedades rurais inclusive localizadas 

em áreas de assentamentos rurais regularizados pelo INCRA, a partir do Código Florestal de 2012.    



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

246 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Figura 2 – Evolução do desmatamento em Uruará (PA) e seus assentamentos rurais – 2009 a 2014 

 
Fonte: Autores (2016). 

 No gráfico da figura 2, pode-se facilmente visualizar tendências de redução das taxas de 

desmatamento tanto na escala municipal como nos assentamentos rurais. Em termos quantitativos 

tem-se uma redução na taxa anual de desmatamento de cerca de 3.840 ha para 242 há no período 

de 2009 a 2014. Destaca-se, porém, que, no ano de 2012 houve um pequeno aumento tanto nas 

áreas desmatadas no município como nos assentamentos. Este pico no desmatamento registrado 

como um todo na região amazônica é apontada por alguns autores como tendo sido causada pela 

mudança no Código Florestal ocorrida em 2012, que pode ter levado à conversão de algumas áreas 

de florestas em áreas produtivas, já que nos anos seguintes a expectativa é que houvesse regras 

mais rígidas com relação à proteção de florestas nativas. 

 De certa forma, pode-se também concluir que as áreas de assentamentos rurais no município 

de Uruará se tornaram mais consolidadas quanto ao desenvolvimento de suas atividades produtivas 

em áreas já alteradas. Estudos que investigassem a produção agrícola e pecuária nesses 

assentamentos no período analisado poderiam indicar tendências (ou não) de aumento de 

produtividade agrícola e de melhorias no bem estar nas famílias dos assentados. Outra forma de 

analisar os quantitativos apresentados na tabela 2 e visualizados no gráfico da figura 2 é representar 

espacialmente a ocorrência do desmatamento em áreas de assentamentos rurais.  

Figura 3 - Localização dos projetos de Assentamentos e a Progressão do desmatamento no Município de 

Uruará-PA 
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Fonte:  Base vetorial INCRA (2016) 

 Na figura 3 tem-se a localização dos assentamentos no município de Uruará, e a 

representação do desmatamento ocorrido nessas áreas até 2008. Este mapa é útil para visualizar 

que, segundo os dados do PRODES/INPE, já havia uma significativa área á desmatada no período 

anterior a análise deste trabalho (2009 a 2014). Não se pode afirmar que esse desmatamento foi 

causado pelos assentados rurais que atualmente detém a propriedade das áreas registradas, pois 

existem pelo menos quatro formas de obtenção da terra para implementação de um assentamento 

rural: desapropriação, aquisição, arrecadação e áreas remanescentes e doações (MELLO, 2006) e 

a conversão florestal anterior a 2009 pode ter sido realizada por outros agentes.  

5 CONCLUSÕES 

Neste estudo, concluiu-se que a redução do desmatamento nos assentamentos rurais foi 

diretamente influenciada pela implantação de instrumentos de ordenamento e regularização ambiental 

como o CAR - Cadastro Ambiental Rural. A mudança no Código Florestal, implantado em 2012, pode 

ter levado à conversão de algumas áreas de florestas em áreas produtivas, já que nos anos seguintes as 

regras se tornaram mais rígidas com relação à proteção de florestas nativas. 

Ressalta-se que áreas de assentamentos rurais no município de Uruará consolidaram suas 

atividades produtivas em áreas já alteradas, não estando diretamente relacionadas ao aumento do 

desmatamento em seu território, logo, uma série de fatores devem ser levados em consideração ao se 

pretender levantar suas causas.  
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Neste sentido, estudos que investiguem a produção agrícola e pecuária poderiam auxiliar na 

melhor compreensão da mudança do uso da terra nesses assentamentos, levantando a viabilidade 

socioeconômica destas atividades, contribuindo para melhoria de qualidade de vida das famílias dos 

assentados. 
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RESUMO 

 

A questão central que orienta este trabalho é a qualidade ambiental urbana dos moradores das vilas 

Martins e Rio localizadas à margem do rio Guamá, no bairro da Cidade Velha em Belém do Pará, 

a partir da compreensão dos principais impactos socioambientais de saneamento do Projeto da 

Macrodrenagem da Estrada Nova e do Projeto Orla de Belém. Tais projetos referem-se as 

intervenções de infraestrutura executada pelo poder público municipal, através da Prefeitura 

Municipal de Belém. O processo de ocupação que resultou nas duas vilas se deu entre as décadas 

de 70 e 80 através de uma ocupação desordenada, de iniciativa dos proprietários daquele lugar na 

época. A natureza dos dados obtidos é qualitativa, já que se analisou a percepção da população 

local, por meio de entrevistas e do discurso oficial através dos projetos executivos das intervenções. 

Como resultado da pesquisa constatou-se que as duas vilas supracitadas, foram excluídas dos 

projetos executivos e não houve obras na poligonal correspondente, acarretando um agravamento 

das questões referente ao saneamento como abastecimento de agua, o esgotamento sanitário, o 

manejo das aguas pluviais e a limpeza urbana e o manejo de lixos, aspectos considerados relevantes 

à qualidade ambiental urbana dos moradores.  

Palavras-chave: Intervenção Urbana, Saneamento e Qualidade Ambiental Urbana.  

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As intervenções urbanas de saneamento realizadas pelo poder público municipal de Belém 

da última década para resolver problemas crônicos de saneamento nas bacias hidrográficas da 

cidade, são intervenções de grande porte realizadas em parcerias com instituições internacionais 

de financiamento como o Banco Internacional de Desenvolvimento BID, referentes a diminuição 

da pobreza, especialmente a pobreza urbana, exponenciada com o crescimento das cidades e dos 

problemas urbanos.  

O lócus da intervenção dos Projeto da Macrodrenagem da Estrada Nova - PROMABEN 

seria à recuperação ambiental e sanitária da bacia do Canal da Estrada Nova através de obras de 

recuperação das redes de drenagem e saneamento, contenção de cheias através de sistemas de 
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comportas, urbanização e implantação de redes de abastecimento de água, RIMA PROMABEN, 

2007. Neste mesmo contexto, o projeto Orla de Belém- ORBE foi implantado na calha do Rio 

Guamá, em sua margem direita, junto ao continente, em um total de 6 km de orla entre o Mangal 

das Garças e a Universidade Federal do Pará. Sendo que os dois projetos compõem o Portal da 

Amazônia, nome esse difundido e mais conhecido pelos moradores da cidade. 

A instauração do Portal da Amazônia ocorreu na área fronteiriça entre os Bairros da Cidade 

Velha e Jurunas em uma área de baixada na Avenida Bernardo Sayão. A ocupação dessa área foi 

feita a partir da construção do dique de concreto, construído na década de 1940 para conter as águas 

do rio Guamá, sendo ocupada ao longo dos anos por moradias em palafitas, construídas em 

madeira, como às construções ribeirinhas encontradas na Amazônia. E ainda referente aos espaços 

do início das obras em 2006, conservou-se uma poligonal adjacente aos projetos que não foi 

contemplada por intervenções, são estas, Vilas Martins e Rio onde vivem cerca de dois mil 

moradores. 

Dentro desta perspectiva a qualidade ambiental urbana dos moradores vai além dos 

conceitos de salubridade, saneamento, saúde, bem como das características morfológicas do sítio 

ou do desenho urbano, incorpora também, os conceitos de funcionamento da cidade fazendo 

referência ao desempenho das diversas atividades urbanas e às possibilidades de atendimento aos 

anseios dos indivíduos que a procuram. 

Com a retórica dos projetos implementados, a qualidade ambiental urbana da população 

residente no local, em especial aos moradores das vilas Martins e Rio, busca compreender os 

principais impactos socioambientais de saneamento, o qual foi objetivo da pesquisa realizada e que 

tem suas considerações estampadas neste artigo. 

1.3 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL URBANA  

Na década de 60, medidas diretamente voltadas à organização do espaço urbano foram 

tomadas na capital Belém e com isso se intensificaram os problemas e demandas oriundas dos 

processos de aumento demográfico, fato esse que acarretou a intensificação da ocupação 

desordenada do solo urbano, implicando no deslocamento de famílias de baixa renda para espaços 

cada vez mais periféricos e desprovidos de infraestrutura básica, em áreas alagadas ou alagáveis 

localizadas principalmente em espaços constituídas por terrenos cujas curvas de nível não 
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ultrapassam a cota 4,0m, incidindo numa reação em cadeia entre os processos de expansão urbana 

e a ausência de saneamento. 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela 

Lei nº 11.445/2007, como sendo uma das primícias dos direitos humanos fundamentais de acesso 

à agua potável, em qualidade e quantidades suficiente, está ligado ao crescimento das cidades de 

tal forma que os sistemas de modelos públicos que promovam o abastecimento de água, o 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, o manejo das aguas pluviais e resíduos 

sólidos o que compõe um conjunto de medidas promovedoras da qualidade ambiental urbana. 

As intervenções do poder público no espaço urbano são realizadas frente à problemática da 

qualidade ambiental urbana onde cada grupo social tem demandas específicas em relação ao meio 

ambiente urbano, respaldadas em concepções de vida, desejos e necessidades culturalmente 

construídos.  

Para entender as ações relacionadas à qualidade ambiental que envolve o espaço urbano e 

consequentemente a sociedade, isto é, a qualidade ambiental urbana, é necessário compreender 

primeiramente as questões que envolvem o conceito de qualidade ambiental que, para 

Rossato(2006), é definida como atributo dos meios urbano e rural que assegura a vida dos 

habitantes dentro de padrões de qualidade em diversos aspectos como infraestrutura, saneamento 

e segurança, recreação, saúde, entre outros.  Para que tais padrões sejam exercidos é necessário que 

o atendimento de serviços básicos (como o saneamento ambiental) seja prestado com a devida 

qualidade a todos os segmentos da população, independente de sua localização, e que as 

informações sobre as alterações do meio ambiente sejam democratizadas. 

Cada grupo social tem demandas específicas em relação ao meio ambiente urbano, 

respaldadas em concepções de vida, desejos e necessidades culturalmente construídose ao se referir 

as condições ambientais do meio urbano (natural e cultural), sendo resultante da ação do homem, 

repercutindo na sua qualidade de vida. 

1.4 OS PROJETOS DE INTERVENÇÃO E AS VILAS MARTINS E RIO  

A area urbana referente a Bacia Hidrográfica da Estrada Nova compreende os bairros do 

Condor, Jurunas, Guamá e Cremação e pequena parcela dos bairros de Batista Campos, São Brás, 
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Nazaré e Cidade Velha, e possui 958 hectares, o que corresponde a 16% da área urbana do 

Município de Belém. 

A Prefeitura Municipal de Belém interveio na área onde está localizada a Bacia da Estrada 

Nova, através do Projeto Portal da Amazônia, o qual engloba a 1ª Etapa do projeto Nova Orla da 

Estrada Nova financiada pelo Tesouro Municipal e pelo Programa de Aceleração do Crescimento 

– PAC do Governo Federal, via Ministérios do Turismo e das Cidades e do Projeto de 

Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN, tendo como financiadores o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID e Prefeitura Municipal de Belém. 

A proposta de recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova indica o 

tratamento dos canais de macrodrenagem com intervenção bastante significativa no ambiente 

instalado, através do desassoreamento e alargamento das calhas dos canais, melhoria das condições 

de acessibilidade, do abastecimento de água potável, do esgotamento sanitário, dos serviços de 

limpeza urbana, do reassentamento de famílias e da revegetação de espaços recuperados para a 

promoção da qualidade de vida da população(RIMA PROMABEN, 2007). 

Para a Prefeitura Municipal de Belém, o Projeto Orla de Belém considera as realidades 

urbanísticas, sociais e ambientais existentes em sua área de inserção e alguns dos fatores justifica 

a implementação, um dos pontos relevantes encontrados no RIMA foi a melhoria na drenagem do 

Setor Guamá, bacia da Estrada Nova, a implantação da orla, embora não tenha como objetivo a 

implantação da macrodrenagem, apresenta interface importante com a mesma, uma vez que contem 

em sua área de domínio as fozes dos canais de drenagem das Avenidas Caripunas e Timbiras.  

Ainda sobre os espaços da Bacia da Estrada Nova, a Câmara Municipal de Belém, através 

da Lei 7806/96 estabeleceu as fronteiras e limites dos atuais bairros de Belém e considerou que as 

vilas Martins e Rio são geograficamente localizadas no bairro da Cidade Velha, delimitadas pelos 

seguintes logradouros: Bernardo Sayão e Via Orla e Rua do Arsenal e Vila Santos. Porém, as 

características que regem o processo de ocupação das vilas seguem com os dados históricos do 

bairro do Jurunas.  

Em sua grande maioria, a população do bairro é formada por imigrantes ou filhos de 

imigrantes, oriundos do baixo e médio Amazonas ou das áreas ribeirinhas próximas a 

Belém: do rio Guamá e seus afluentes Acará, Moju e Capim (cidades de Acará, Bujaru, 

Igarapé-Miri, São Domingos do Capim); do rio Tocantins e seu afluente Pará (cidades de 

Abaetetuba, Barcarena, Baião, Cametá, Portel); da ilha do Marajó (cidades de Soure, 

Breves, Chaves, Afuá, Muaná); de ilhas localizadas as proximidades da foz do rio 

Amazonas (Caviana, Mexiana, ilha da Preguiça, ilha dos Macacos, ilha dos Papagaios), 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

255 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

assim como do médio Amazonas (Alenquer, Gurupá, Monte Alegre. Óbidos, Oriximiná, 

Santarém)(RODRIGUES, 2008). 

 

Segundo dados obtidos através do Projeto Entender Belém, mais da metade dos imigrantes 

chegou ao bairro entre as décadas de 1950 e 1980, período que corresponde, segundo o IBGE, ao 

momento de grande incremento populacional do bairro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa desenvolvida é baseada na área de políticas públicas o qual é responsável por 

ambientar a reflexão sobre as intervenções públicas, contribuindo com a melhoria dos serviços 

públicos prestados à sociedade pelos governos federal, estadual e municipal. Fundamentando-se 

no aporte teórico referido no presente trabalho, esta pesquisa buscou identificar os impactos 

socioambientais de saneamento que se deu no espaço da intervenção do poder público 

particularmente nas Vilas Martins e Rio que corroboraram para a qualidade ambiental urbana dos 

moradores. A pesquisa em tela pode ser classificada como descritiva, pois têm como objetivo 

primordial a descrição da realidade dos moradores que residem nas vilas em questão. 

O progresso da pesquisa se deu através de coleta de informações, análise sistemática e a 

elaboração do relatório de campo das visitas realizadas nas etapas da pesquisa, foi utilizado 

questões que envolvem o saneamento e qualidade ambiental urbana sendo esta realizada através de 

pesquisa documental, bibliográfica, visitas in loco e entrevistas semiestruturadas pois partiu de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que fosse possível fazer as 

adaptações necessárias junto aos informantes. Foram entrevistados 22 moradores das duas vilas, 

num processo que ocorreu em duas etapas, sendo a primeira em setembro de 2013 com 11 

moradores e outra em outubro de 2016 com 12 moradores, obedecendo a uma estratificação que 

considerou gênero, localização e faixa etária dos moradores das vilas.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Vilas Martins e Rio são divididas em duas partes, a primeira parte está nas proximidades 

da Bernardo Sayão e pode ser considerada como uma área consolidada pois são onde os moradores 

mais antigos residem e conforme relatos desses moradores, que são idosos, está parte das duas vilas 

foi ocupada ainda na década de 1950, com a vinda famílias dos interiores mais próximos. É notória 

a satisfação desses moradores com a intervenção urbana de infraestrutura que a avenida Bernardo 

Sayão recebeu uma vez que eles possuem identidade muito forte com o lugar. 
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Ainda sobre essa primeira parte das Vilas Martins e Rio, os moradores entrevistados que 

possuem maior tempo de moradia, relataram os problemas que saneamento que os afligem como, 

o abastecimento de água precário por causa da tubulação antiga que deixa a água com sabor e odor 

de ferrugem; o esgotamento sanitário com tubulações antigas, estreitas e quebradas que não 

suportam o volume de dejetos despejados; a rede de drenagem urbana é muito antiga acarretando 

recorrentes distúrbios gerados pelas alterações da superfície do solo, como alagamentos na parte 

central da vila, especificamente na rua que corta as duas vilas. 

Sobre a segunda parte da vila, localizada nas imediações da Orla de Belém, possui ocupação 

recente, aproximadamente 15 anos e sua infraestrutura de saneamento e ainda mais precária que as 

primeiras partes das duas vilas. A água consumida procede de tubulações e instalações 

inapropriadas, colocada com recursos dos próprios moradores com ajuda da prefeitura da época;  

Quanto ao esgotamento sanitário é avaliado como inexiste e/ou insuficiência, e segundo o 

morador Júnior de 36 anos da Vila Martins: “A maioria é jogado aqui atrás, que ainda existe um 

igarapé, a maioria dos moradores ainda joga o esgoto pra lá.”Isto é, os resíduos da Vila Martins 

são lançados no terreno alagável de mangue da área da CATA que fica por trás da vila. Os esgotos 

domésticos da Vila Rio lançados conduzidos e despejados diretamente no rio Guamá, sem 

tratamento prévio. São poucas as edificações nas vilas Martins e Rio que recolhem seus esgotos 

em fossas.  

Os principais impactos socioambientais de saneamento do Projeto da Macrodrenagem da 

Estrada Nova e do Projeto Orla de Belém nas Vilas Martins e Rio são ratificados pela exclusão dos 

moradores do projeto executivo, isto é, não houve a melhoria da qualidade ambiental urbana desses, 

porquanto nenhuma mudança estrutural de saneamento sobreveio naquele espaço, isto é, mais de 

duas mil pessoas residentes  ali são impactadas diariamente pelas condições precárias de 

saneamento a que são servidas. 

4. CONCLUSÃO  

A ocupação irregular e desordenada do espaço das cidades desenvolve-se de maneira 

espontânea em função da necessidade de moradia, formando uma estrutura urbana na direção de 

encostas, rios, lagos, dentre outros locais periféricos e muitas vezes sem condição do 

estabelecimento normal da vida humana. Este processo gerou ao longo dos tempos, grandes 
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distorções no meio ambiente urbano devido à ausência de infraestrutura, como também políticas 

públicas centradas no atingimento do bem-estar social em sua totalidade. 

  Os Projetos de intervenção em tela tiveram por objetivo atender à população residente na 

bacia hidrográfica da Estrada Nova com infraestrutura necessária ao perfeito equacionamento do 

saneamento básico, com a ampliação e/o implantação dos sistemas de abastecimento de água 

potável, esgotamento e tratamento dos efluentes sanitários, drenagem urbana, limpeza urbana, entre 

outros. Porém o que foi constatado é que foi deixado fora do alcance da intervenção de saneamento 

a poligonal onde se encontram as Vilas Martins e Rio. Tal fato é de grande relevância pois os 

moradores destas vilas lidam diariamente com sérios problemas de água e principalmente no que 

diz respeito ao esgotamento sanitário.  

Segundo Souza (2004) é claramente expressa qual deve ser o papel do Estado dentro do 

contexto de implantação de um projeto que envolva a cidade, já que esta é produto dos processos 

sócio espaciais como um fenômeno gerado pela interação complexa, jamais plenamente previsível 

ou manipulável, de uma miríade de agentes modeladores do espaço, interesses, significação e 

fatores estruturais, sendo o Estado apenas um dos condicionantes em jogo. Dessa forma concluísse 

que os avanços dos projetos implementados na Bacia da Estrada Nova foram de grande importância 

para a sociedade belenense. No entanto, a realidade vivida pelos moradores da poligonal estudada 

não foi transformada quanto a questão socioambiental de saneamento. 
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RESUMO 

 

O Instituto Atitude Social (INSAS), um cursinho pré-vestibular, associa a disciplina de Ciências 

Biológicas aos temas das Ciências Ambientais, em um projeto na periferia da cidade ao preparar 

estudantes para realizarem concursos públicos. O INSAS participou na II conferência Sul-

Americana e VII Conferência Brasileira de Mídia Cidadã que aconteceram em Belém, Pará, Brasil, 

em 2011, e em outros eventos na plataforma da UNESCO  Hangout Portuguese, em 2014. O 

INSAS contextualiza os assuntos locais às questões globais ao inserir os cidadãos na ampliação de 

noções de cidadania, educação e qualidade de vida, em conformidade com os programas da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO.O INSAS 

respeita os esforços nos quais a comunidade internacional se encontra comprometida, em 

particular, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (OMD), o Programa Educação para 

Todos (EPT) e a Década da Alfabetização das Nações Unidas. A UNESCO tem como prioridade 

a busca da qualidade da educação para todos, a educação continuada, e a busca por novos desafios 

éticos e sociais, além de promover a diversidade cultural ao construir a sociedade do conhecimento 

inclusivo e erradicação da pobreza. O INSAS, idem, possibilita o acesso da cidadania aos cidadãos 

em vulnerabilidade social e ambiental. 

 

Palavras-chave: Ciências. Desenvolvimento. Humano.  

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos celeiros da biodiversidade mundial e tem contribuído para preservá-la, 

através da diminuição das taxas de desmatamento em todos os biomas nacionais, da Amazônia ao 

Pampa (UNESCO, 2011). O país já cumpriu integralmente a meta C e, em 2012, as porcentagens 

de pessoas sem acesso à água e ao esgotamento sanitário já estavam abaixo da metade do nível de 

1990. Ademais, a meta D do Objetivo do desenvolvimento do Milênio (ODM) 7 visa alcançar, até 

2020, uma melhora significativa na vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de assentamentos 

precários. No Brasil, a população urbana em condições de moradia inadequada já caiu de 53,3% 

em 1992 para 36,6%, em 2012 (PNUD, 2016). 
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É essencial situar a Década 2005 a 2014 a outros programas da comunidade internacional 

que de forma conjunta também são vinculados aos aspectos da Década da Educação das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, são estes: os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (OMD), o programa Educação para Todos (EPT) e a Década da Alfabetização das Nações 

Unidas. Todas essas ações objetivam alcançar impactos similares: melhoria da qualidade de vida, 

particularmente para os mais necessitados e marginalizados, o pleno exercício dos direitos 

humanos, incluindo a redução da pobreza, democracia e cidadania ativa. Há, ainda, o consenso 

sobre a importância central da educação básica e a necessidade de expandi-la e de melhorar sua 

qualidade (UNESCO, 2005). 

A socioeducação da UNESCO também está enquadrada dentro da Década da Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável, seus fundamentos conceituais, repercussões socioeconômicas e 

incidência no meio ambiente e na cultura afetam todos os aspectos da vida (DEDS; 2005; 2014). 

O objetivo global da Década foi integrar os valores inerentes ao desenvolvimento 

sustentável em todos os aspectos da aprendizagem com o intuito de fomentar 

mudanças de comportamento que permitam criar uma sociedade sustentável e 

mais justa para todos. Esta Década fundamentou na visão de um mundo onde 

todos tenham a oportunidade de se beneficiar da educação e de aprender os 

valores, comportamentos e modos de vida exigidos para um futuro sustentável e 

para uma transformação positiva da sociedade. Ao valorizar o papel fundamental 

que a educação e a aprendizagem desempenham na busca comum do 

desenvolvimento sustentável (UNESCO; 2005). 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é atualmente adotado pela ONU como medida 

comparativa usada para classificar os países. A estatística do IDH leva em consideração a 

expectativa de vida ao nascer, educação e PIB (PPC) per capita. Anualmente, os Estados-Membros 

da ONU são listados e classificados conforme o IDH; se for alta, a classificação na lista pode ser 

usada como um meio de engrandecimento nacional e de representatividade, e assegura influência 

na sede da ONU. Porém, se o IDH for baixo (o IDH no estuário do amazonas é muito baixo),  isso 

pode ser utilizado para destacar as insuficiências nacionais, assim os dados do painel de IDH da 

ONU são usados para medir o impacto das políticas econômicas na qualidade de vida por muitos 

governos ligado as Nações Unidas (PNUD, 2016). 

Existe um consenso crescente, entre os líderes mundiais, no sentido de que é preciso 

encontrar novos meios de trabalhar juntos em matéria de educação, falar e aprender juntos, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida_ao_nascer
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados-membros_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados-membros_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
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concordar sobre princípios e metas fundamentais e trabalhar em conjunto para a execução desses 

princípios e objetivos, tudo isso já foi reconhecido em reuniões recentes do grupo G8, nas Cúpulas 

das Américas, em fóruns regionais, nas Nações Unidas e nas iniciativas de determinados países, 

logo o sistema de parcerias internacionais, o diálogo e o intercâmbio em matéria de educação, tudo 

é essencial para criar o meio ambiente social, político e até mesmo cultural, em que possamos 

trabalhar juntos para vencer os desafios globais diante de nós (MATSUURA; 2002). 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a socioeducação na perspectiva inclusiva, 

ao abordar um estudo de caso do Instituto Atitude Social, na cidade de Belém, Pará, Brasil. 

 

METODOLOGIA  

 

 

O INSAScom sede na Passagem Bom Jesus, Bairro da Terra Firme, Belém, Estado do Pará, 

em convênio com a Universidade Federal Rural da Amazônia vem realizando no espaço do 

Departamento de Solos desta Universidade apresentação de aulas didático-teóricas à comunidade. 

O INSAS promove o acesso à educação aos cidadãos (AMADOR; 2016). 

Através do cursinho Pré-vestibular, cada professor tem (60`) sessenta minutos de aulas. Na 

disciplina de Biologia, além das aulas teóricas, foram feitas leituras de textos de periódicos, 

revistas, jornais a temas ligados às Ciências Ambientais (SILVA; SILVANA; 2016). A leitura de 

texto foi uma forma de inserir o estudante na realidade brasileira, uma vez que parte da população 

pouco lê.  

Foram ofertados também revisão de textos encontrados em provas de concursos públicos 

anteriores, textos vindos da leitura complementar dos principais processos seletivos e de periódicos 

que são citados na referência bibliográfica(SILVA; SILVANA; 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As aulas de Estágio Pedagógico foram realizadas entre os meses de junho de 2010 a julho 

de 2012. Neste período o cursinho Pré-vestibular, deixou de ser um cursinho de centro comunitário 

de bairro e passou a funcionar dentro das instalações do campus da UFRA, também, à medida que 

os diversos meios de comunicações como as emissoras de TV como a Liberal, a Record Belém, 
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jornal O LIBERAL e Diário do Pará divulgaram a iniciativa da comunidade houve um crescimento 

da demanda de estudante buscando as vagas do INSAS (SILVA; SILVANA; AMADOR;  2012). 

O INSAS esteve presente na Conferência de Mídia Cidadã que teve o Tema: Amazônia e o 

direito de comunicar dentro da II Conferência Sul-Americana e VII Conferência Brasileira de 

Mídia Cidadã que aconteceram em Belém, Pará, Brasil. Uma promoção da Cátedra UNESCO/ 

UMESP e Rede Nacional Pró – Mídia Cidadã (UNESCO, 2011). Da mesma forma, na plataforma 

da UNESCO Hangout Portuguese sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA) no site desta 

organização. O evento teve a participação de especialistas como Timthy Ireland, Professor da 

Universidade Federal da Paraíba e Representante da Cátedra de EJA da UNESCO, e Carlos Spezia, 

Oficial de Projetos da Representação da UNESCO no Brasil, referente ao Dia Internacional da 

Alfabetização (UNESCO; 2014). 

 

CONCLUSÃO 
 

O INSAS tem em comum com outros projetos de fins sociais uma abordagem 

socioeducacional promovendo inclusão social por meio do acesso a educação para alunos da 

periferia de Belém, Pará, Brasil. Assim sendo, em consonância com as leis educacionais nesta 

Nação, os cidadãos formadores de opiniões das Ciências Biológicas, seja na educação formal ou 

informal, deveriam abordaros temas afins do meio ambiente na intenção de ampliar a visão de 

mundo dos cidadãos. O projeto contribui para o aumento da qualidade de vida, auxiliando na 

erradicação da pobreza a medida que temas como sustentabilidade, meio ambiente,  conservação, 

preservação, ecologia, biopirataria, e outros, são abordados em sala de aula.   

Dentro do conceito socioeducacional, o projeto INSAS tem preparado estudantes das 

comunidades do entorno da UFRA para realizarem os diversos concursos públicos e processos 

seletivos das universidades públicas ou particulares de Belém e região metropolitana. 

O retorno tem sido o aumento de noções de cidadania, acesso à educação superior, 

aprovações em concursos públicos, além disso, alguns profissionais bem-sucedidos em suas áreas, 

como atletas profissionais, jornalistas e músicos, já deram palestras no INSAS promovendo 

motivação para aqueles que mais precisam a buscam forças para mudar suas realidades. 
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RESUMO  

 

Este artigo aborda os conceitos fundamentais da geomorfologia presente na Amazônia Legal e a 

maneira que eles se apresentam nos nove estados que fazem parte da região: Acre, Amapá, 

Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins -, visando um estudo 

de maneira completa, foram exploradas definições relativas a morfologia, morfogênese, 

morfodinâmica e morfocronologia. Nesse contexto, esta pesquisa buscatambém proporcionar um 

melhor entendimento, de maneira holística, do funcionamento e dos diferentes aspectos 

característicos desta região, importante tanto para a Academia como para a sociedade.  A 

metodologia utilizadafoi de caráter observativa, sistemática, indireta.Tal estudo demonstrouque o 

domínio morfoclimático mais presente na região estudada é de terras baixas florestadas equatoriais. 

Verificou-se também chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas-galerias e os relevos 

mais encontrados foram as depressões; os planaltos, as planícies, serras, tabuleiros e patamares. 

Com relação aos relevos presentes na área de foco do estudo, são eles: Planície Fluvial, Relevo 

Dissecado de Topo Tabular, Relevo Dissecado de Topo Convexo e Pediplano Retocado 

Desnudado.  A planície fluvial encontra-se presente nos nove estados da região. Constatou-se 

também que na geomorfologia amazônica, a função e atuação das águas (pluviais e fluviais) é a 

principal causadora dos processos que resultam na formação de ambientes lacustres. Além disso, 

diversos fatores sociais estão diretamente ligados a esses processos geomorfológicos da região. 

 

Palavras-chave: Morfogênese. Morfocronologia. Relevo. 

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A Amazônia é uma região que concentra grande biodiversidade e que apresenta importante 

papel global, especialmente no que tange aos serviços ambientais que a região exerce. Por este 

aspecto, compreender suas características é fator chave para entender as condições de equilíbrio 

ecológico global e, ainda, para se planejar medidas de mitigação de impactos antrópicos. 
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Considerando tal contexto, a geomorfologia tem se preocupado, cada vez mais, com a resolução 

de problemáticas ambientais a partir da perspectiva dessa ciência (GUERRA; MARÇAL, 2015). 

Nesse contexto, denomina-se a geomorfologia como o estudo das formas de relevo, 

considerando, também, sua gênese, natureza, desenvolvimento de processos transformadores e 

composição dos materiais envolvidos. Esta ciência apodera-se de uma enorme quantidade de 

técnicas, métodos e equipamentos que possibilita um estudo mais detalhado sobre os processos 

geomorfológicos (FLORENZANO, 2008). 

Além disso, ressalta-se que a geomorfologia, como uma área de estudo dentro da geografia, 

deve transcender a tentativa de estabelecer leis naturais e padrões, e dar maior ênfase à geração de 

conhecimentos que contribuam para a resolução de problemas empíricos (respeitando 

especificidades locais) (PEDROSA, 2014). Enfatiza-se tambémque a caracterização, delimitação e 

definição das formas de relevo não são, necessariamente, automáticas (considerando, por exemplo, 

a existência de limites difusos entre dois terrenos ou os diferentes tipos de nomenclatura utilizados) 

(MIGÓN, 2014).  

Diante desses argumentos, o objetivo deste trabalho é identificar os principais conceitos 

geomorfológicos na Amazônia Legal e a forma que eles se apresentam nos nove estados (Acre, 

Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).  

A morfologia está vinculada ao estudo do aspecto do solo na natureza e sua descrição de 

acordo com as propriedades visíveis a olho nu ou sensíveis ao tato (LEPSCH, 2010). Estas podem 

ser caracterizadas qualitativamente (morfografia) ou quantitativamente (morfometria). 

Qualitativamente, os relevos são classificados em suas macroformas em: depressões (terrenos 

abaixo do nível do mar), planícies (terrenos baixos e planos), planaltos (terrenos altos, planos ou 

levemente ondulados) e montanhas (terrenos altos e fortemente ondulados) (FLORENZANO, 

2008). 

Já para as formas dos rios, estes são classificados, também qualitativamente, em: Retilíneo 

(com canais simples com barras longitudinais),  entrelaçado (dois ou mais canais com barras e 

pequenas ilhas), meandrante (canais simples) e  anastomosado (dois ou mais canais com ilhas 

largas e estáveis) (TEIXEIRA, 2009).  

Em função dessa classificação,A morfologia dos lagos, constitui o estudo daforma e possui 

um relevante valor com a origem do sistema. Logo, pode-se subdividir a morfologia lacustre em 
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diversos tipos, como: lagos circulares (normalmente, vulcânicos, sobretudo em antigas crateras), 

subcircular (lagos anteriormente circulares, alterados por ações eólicas ou transporte de material), 

elípticos (lagos árticos), dendríticos (normalmente, com muitos braços e baías), além dos formatos 

irregulares e crescentes (forma de meia lua) (TUNDISI; TUNDISI, 2008). 

Essa origem se relaciona com as atividades de movimentação tectônica (energia interna do 

planeta) e por processos exógenos (atuantes na superfície da terra, intemperismo e erosão). Os 

resultados dos processos endógenos são soerguimentos graduais e novas formas superficiais, 

produzindo a crosta terrestre (CHRISTOPHERSON, 2012). 

 Por outro lado, no que diz respeito aos processos exógenos, o conceito de intemperismo 

(desintegração da rocha em partículas minerais ou dissolução da mesma em água) é crucial para o 

entendimento dos mesmos. É importante notar que o intemperismo é o processo responsável por 

gerar as partículas que serão carreadas em processos de erosão (transporte pelo vento) e transporte 

hídrico, os quais são responsáveis, por fim, de transformar a superfície terrestre de forma exógena 

(FLORENZANO, 2008). Assim, os processos endógenos e exógenos representam os pilares 

básicos da formação dos relevos (morfogênese) e da morfodinâmica. 

 

2. METODOLOGIA 

Esse estudo foi efetuado na Região Metropolitana de Belém (RMB), Universidade do 

Estado do Pará, cujas coordenadas geográficas são 1º26’05.20’’S e 48º27’07.00’’. A precipitação 

apresenta-se, em média 2.834 mm, com temperatura média é de 25º C em fevereiro e 26º C em 

novembro. A vegetação é composta de uma floresta secundária ou capoeiras que substituíram a 

antiga floresta densa dos baixos platôs, o solo é caracterizado como latossolo amarelodistrófico 

textura média, concrecionários lateríticos indiscriminados textura indiscriminada; Gleieutrófico e 

distrófico, solos aluviais eutróficos, texturas indiscriminadas (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM, 2011). 

Quanto ao tipo de pesquisa, aplicou-se a qualitativa, observativa sistemática indireta, com 

pesquisas bibliográficas em links eletrônicos especializados, livros e artigos científicos. A captação 

de dados secundários contou com análise documental e acesso a plataformas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas (IBGE). 
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Com relação ao foco do estudo, abrange-se a Amazônia Legal (figura 1), constituída por 

nove estados brasileiros pertencentes a vegetações e Bacia Amazônica – Acre, Amapá, Amazonas, 

Pará, Rondônia, Roraima, e parte do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão -, com uma extensão 

total de aproximadamente 5.020.000 km² (IBGE, 2014) e com precipitações anuais que variam em 

torno de 1.600 a 3.600 mm (AB’SÁBER, 2012). 

 

        Figura 1 - Mapa da localização dos estados pertencentes à Amazônia Legal 

  
Fonte: IBGE, 2014 

 

No que diz respeito à ocupação do solo, 69,6% são áreas de florestas úmidas e 7,4% 

envolvem florestas secas, inundáveis e de transição. Outros 6,2% são campos e savanas e 1,3% 

corpos d’água naturais e artificiais. Grande parte do restante dessa paisagem engloba 15,3% de 

áreas onde há agricultura e/ou pastagens e apenas 0,05% de áreas urbanizadas (FREITAS, 2009).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Pôde-se constatar que, o domínio morfoclimático mais presente na região estudada é de 

terras baixas florestadas equatoriais (Figura 2), que engloba principalmente os estados do Acre, 

Amazonas, Amapá, Pará, Norte de Rondônia e parte do Maranhão, além dos chapadões tropicais 

interiores com cerrados e florestas-galerias que engloba parte do Mato Grosso. 

Figura 2 - Domínio Morfoclimático mais presente na Amazônia. 
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 Fonte: IBGE, 2009 

 Além disso, é possível notar que os relevos mais encontrados foram as depressões, que se 

localizam nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso, Tocantins e parte do 

Maranhão, bem como os planaltos encontram-se principalmente no Pará, Mato Grosso, parte do 

Amazonas, Rondônia e Roraima, e por fim, as planícies, serras, tabuleiros e patamares (Figura 03). 

Figura 3 - Tipos de relevos mais encontrados na Amazônia. 

 
Fonte: IBGE, 2012 

 De acordo com o Mapa de Geomorfologia da Amazônia Legal (Figura 4) os principais 

relevos presentes na área de foco do estudo são Planície Fluvial, Relevo Dissecado de Topo 
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Tabular, Relevo Dissecado de Topo Convexo e Pediplano Retocado Desnudado. Porém se percebe 

a presença de diversos outros tipos de relevo, como Planície Lacustre, Terraço Fluvial e Plano de 

Gênese Indiferenciada. 

Figura 4 - Geomorfologia Presente na Amazônia Legal 

 
Fonte: IBGE, 2012 

 

A Planície Fluvial Amazônica está presente nos nove estados da Amazônia Legal, com 

destaque para as margens do rio Amazonas e seus tributários. É caracterizado por ser um terreno 

temporariamente inundado que preenche o vale do rio principal, sendo composta por sedimentos 

fluviais recentes. É mais bem compreendida como sendo a área de transbordamento do canal 

(ABREU et al., 2012). 

O Relevo Dissecado de Topo Tabular se apresenta em todos os estados da Amazônia Legal, 

com maior abundância nos estados do Amazonas, formados por rochas siliciclásticas da Bacia do 

Amazonas, e Mato Grosso. Caracteriza-se por apresentar interflúvios tabulares em diferentes níveis 

de dissecação (SARGES; SILVA; RICCOMINI, 2011). 

Com relação ao Relevo Dissecado de Topo Convexo, ele se caracteriza por não permitirem 

a perda de solo tão rapidamente, isso se deve ao fato que apesar de dissecados, seus topos são 

aplainados, e quando intemperes como água da chuva atuam, não sejam tão desgastantes ao solo 

(MOTA; VALLADARES, 2011). 

O Pediplano Retocado Desnudado se apresenta principalmente nos estados de Roraima, 

Pará, Maranhão e Tocantis. É caracterizado por superfície de aplanamento formadas durante 
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consecutivas retomadas de processos de erosão que geram sistemas de planos inclinados, por vezes 

superficialmente côncavos (IBGE, 2009).    

No que tange aos ambientes lacustres, na Bacia Amazônica é possível se encontrar cerca 

de 8050 lagos, divididos em 6 (seis) tipos distintos, sendo sua maioria (com cerca de 5010) lagos 

redondos/ovais. Do restante, encontram-se 1530 lagos em diques, 830 lagos dendrítico, 140 lagos 

crescente e 270 lagos de ferradura (TUNDISI; TUNDISI, 2008). Os rios da encontrados na região, 

por sua vez, são divididos em três principais tipos: rios de águas claras, de águas negras e de águas 

escuras (AB’SÁBER, 2012).  

 

4. CONCLUSÕES  
 

A localização da região amazônica, em função da linha do equador, apresenta papel crucial 

no regime hídrico da região. Este regime se destaca por ser responsável pelos principais processos 

de alteração do relevo amazônico, principalmente quando se considera a passividade da região no 

que diz respeito aos processos endógenos de formação de relevo (atividades tectônicas). 

(FLORENZANO, 2008). Verifica-se, também, que as populações (humanas, animais e vegetais) 

habitantes da Amazônia refletem, em suas dinâmicas de vida, as relações geomorfológicas diretas 

e indiretas sob as quais estão sujeitas.  

Dentro da geomorfologia amazônica, a função e atuação das águas (pluviais e fluviais) é a 

principal causadora dos processos que resultam na formação de ambientes lacustres. Os lagos 

amazônicos – originados por diferentes relações com atividades fluviais (lagos de barragem, de 

terra firme, de meandro e de inundação) –, são ocasionados pela erosão e deposição de sedimentos 

e estão relacionados às altas dos índices pluviométricos (COSTA et al., 2009). Os rios amazônicos, 

por sua vez, apresentam diferentes variações de características (coloração, turbidez, largura, etc.) 

de acordo com a geomorfologia dos locais onde se originam e por onde passam (AB’SÁBER, 

2012).  

No que tange a populações humanas, comunidades habitantes de diferentes regiões da 

Amazônia (como áreas de várzea e terra firme) estão se adaptam às relações de geomorfologia e 

pluviometria amazônicas. Para os períodos de menor pluviometria e menores níveis do rio em áreas 

de várzea, por exemplo, populações ribeirinhas apresentam mais áreas disponíveis para praticar 

agricultura de subsistência, mas também desenvolvem medidas para mitigar os impactos das cheias 
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(e.g. hortas suspensas que superam alagamentos). Áreas de terra firme, por sua vez, apresentam 

uma bioquímica que desfavorece a agricultura (FRAXE; PEREIRA; WITKOSKI, 2011). 

No mesmo sentido, a fauna amazônica também se encontra suscetível e variante através das 

diferentes características geomorfológicas regionais. As áreas de estuário, por exemplo, devido às 

grandes variações ambientais ocorrentes, podem apresentar uma quantidade de espécies reduzidas 

por conta do estresse ambiental (TORRES; BARROS; FREDOU, 2011). 

Osdois principais tipos de macroformas encontradas na região (depressões e planaltos) – 

localizados, principalmente, respectivamente, nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará, 

Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão e nos estados do Pará, Mato Grosso, parte do 

Amazonas, Rondônia e Roraima. 

Das formas de relevo em destaque na regiãoas que ocupam maiores extensões de área, são 

as Planície Fluvial, Relevo Dissecado de Topo Tabular, Relevo Dissecado de Topo Convexo e 

Pediplano Retocado Desnudado. Além deste, no entanto, foram identificados outros 21 tipos de 

relevo existentes, variando em extensão e frequência.   

No que tange aos conceitos aplicados das relações entre a geomorfologia da região estudada 

e os aspectos sociais e ambientais, pôde-se perceber a forte influência da atuação das águas fluviais 

e pluviais na transformação das superfícies da Amazônia e na formação dos lagos, assim nas 

dinâmicas das populações - humanas e não humanas – que habitam a região amazônica. 
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RESUMO  

 

A cadeia produtiva de produtos de origem animal é de grande importância no tangente ao 

fornecimento de proteínas a população. Paralelamente ao aumento da demanda, tem-se observado 

o crescimento no volume de resíduos gerados ao longo da cadeia produtiva, sendo um dos 

principais gargalos do setor, a falta de destinação dos resíduos gerados no processamento. A gestão 

e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais. Desta forma, a 

pesquisa buscou identificar, quantificar e analisar a destinação final dos resíduos animais gerados 

por vendedores na feira 25 de setembro, Belém, Pará. Os resíduos gerados podem trazer ao próprio 

vendedor um incremento na renda por possuírem capacidade de reuso e reaproveitamento, além de 

dar um destino mais eficaz ao “lixo”, evitando assim seu acúmulo nos centros de venda, agregando 

valor ao seu produto e atraindo um novo nicho de mercado.Foram aplicados 15 formulários 

correspondentes a 75% dos feirantes que apenas vendiam produtos de origem animal, com o 

objetivo de analisar o conhecimento escolar, capacitação em serviços de destinação, 

reaproveitamento eficaz de resíduos e a destinação do que não é comercializado.Os resíduos 

encontrados na feira são provenientes de bovinos (ossos, gordura, vísceras), aves (penas e dejetos), 

peixes (espinhas, escamas, vísceras e gordura) e crustáceos (cascas). Na feira são produzidos 

diariamente cerca de 540 kg de resíduo de origem animal que possuem uma elevada capacidade 

para reaproveitamento, porém, não são utilizados.  Todos os entrevistados afirmam perceber a 

importância da separação de resíduos resultantes das atividades da feira, segundo suas 

classificações. Entretanto, 73% assumiram destinar seus resíduos em lixeiras convencionais. 

 
Palavras-chave: Resíduo animal. Lixo orgânico. Feira-livre. 

Área de interesse do simpósio: Responsabilidade social e ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Consumir e livrar-se rapidamente dos restos e sobras que não tinham mais serventia eram 

hábitos corriqueiros de civilizações antigas e até mesmo as mais modernas, pouco importando onde 

seria a destinação final do lixo gerado. Entretanto, a diferença entre o homem de hábitos nômades 

e as aglomerações urbanas atuais esta justamente na quantidade produzida e nas características dos 

materiais que compõe a massa de lixo. Antigamente, as poucas sobras eram revitalizadas, 
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reintegradas ao ambiente, enquanto que hoje o culto pelo descartável implica em danos que 

comprometem várias gerações futuras (SOUZA, 2009).  

A partir da revolução industrial, que se deu no final do século XIX, ocorreram grandes 

transformações, seja em quantidade ou composição dos resíduos gerados pela sociedade. Essas 

modificações ambientais advindas de ações antrópicas levaram a diversas alterações de ambientes 

naturais, poluição do meio ambiente físico e consumo de recursos naturais (DANTAS, 2010). Com 

isso, ao se observar as necessidades de preservação dos recursos naturais que ao terem influencia 

estritamente ligada a sobrevivência e bem-estar dos seres vivos, viu-se que era imprescindível 

investigar como os resíduos sólidos eram tratados, analisando as interferências e implicações 

geradas no passado e como estas poderiam prevalecer e influenciar no futuro. 

A cadeia produtiva de produtos de origem animal é de grande importância no tangente ao 

fornecimento de proteínas a população. Paralelamente ao aumento da demanda, tem-se observado 

o crescimento no volume de resíduos gerados ao longo da cadeia produtiva, sendo um dos 

principais gargalos do setor, a falta de destinação dos resíduos gerados no processamento 

(GALVÃO et al., 2013), onde resulta sempre uma fração de resíduos que devido as suas 

características orgânicas, merecem toda a atenção das autoridades de vigilância sanitária e 

ambiental. 

Segundo Besen et al., (2010), a gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos 

causam impactos socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos 

d'água e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação 

de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e catação em condições insalubres nas ruas 

e nas áreas de disposição final. 

Os resíduos são produzidos diariamente por todos os setores da sociedade. Dentre os setores 

que podemos destacar como grande gerador de resíduos orgânicos são as feiras livres. De acordo 

com Gomes et al., 2012, a feira livre é considerada um dos locais mais tradicionais de 

comercialização de alimentos a varejo, sendo uma forma de comércio móvel, com circulação 

dentro das áreas urbanas. Geralmente, caracterizam-se pela produção permanente de resíduos 

sólidos no seu âmbito de venda (hortifrutigranjeiros, carnes, cereais, artesanato, etc.), e que são 

gerados desde a recepção e organização dos alimentos nas barracas pelos feirantes até sua 
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destinação final, o consumidor, que se rende pelo consumo de alimentos (comidas variadas, frutas, 

etc.). 

 

2. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

2.1 Conceito e classificação dos resíduos sólidos 

 

Segundo a norma da ABNT, NBR 10.004:2004, resíduos sólidos são aqueles que: 

“resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 

de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções, técnica e 

economicamente, inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.” 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a origem, tipo de resíduo, 

composição química e periculosidade.  

De acordo com a sua origem o resíduo pode ser classificados em: hospitalar, domiciliar, 

agrícola, comercial, industrial, entulho, de portos, resíduo público, resíduo sólido urbano e de 

mineração. De acordo com o tipo: reciclável e não reciclável. De acordo com a composição 

química: orgânicos e inorgânicos e de acordo com a periculosidade: perigosos e não perigosos.  

 

3.GESTÃO DOS RESÍDUOS  

 

As características de cada tipo de resíduo exigem um modelo de gestão adequado, que não 

tenha como objetivo apenas a coleta e o afastamento, mas o tratamento ideal para cada um, com a 

finalidade de evitar problemas de saúde pública e contaminação ambiental, impactos sociais e 

econômicos, envolvendo um conjunto de ações normativas, técnicas/ operacionais, de 

planejamento e monitoramento, baseadas em critérios ambientais, sanitários e econômicos para 

destinar corretamente o resíduo gerado. É também uma tomada de decisão política, além de técnica. 

 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

279 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

3.1 Compostagem 

 

De acordo com Pereira Neto (1987), a compostagem é definida como um processo aeróbio 

controlado, desenvolvido por uma população diversificada de microrganismos, efetuada em duas 

fases distintas: a primeira quando ocorrem as reações bioquímicas mais intensas, 

predominantemente termofílicas; a segunda ou fase de maturação, quando ocorre o processo de 

humificação. 

A técnica da compostagem foi idealizada para obter de forma mais rápida e parcialmente 

controlada a estabilização de materiais de origem orgânica. Matéria esses consideradas como 

subprodutos das indústrias e rejeitos sanitários das cidades. Promovendo a formação de um produto 

(composto), que poderá ser utilizado na agricultura, como alternativa a fertilização inorgânica de 

lavouras, além impor destino a essas matérias primas que estariam contribuindo para poluição 

ambiental (Oliveira, 2008). 

 

3.2 Biodigestão 

 

A biodigestão um processo biológico que surge como uma alternativa de aproveitamento 

dos resíduos orgânicos. O biogás é o gás resultante da decomposição em meio anaeróbio (ausência 

de oxigênio) deste material e pode ser utilizado em diversas situações, surgindo como fonte 

alternativa ao gás liquefeito de petróleo (GLP). O biogás pode e deve contribuir para uma melhoria 

considerável na qualidade de vida nessas regiões pelo fato deste possibilitar a reutilização e 

minimização dos resíduos de origem animal e vegetal e por poluir muito menos a atmosfera, 

ajudando assim a desacelerar o aquecimento global. 

 

4. OBJETIVO 

Tendo em vista a grande geração de resíduos orgânicos em feira livre, o presente trabalho 

teve como objetivo, identificar, quantificar e verificar a destinação final dos resíduos somente de 

origem animal gerado pelos vendedores da feira livre da Avenida 25 de Setembro de Belém/PA. 

 

5. METODOLOGIA 
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A pesquisa foi realizada na feira 25 de setembro localizada na avenida Rômulo Maiorana 

no bairro do Marco, no município de Belém/PA. É uma das principais e mais conhecidas feiras da 

região e atende a um elevado número de consumidores. Devido ao grande número também de 

feirantes e a grande capacidade de geração de resíduos que as feiras livres possuem, objetivou-se 

identificar, quantificar e verificar a destinação final dos resíduos de origem animal gerado pelos 

vendedores da feira. Para este feito, a forma de abordagem utilizada para elaboração deste trabalho 

é quanti-qualitativa descritiva, a fim de se conhecer a quantidade, destinação, as formas de 

tratamentos e a gestão destes resíduos pelos feirantes. 

Para coleta de dados foram entrevistados15 (quinze) feirantes, o que corresponde a 75% 

dos que trabalhavam apenas com possibilidade de geração de resíduo animal. A visita foi realizada 

em um dia de semana comum, entre 07:00 h e 10:00 h, horário em que a temperatura média da feira 

era de aproximadamente 30ºC e o número de consumidores, considerável. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resíduos de origem animal encontrados na feira 25 de setembro são de origem bovina, 

suínos, crustáceos, aves e peixes.  

Na feira são produzidos diariamente cerca de 540 kg de resíduo de origem animal (250 kg 

de resíduo bovino, 180 kg de peixes, 70 kg de crustáceos, 30kg de suínos e 10kg de aves). É 

importante ressaltar que essa quantidade pode ser ainda muito maior em finais de semanas, feriados 

e em épocas festivas. 

Os bovinos são os responsáveis pela maior parte da geração de resíduo sólido (figura 1), 

isso pode ser explicado por se apresentarem como animais de grande porte e por possuir alta 

aceitação e consequente demanda no mercado. 
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Figura 1 – Gráfico de identificação e quantificação dos resíduos de origem animal na feira 25 de 

setembro em Belém, no período de setembro de 2016. 

  

Dos entrevistados 73% são do sexo masculino, 47% possuem idade entre 30 e 40 anos e a 

maioria (47%) possui apenas o ensino fundamental.  

27% dos entrevistados trabalham na feira entre 1 e 5 anos e 13% dos que possuem ensino 

superior se encontram nesta faixa. Observa-se, que, os vendedores com menos tempo de trabalho 

na feira sãos os de maior escolaridade. Isso pode ser explicado por: 1. O grau de escolaridade da 

população aumentou, 2. Os mais estudados mudam mais rapidamente de trabalho, 3. A taxa de 

desemprego aumentou (IBGE, 2016) e as pessoas com maior grau de escolaridade veem nas feiras 

uma oportunidade de renda. 

Todos os entrevistados afirmam perceber a importância da separação de resíduos resultantes 

das atividades da feira, segundo suas classificações. Entretanto, 73% assumiram destinar seus 

resíduos em lixeiras convencionais. 14% dos entrevistados disseram entregar seu resíduo para a 

coleta seletiva e outros 13% fazem o reaproveitamento constante do seu resíduo com finalidade de 

uso agrícola (adubação de solo, utilização na ração animal e produção de fertilizantes orgânicos). 

Seganfredo, (2000) garante que a utilização dos resíduos animais na produção de biofertilizantes 

possibilita a adição de quantidades de nutrientes equivalentes às extraídas pelas plantas ou 

reposição dos nutrientes em falta no solo, permitindo desta forma ambientes auto-sustentáveis, 
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Fonte: Autores, 2016. 
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lucrativos e que podem ser repetidos indefinidamente, pois permitirá que não haja excessos de 

nutrientes no solo. 

Dos 15 entrevistados, 8 (54%) acreditam que o serviço de coleta prestado pela prefeitura é 

bom, 5 (33%) acham regular e 2 (13%) julgam o serviço como péssimo.  Alguns dos entrevistados 

relataram que a coleta é realizada duas vezes ao dia.  

Apenas 6% dos entrevistados dizem ter participado de cursos voltados para a gestão de 

resíduos sólidos ofertados pelo SEBRAE, contudo, como não há disposição de coleta seletiva na 

feira, a destinação dos resíduos de origem animal é feita em lixeira convencional.   

 

7. CONCLUSÕES 

 

Pelos resultados obtidos foi constatado que a feira 25 de Setembro em Belém no Pará gera 

uma grande quantidade de resíduos com alta capacidade de reaproveitamento, porém que são 

manejados de forma incorreta e acabam não expressando seu potencial. 

O incentivo através da criação de cursos, palestras e oficinas voltadas para a gestão de 

resíduos é de extrema importância, haja vista que os vendedores enxergam os benefícios que podem 

ser gerados através do reaproveitamento desse material. 

Há uma grande precariedade na disposição de informações pertinentes a geração de 

resíduos animais em áreas de feira livre, bem como de programas de gerenciamento desses resíduos 

nesses locais, o que dificulta a análise e confronto entre outras experiências desenvolvidas no país.  

A não geração de resíduos de origem animal é impossível, tendo em vista que a mesma faz 

parte da alimentação humana e do ciclo de vida do próprio animal. Para minimizar os danos 

ambientais, a reciclagem racional no solo agrícola tem sido considerada como a opção mais 

interessante, tanto sobo ponto de vista ambiental como econômico. A implantação do serviço de 

coleta seletiva proporcionaria e facilitaria este processo. 
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RESUMO  

 

A situação de diversos rios Brasileiros é precária, os altos índices de poluição estão presentes em 

grande parte deles e os custos para a despoluição são altos e envolvem processos demorados, cujos 

resultados muitas vezes não ocorrem durante o período almejado. Soluções alternativas para a 

recuperação de rios são necessárias, como é o caso do uso de wetlands. As wetlands são zonas 

molhadas, zonas de várzeas com grandes áreas inundadas e características ecológicas destacando-

se a capacidades de regularizar os fluxos de água, controlar e melhorar a qualidade das águas. São 

ecossistemas que refletem a caracterização da fauna e a flora. São formas alternativas para a 

recuperação de canais, lagoas, rios, pois tratam o efluente absorvendo os nutrientes bons para as 

plantas e, assim, diminuem a poluição. Promovem recursos para as pessoas, como comida, 

materiais para construção e para roupas. O custo da despoluição é menor do que a metade gastada 

em estações de tratamento de águas residuais convencionais, segundo a empresa Biomatrix. Isso é 

possível graças à integração e ativação do ambiente fluvial circundante. A utilização desse 

ecossistema mostrou resultados positivos na China e Filipinas, onde canais em situação alarmante 

foram revitalizados e hoje são exemplos de desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Wetlands. Recuperação. Poluição. 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938) tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Visa assegurar condições ao 

desenvolvimento socioeconômico e a destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos 

sólidos urbanos. Segundo a NBR 9648 (ABNT, 1986) esgoto sanitário é o despejo líquido 

constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial 

parasitária. Ainda segundo a mesma norma, esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso 

da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas; esgoto industrial é o despejo líquido 

resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos; água de 

infiltração é toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador e que penetra nas 
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canalizações; contribuição pluvial parasitária é a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente 

absorvida pela rede de esgoto sanitário. 

Entretanto, somente 48,6% da população brasileira têm acesso à coleta de esgoto, ou seja, 

quase mais de 100 milhões de brasileiros ainda estão carentes desse tipo de serviço (SNIS, 2014). 

Somente 40% dos esgotos do país são tratados, onde a Região Norte apresenta o pior índice 

apresentando apenas 14,36% de esgoto tratado entre todas as regiões. (ITB, 2015).  

São despejados milhões de metros cúbicos de esgoto in natura em corpos de água todos os 

dias. Variando no espaço, em função do clima, hábitos culturais, além de variar ao longo do tempo, 

tornando complexa sua caracterização (METCALF & EDDY, 1991). São inúmeras as doenças que 

podem ser transmitidas pela falta da disposição adequada de esgoto sanitário (NUVOLARI, 2003). 

Isso não ocorre somente pelo esgoto, mas também pela falta de tratamento e finalização indevida 

do lixo urbano.  

Os custos para a despoluição de rios são altos e envolvem processos demorados, cujos 

resultados muitas vezes não ocorrem no período almejado. As Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE) é uma solução prévia ao despejo, a qual permite o efluente seguir a resolução de nº 430 do 

CONAMA, porém os projetos de requererem excelência profissional, seriedade administrativa, 

envolvimento, empenho e firme compromisso do poder público e do setor privado, além do apoio 

e participação de toda a comunidade. Dessa forma, visando um futuro sustentável, é necessário 

encontrar outras soluções alternativas para a recuperação de rios, como é o caso do uso de wetlands. 

 

2. METODOLOGIA 

Primeiramente, foram realizadas revisões bibliográficas a respeito dos conceitos gerais 

sobre wetlands, funções e aplicações com o intuito de aprofundar mais o assunto para posterior 

análise. Em seguida foram realizadas discussões sobre o assunto, a fim de comparar a melhora e 

necessidade eminente da aplicação de wetlands como forma de melhorar a qualidade da água de 

rios atuais. 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

286 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Segundo Schuyt e Brander (2004) a palavra wetland é um termo de uso internacional, pode 

ser traduzida como área úmida que abrange o conjunto de diversos tipos de ecossistemas úmidos 

existentes que ocupam cerca de 6% da superfície terrestre. São sistemas naturais que ficam total 

ou parcialmente inundados durante o ano.  

Os primeiros estudos realizados no Brasil decorreram das observações feitas nas várzeas 

(terrenos de planícies cultiváveis próximas a rios) amazônicas. Os lagos recebem água durante as 

cheias e, posteriormente, durante o período vazante alguns chegam a diminuir muito as áreas 

inundadas. As características físicas da água dos rios ficam modificadas ao saírem desses lagos. Os 

nutrientes existentes são utilizados para a produção de biomassa que alimenta a fauna do local 

(SALATI, 2010). 

As características e as propriedades desses ecossistemas variam gradativamente 

dependendo da geologia, condições climáticas. Entre as características ecológicas destacam-se a 

capacidade de regularização dos fluxos de água; capacidade de controlar e melhorar a qualidade 

das águas; esses ecossistemas refletem ainda, a história da evolução biológica que acabaram por 

caracterizar a fauna e a flora associadas. 

Diante de inúmeras funções três merecem principal destaque. A primeira é o desempenho 

regulamentador ecológico por meio de processos que contribuem para a saúde ambiental. 

Exemplos são a reciclagem de nutrientes humanos, proteção de bacias hidrográficas e regularização 

climática. A segunda função das wetlands é chamada função de carreira, onde as wetlands 

promovem, no espaço, atividades tanto para assentamento humano, quanto para cultivação, 

produção de energia e um habitat para animais. Por fim, as wetlands promovem recursos para as 

pessoas, como comida, materiais para construção e para roupas. 

Essas áreas úmidas são eficientes, de acordo com estudos, em remover, degradar e reter 

nutrientes, compostos orgânicos e inorgânicos naturais ou sintéticos, materiais tóxicos que fluem 

por estes ambientes, desse modo é possível tratar o esgoto retido (SAHAGIAN; MELACK, 1998). 

Também podem filtrar as impurezas carregadas pela água dos rios, além de regular o volume da 

água dos ambientes aquáticos na ocasião de grandes chuvas e são grandes reservatórios de carbono 

(IBAMA, 2010). 

Fuzhou, China, uma cidade com, aproximadamente, três milhões de habitantes foi o 

exemplo da aplicabilidade desse sistema. A cidade que possuía canais cheios de lixo, esgoto in 
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natura e sedimentos, adotou living machines (filtros de infraestrutura verde flutuante contra a 

poluição e reatores de oxigenação da água) instalada ao longo de 600m do canal de Baima, que 

recebia esgoto de 12.000 pessoas, criando um afluxo de 750.000 galões por dia de esgoto não 

tratado. Após um ano de operação, as águas ao longo do canal se tornaram claras, sem odor 

desagradável e ainda contendo muitos peixes e pássaros. Os índices de amônia, conforme tabela 1, 

sofreram redução de 40 mg/l para menos de 15 mg/l e DBO de 240 mg/L para 19 mg/L durante o 

resultado preliminar, enquanto o oxigênio dissolvido aumentou de 0,3 a 0,5 mg/L (CHARMAN, 

2004). 

Tabela 1 – Resultados preliminares das análises de água do canal urbano Fuzhou, China. 

 
Fonte: John Todd Ecological Design, Sustainable Water Management (2002) 

Outro caso foi à revitalização da paisagem do canal filipino, que antes era destino final de 

lixo e esgoto. O uso de ilhas artificiais, de aproximadamente 110 m², cobertas por plantas aquáticas 

capazes de filtrar poluentes. O custo da despoluição é menor do que a metade gasta em estações de 

tratamento de águas residuais convencionais, segundo a empresa. Isso é possível graças à 

integração e ativação do ambiente fluvial circundante. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É definido que as ETEs convencionais custam milhões e apenas conseguem manter os 

níveis de poluição estacionários. Por isso é preciso buscar uma forma de reintroduzir a lógica da 

natureza cuidando dela mesma pode custar menos e ser mais efetivo.  

A empresa escocesa Biomatrix Water, trabalha com o resgate de rios, córregos e lagos 

urbanos com ilhas artificiais capazes de fazer a recuperação microbiológica de águas poluídas, 

como foi o caso da melhora do canal do Paco em Filipinas. Cada ilha atua com um pequeno reator 

por onde a água poluída entra e é levada por pequenas bolhas para outras estruturas cilíndricas e 
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porosas, abaixo da superfície da ilha flutuante, que é usada como suporte inicial de vida para os 

biofilmes, comunidades bem estruturadas de bilhões de bactérias anaeróbicas que quebram a 

poluição orgânica e de metais pesados pela desnitrificação. As raízes das plantas e dos corais criam 

condições para o surgimento dessas colônias de bactérias. 

Figura 1 – Esquema de filtro presente na living machines 

 
Fonte: Biomatrix, 2016 

 

As ilhas são construídas com materiais recicláveis com vida útil de 20 a 50 anos. Variando 

entre dois mil e vinte mil dólares os custos. O sistema é modular e pode ser usado como uma ilha 

que flutua ou pode ser construído fixamente também em áreas onde há descarga de água poluída, 

como uma central de tratamento, mas por metade do valor de uma. 

Dessa forma, foram comparadas análises de águas provenientes do Rio Pinheiros 

(localizado em São Paulo) e Tucunduba utilizando dados adquiridos de ALMEIDA (2004), 

DAMATO (2013) e da empresa Biomatrix foi possível gerar a seguinte tabela: 

 

 

 

Tabela 2 – Resultados das análises de água com e sem a presença de wetlands. 
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Parâmetros 

Analisados 

Amostras 

Rio Pinheiros Tucunduba Biomatrix 

Amônia 14,73 2,89 2,50 

DBO 61,20 13,68 5,00 

CF 10^6 - 500,00 

TSS 300,00 126,84 8,00 

Fonte: Almeida (2004); Damato (2013); Empresa Biomatrix. 

Vale ressaltar a escolha do Rio Pinheiros girou em torno do rio ser um dos mais poluídos 

do Brasil e o Tucunduba por ser o presente na região metropolitana de Belém com problemas 

críticos perceptíveis a olho nu. A água analisada pela empresa Biomatrix é a resultante do efluente 

final após a passagem por todos os processos de tratamento da ilha flutuante. 

É considerável a melhora qualidade dos índices do tratamento por wetlands daqueles que 

não possuem o mesmo sistema. Durante a elaboração do trabalho não foi possível afirmar se há 

tratamento prévio de efluentes despejados nos rios analisados, mas é correto afirmar que dos seus 

poucos parâmetros analisados não são adequados para um corpo hídrico o qual milhares de pessoas 

vivem perto e muitas vezes os utilizam. 

Portanto, a valorização da várzea local é necessária para a saúde do rio, pois tantas das 

funções reguladoras citadas anteriormente são indispensáveis para a qualidade da água do corpo.   

Segundo estudos, com a aplicação de wetlands a primeira melhoria é a eliminação do odor 

proveniente do despejo de esgoto e lixo, como formas de poluição. Dados da empresa garantem a 

redução de amônia na água com o uso da tecnologia é de mais de 47% e de coliformes fecais de 

até 52% em alguns casos. Com o tempo, pequenos peixes criam hábitat sob as ilhas artificiais, que 

podem servir como viveiros para aves selvagens e outras espécies de plantas.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

A degradação da qualidade dos ambientes urbanos de metrópoles impõe a busca por 

alternativas as quais devem levar em conta o valor dos investimentos a serem impostos. Embora 

sejam bem conhecidas às eficiências para diferentes parâmetros falta ainda pesquisa básica para o 
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estudo dos processos que ocorrem dentro dos sistemas de “wetlands”, especialmente na remoção 

de nutrientes. 

Entretanto, ainda é possível admitir a melhora considerável da água por meio de wetlands. 

Um modo de tratamento sustentável e viável financeiramente evita desperdício excessivo de verbas 

públicas. Podendo ser utilizada tanto de forma natural pela criação costeira de plantações de 

várzeas no decorrer do rio, ou como ilhas criadas por empresas ambientais classificadas como 

living machines para uma resposta mais rápida e completa. 

A aplicação de wetlands próximo a rios é a solução mais viável econômica e 

ambientalmente. Visa em todo o seu corpo desenvolvimento sustentável ao consertar as condições 

passadas objetivando o melhor para as gerações futuras. 
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RESUMO 

 

Levando em consideração que o planeta passa por sérios problemas ambientais ocasionados e 

agravados pela fator humano e assuntos relacionados a sustentabilidade que envolvem Tecnologia 

da Informação tem sido cada vez mais discutido em grandes conferências e debates nas mais 

diversas áreas de conhecimento, foi observado que o uso de equipamentos tecnológicos como 

computadores, tabletes, notebooks, smartphones entre outros, se não utilizados da forma correta 

podem trazer prejuízos consideráveis ao meio em que vivemos. Porém técnicas simples podem ser 

empregadas para sanar tal problema. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma forma eficiente 

de como reduzir o consumo de energia de computares e notebooks através de uma aplicação 

desenvolvida pelos próprios autores, sendo ela de fácil manuseio e grande valia, tendo um perfil 

analítico para tal estudo. Visando como principal objetivo a redução no consumo elétrico de 

energia da universidade a curto prazo e uma maior vida útil dos computadores que utilizarem a 

aplicação a longo prazo. Estudos complexos são feitos diariamente para se desenvolver métodos 

que possam auxiliarem usuários a gastarem menos energia elétrica em seus equipamentos 

tecnológicos. Mas medidas simples, se praticadas por todos, podem trazer grandes benefícios com 

o passar do tempo, que podem ser adotas por qualquer usuário sem qualquer dificuldade ou 

complicações. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Sustentabilidade. Praticidade.   

Área de Interesse do Simpósio: Tecnologia da Informação Verde 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o termo economizar está sendo muito utilizado pela sociedade, pelo fato da 

crise financeira e escassez de recursos ecológicos no qual o país está passando. Devido esta crise, 

as pessoas conseguem encontrar através da internet várias maneiras que possibilitam economizar 

dinheiro, que se forem seguidas, poderão torna-las confortáveis financeiramente no decorrer de 

suas vidas. 

A economia de energia elétrica vem sendo muito praticada em meio à sociedade, devido 

aos altos valores cobrados pelo seu uso, e ao final do mês, se torna a maior despesa no bolso do 
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brasileiro. Deve ser levado em consideração, que apesar do preço cobrado para o uso de energia 

elétrica, tem o gasto com sua produção, onde quanto maior for o uso de energia elétrica, maior é 

quantidade de água será exigida para sua geração, pois segundo especialistas, 95% da energia que 

chega nas casas dos brasileiros, é produzida através de usinas hidroelétricas. (FRANCISCO, 2016). 

Devido ao dado alarmante, segundo o Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (PROCEL), o desperdício de energia elétrica chega a 40%. E levando em consideração 

que pequenas atitudes podem amenizar o desperdício a qual se encontra, além de economizar 

financeiramente, também influência no grande desgaste dos recursos ecológicos, onde a água por 

ser o recurso mais utilizado para a geração de energia, se encontra em escassez em diferentes 

lugares do Brasil. (BARROS, 2014).  

Com relação aos computadores, os monitores de vídeo são os maiores vilões, responsáveis 

por cerca de 70% do consumo de energia. Com o surgimento da TI verde (Tecnologia da 

Informação Verde), que tem como conceito uma expressão muito utilizada pelo setor de tecnologia 

com o intuito de incorporar a preocupação com a sustentabilidade do meio ambiente, é possível 

implementar boas práticas tecnológicas que possam amenizar o grande desperdício de energia 

elétrica causadas pelos monitores, gerando economia dos recursos ecológicos para a produção da 

energia, e de tal forma, tendo uma economia financeira, que hoje termina sendo mais preocupante 

pra sociedade. (PAULA, 2014). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O QUE É TI VERDE? 

TI Verde (Tecnologia da Informação Verde) está totalmente ligada ao que se refere a 

sustentabilidade e desenvolvimento econômico, sendo inserida em todas as partes da sociedade. É 

de grande importância para as empresas que desenvolvem atuações no mercado para atender as 

necessidades de um negócio sustentável. 

Do mesmo modo como diversas atividades humanas, a tecnologia da informação também 

provoca impactos ao meio ambiente, das empresas na fabricação do hardware, até a demanda de 

energia elétrica usada no funcionamento do aparelho pronto.  

http://www.infoescola.com/autor/ricardo-normando-ferreira-de-paula/437/
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A TI Verde adotou critérios para atender principalmente um mercado sustentável, com 

objetivo de diminuir custos, e aumentar a produtividade, a partir da utilização dos índices de 

sustentabilidade empresarial, que tem foco no equilíbrio ambiental, baseando-se acima de tudo na 

eficiência econômica através do consumo energético. As empresas devem aderir esses índices para 

se obterem melhores resultados, e seus negócios conterem a mais perfeita imagem frente a 

sociedade, e o futuro do planeta ganhando cada vez mais espaço e sucesso nas pesquisas dos 

profissionais de TI, que atuarão diretamente em inovações tecnológicas que auxilie no 

desenvolvimento sustentável.  

Segundo pesquisa realizada, TI Verde tornou-se eficaz e está fazendo parte do planejamento 

das empresas. De acordo com os dados levantados, revelam que 45% dos administradores de 

empresas entrevistados seguem iniciativas em termos de TI Verde implementadas, principalmente 

para reduzir o consumo energético, por ser um dos maiores problemas do equilíbrio ambiental 

causado pelos aparelhos eletrônicos da atualidade. (CIRIACO, 2016). 

 

2.2 TECNOLOGIA X SUSTENTABILIDADE 

Atualmente a sociedade possui uma visão comum sobre o que se diz respeito ao meio 

ambiente, sendo a preservação principal tema de debate desde assuntos cotidianos até em decisões 

políticas.  

Conforme a construção da conscientização, de boa parcela das pessoas no mundo, da 

necessidade de implantar práticas que reduzissem o desperdício de coisas no dia-a-dia, é comum o 

termo sustentabilidade, que sendo de grande importância vem sendo implantadas políticas públicas 

para incentivar a redução de desperdícios e gerar formas de reaproveitamento de coisas já 

utilizadas. 

O termo sustentabilidade é basicamente o processo de manutenção de um sistema, onde 

atenda necessidades atuais sem comprometer o futuro do que está sendo explorado. 

 Visões sustentáveis estão sendo os principais desafios para o mercado tecnológico, pois 

sugeriu um avanço muito intrigante, onde o desenvolvimento de novas tecnologias para a 

reutilização dos materiais e a preservação são muito importantes para se ter uma economia 

financeira e ecológica. (NICODEMOS, 2010). 
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Desta forma, se realizarmos uma análise sobre este tema, pode-se afirmar que a nova 

corrida do desenvolvimento tecnológico tem como prioridade o objetivo a ser obtido o futuro 

autossustentável garantindo a futuras gerações a possibilidade de explorar algo disponível hoje.  

 

2.3 GOOGLE BLACK 

Segundo a publicação de Mark Ontkush afirmando que se a página inicial do Google, o site 

mais acessado do mundo com 200 milhões de consultas por dia, tivesse o background (fundo) preto 

ao invés de branco, seriam economizados no mundo em torno de um ano, 3 mil MWh (Megawatt 

hora), quantidade de energia mais que suficiente para assegurar durante um mês uma cidade de 100 

mil habitantes.  

E foi baseando-se nisso que foi desenvolvido pela Heap Media um site de busca chamado 

Blackle, que usa o sistema do Google para realizar pesquisas na internet, mas com a cor de fundo 

do site sendo preto. (ONTKUSH, 2007). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

Pensando no consumo elevado de energia elétrica das Universidades, em especifico a 

Universidade do Estado do Pará, foi desenvolvida uma aplicação simples mais de grande valia que 

basicamente diminui o brilho da tela do monitor e troca o seu papel de parede para uma imagem 

com o fundo preto. Tais mudanças podem trazer uma economia em média de 30% do consumo de 

energia elétrico dos mesmos. 

Para esse trabalho foi feito um levantamento detalhado de todos os computadores que são 

usados, com frequência, na Universidade do Estado do Pará, Campus XV – Redenção – PA. Sendo 

que na universidade tem dois laboratórios que contém computadores, onde a grande parte dos 

computadores são da HP, processador i5, com monitores de 22 polegadas, e mais alguns 

computadoresque são usados no centro pedagógico e administrativo da universidade.  

Para tal experimento será aplicada algumas configurações em todos os computadores que 

são usados constantemente o qual terá como principal objetivo diminuir consideravelmente o 

consumo de energia, e trazer mais conforto para os usuários. Onde no final do projeto será entregue 
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um formulário com perguntas diretas e objetivas a fim de saber a aceitação dos usuários. Logo 

abaixo temos uma ilustração do código fonte da aplicação que será utilizada. 

 

Figura 1 – Código fonte 

 

 

 

Fonte: Imagem elaborada pelo próprio autor, 2016.  

 

 A imagem mostrada a cima na verdade é uma sequência de Batch, mais conhecidos como 

arquivos de lote. A principal função de scripts BAT é a automação de tarefas, onde o 

processamento de dadossão coletados em grupos, ou lotes, e periodicamente processados em 

sequência, tendo como seu compilador o MS-DOS. Tal fato torna qualquer computador que use 

como sistema operacional Windows, independentemente de sua versão, apto para usar a 

aplicação apresentada. Para usar a aplicação é muito simples:   

• Passo 1: Baixar aplicação no computador que será utilizada; 

• Passo 2: Descompactar arquivo; 

• Passo 3: Da um duplo clique na mesma; 

• Passo 4: Clicar em qualquer tecla para finalizar;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_de_dados
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• Passo 5: Efetuar logof já programado. 

É importante lembrar que a aplicação desenvolvida, depois de aplicada não consume espaço 

no disco rígido do computador, economizando espaço e evitando uso de dispositivos de 

armazenamentos adicionais para computadores com pouco espaço. Ela apenas aplica configurações 

pré-programadas pelo sistema operacional. Futuramente pretende-se implantar no programa 

mostrado a opção de controlar o tempo de espera do monitor para ele ser desligado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base na Agência Nacional de Energia Elétrica foi observado que o maior consumo de 

energia dos computadores vem do monitor, pois enquanto um gabinete completo consome em 

média 40 Watts um monitor consome mais que o dobro, podendo chegar até a 90 Watts. (ANEEL, 

2011). 

A fonte de um computador é o equipamento responsável de capta energia da rede elétrica 

e levar até as suas demais partes. Capaz de transformar corrente alternada, (fornecida pela rede 

elétrica) em corrente contínua (utilizada pelos componentes elétricos do computador). Sua 

potência pode variar de acordo com a necessidade da máquina. Para sabermos a quantidade 

aproximada em reais gasto para computador é utilizado a seguinte equação: Consumo = (potência 

em watt/1000) x (tempo em horas) x taxa de KWh da empresa que fornece energia elétrica. 

(CIRIACO, 2009). 

As maquinas testadas todas tinha fontes de 240 Watts. Os computadores em que foram 

feitos os testes são ligados em média 8 horas por dia, 22 dias ao mês. Logo abaixo teremos uma 

imagem com uma melhor explicação dos resultado da equação citada acima. 

Figura 2 – Consumo mensal dos computadores   
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Devido à falta de equipamentos para se medir minuciosamente a medida exata de quanto 

os monitores testados gastam, foi feito testes em três Notebooks da universidade com a mesma 

aplicação. Antes da aplicação instalada foi observado que os Notebooks duravam em média duas 

horas em pleno funcionamento apenas com suas bateria externas. Após a utilização da aplicação 

os mesmos, passaram a durar aproximadamente duas horas e 30 minutos. Por meio deste simples 

teste foi detectado que os computadores que passaram pelo experimento tiveram uma economia 

de energia de 25%.  

Sabe-se que o maior gasto dos computadores vem do monitor e que apenas diminuindo o 

brilho do monitor de um Notebook foi observado que tivemos 25% da sua bateria prolongada, 

estima-se que tenha-se os mesmo resultados ou resultados similares nos Computadores Desktop 

da universidade, tendo uma economia de pelo menos 20 Watts em cada computador, resultando 

em uma economia em Reais de mais de 15%.  Logo abaixo temos uma imagem de quanto, em 

reais, a universidade economizaria em um mês com o uso da aplicação: 

 

Figura 3 – Consumo mensal dos computadores após a aplicação 

 

 

 Devido tais experimentos esperamos ter como benefício a médio a redução no consumo 

de energia dos computadores que participaram do experimento. E a longo prazo teremos a vida 

útil do computador prolongada devido o menor gasto de energia.  

Por meio de uma pesquisa verbal realizada no período de 26/09 até 05/10/2016, foram 

entrevistadas 17 pessoas, sendo elas usuárias dos computadores do laboratório de informática da 
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biblioteca da UEPA Campus XV redenção-PA, os entrevistados tiveram 100% de aceitação do uso 

dos monitores após as alterações sido feitas. Logo abaixo temos o gráfico de Aceitação dos 

Usuários: 

Figura 3 – Gráfico de aceitação 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor, 2016.  

 

4. CONCLUSÕES  

  Conclui-se, que com o uso da aplicação desenvolvida e implementada nos 

computadores, tivemos sucesso na aceitação dos usuários, e principalmente na redução do consumo 

de energia elétrica dos computadores, essa energia que para ser produzida é usada uma grande 

quantidade dos recursos hídricos, esses que estão cada vez mais em escassez. 

 Então, a aplicação de certa forma está contribuindo com o meio ambiente. Temos como 

objetivo expandir o projeto para toda a universidade, pois levando em consideração a redução do 

desperdício em grande escala, irá gerar uma economia financeira considerável para a universidade 

e um menor impacto para o meio ambiente. 
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RESUMO  

 

O consumo de camarão fresco, congelado e com valor agregado cresceu intensamente, e existe 

demanda para o produto processado e a presentado sob novas formas de ingestão,o camarão canela 

é uma espécie de baixo valor comercial além de ser um produto regional de sabor agradável é um 

pescado de extrema importância na dieta alimentar por sua riqueza de nutrientes. A farinha de soja 

contém no mínimo 40% de proteínas e 20% de lipídeos, além do valor nutricional, as propriedades 

funcionais desta mistura podem também contribuir para o êxito de seu uso em sistemas 

alimentares.O fiambre deriva de produtos cárneos e é um dos produtos deste género mais populares 

e apreciados na Europa. O presente trabalho teve como premissa elaborar e avaliar os parâmetros 

físico-químicos do camarão canela e do fiambre enriquecido com diferentes concentrações de 

farinha de soja. Para elaboração deste estudo as matérias primas foram adquiridas no mercado local 

do município de Salvaterra e transportadas para o laboratório de alimentos na Universidade do 

Estado do Pará onde o estudo foi desenvolvido, após a elaboração realizou-se as análises físico 

químicas e microbiológicas. Os resultados obtidos nas análises físico químicas demostraram que o 

produto elaborado apresentou resultados próximos com a literatura disponível, no entanto 

superiores aos que a legislação estabelece. Os resultados microbiológicos apresentaram dentro das 

normas da legislação vigente. E possível concluir que o fiambre seria uma alternativa viável para 

agregar valor comercial a matéria prima em estudo. 

 

Palavras-chave: Elaboração. Camarão. Fiambre. 

Área de Interesse do Simpósio:  Tecnologia Industrial 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O cultivo de espécies de camarão de água doce é uma das atividades econômicas que mais 

cresce no Brasil. O Macrobrachium amazonicum é conhecido como camarão da Amazônia no 

Estado do Pará, camarão canela e camarão sossego em outras regiões do Brasil (VALENTI, 1985; 

MORAES-RIODADES & VALENTI, 2001), é uma espécie de baixo valor comercial além de ser 
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um produto regional de sabor agradável é um pescado de extrema importância na dieta alimentar 

por sua riqueza de nutrientes, alto teor proteico, lipídios de excelente qualidade e baixo teor de 

colesterol (VILA NOVA; GODOY; ALDRIGUE, 2005).  

O consumo de camarão fresco, congelado e com valor agregado cresceu intensamente, e existe 

demanda para o produto processado e a presentado sob novas formas de ingestão, dentre elas o 

fiambre torna-se uma alternativa de praticidade de consumo (KNOCKAERT, 1989). 

A farinha de soja contém no mínimo 40% de proteínas e 20% de lipídeos (PAPALEO E 

BOTELHO, 2004). Além do valor nutricional, as propriedades funcionais desta mistura podem 

também contribuir para o êxito de seu uso em sistemas alimentares, uma vez que as propriedades 

funcionais são propriedades tecnológicas específicas que afetam a aparência física e no 

comportamento de um produto alimentar (NASCIMENTO, 2008). 

O fiambre, como é conhecido comercialmente em Portugal, deriva de produtos cárneos e é um 

dos produtos deste género mais populares e apreciados na Europa, podendo ser consumido na sua 

forma natural ou após tratamento culinário, como é introduzido em alguns pratos de diversos países 

(VÁLKOVÁ et al., 2007).Segundo a norma portuguesa NP 4393 (2001) entende-se por fiambre o 

produto à base de carne, salmourada, prensada ou não em moldes e posteriormente submetida a 

tratamento térmico.  

Considerando que a demanda de produtos alimentícios será cada vez maior, principalmente 

para aqueles com proteína de alto valor nutricional e valor tecnológico agregado, a recuperação das 

proteínas de pescados, de espécie de baixo valor comercial ou dos subprodutos de sua 

industrialização constitui-se numa alternativa promissora (SIMÕES, 2007). E para buscar como 

alternativa a polpa de camarão, basta um pouco de criatividade para ter na mesa pratos baratos, 

saudáveis e criativos como elaboração de produtos tipo, salsicha, linguiça, fishburguer, fiambre, 

etc. A tendência do consumidor atual é utilizar alimentos práticos, de fácil preparo e com 

qualidades nutricionais, que tragam benefícios à saúde e bem estar com isso, tem-se desenvolvido 

alimentos funcionais, pela incorporação de proteínas, fibras e/ou antioxidantes, ou pela redução do 

teor de gordura (PAUCARMENACHO, 2008). 

O presente trabalho teve como premissa elaborar e avaliar os parâmetros físico-químicos do 

camarão canela e do fiambre enriquecido com diferentes concentrações de farinha de soja. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho foi desenvolvido no laboratório de Alimentos da Universidade do Estado 

do Pará onde elaborou-se duas formulações de fiambre de camarão com diferentes concentrações 

de farinha de soja para o enriquecimento. Todas as matérias primas foram adquiridas no município 

de Salvaterra. 

As amostras foram preparadas e codificadas de acordo com a forma como foram elaboradas: 

F1 (11,64 % de farinha de soja); F2 (8,13% de farinha de soja). A composição das amostras 

utilizadas está apresentada na Tabela 1. 

 
Tabela 1- Formulações de fiambre de camarão com diferentes concentrações de farinha de soja. 

Componentes F1 (%) F2 (%) 

Polpa de camarão 80,07 83,21 

Farinha de soja 11,64 8,13 

Pimenta/cominho (50% / 50%) 0,77 0,81 

Sal 0.56 0,59 

Glutamato monossódico 1,19 1,24 

Corante 0,30 0,33 

Caldo de legumes 1,79 1,85 

Gelo 3,68 3,84 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Os camarões adquiridos no mercado local do município, foram transportados em caixas 

isotérmicas para o laboratório de alimentos, em seguida realizou-se a etapa de higiene e sanitização 

em água clorada a 20 ppm por 15 minutos, e realizou-se a etapa de evisceração do camarão e 

posteriormente foram triturados em processador de alimentos para obtenção de uma massa 

homogênea, nesta etapa foram adicionados os demais ingredientes das formulações. O restante do 

gelo foi adicionado gradativamente a fim de manter a temperatura da polpa de camarão ao redor 

de 5ºC durante a trituração. Após a preparação da emulsão, partiu-se para o envase em forma de 

alumínio previamente higienizados. 
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O cozimento foi realizado em banho maria, com temperatura de 80ºC durante 30 minutos. 

Após a cocção, o fiambre foi resfriado em água corrente a temperatura ambiente e armazenado em 

temperatura de refrigeração (5ºC).  

Após a elaboração realizou-se as análises físico-químicas no produto e na matéria prima de pH, 

acidez total titulável, umidade e cinzas conforme a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz 

(1985).  

As determinações microbiológicas de coliformes totais e Staphylococcus aureus foram 

realizadas seguindo os métodos analíticos oficiais exigidos pelo Ministério da Agricultura, e 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Resolução nº 12, de 2 de janeiro de 2001 

(BRASIL, 2001). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados das análises físico-químicas do camarão in natura e dos produtos estão descritos 

na Tabela2. 

 
Tabela 2- Média dos resultados das análises físico-química do camarão e do fiambre. 

Descrição In natura F1 F2 

pH 7,37±0,01 7,07±0,00 7,13±0,01 

Acidez total titulável (%) 8,9±0,3 0,5±0,00 0,09±0,01 

Umidade (%) 86,5 ± 2,2 71,67±0,81 69±0,00 
Fonte: Autor, 2016. 

Os resultados de pH ficaram entre 7 e 7,3, valores próximos ao encontrado por Patriarca et 

al., (2015), quando realizou um estudo com fiambre de corvina e dourada com medias de pH entre 

6,9 e 7,0 respectivamente. 

As médiasde umidade foram 86,5 %, 71,67% e 69 % para as amostras in natura, F1 e F2 

respectivamente, os resultados encontrados para o camarão in natura e para a formulação F1 

apresentaram um percentual acima da média estipuladas pela legislaçãoque estabelece valor 

máximo de 70% para pescado segundo BRASIL (2000). Esses resultados podem ter sido 

influenciados pelo percentual de camarão utilizados na formulação. 
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Os resultados das análises microbiológicas realizadas nas amostras de fiambre de camarão 

estão apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3- Resultados das análises microbiológicas de fiambre de camarão. 

Analises 
F1 F2 Legislação* 

Coliformes totais Ausência Ausência 103 

Staphylococcusaureus  5,3 x 10² 5,2 x 102 3 x 103 

* RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Os resultados para a análise de coliformes totais apresentaram ausência demonstrando a 

inocuidade do produto, para os resultados de Staphylococcus aureusem ambas as amostras 

apresentaram valores dentro do que a legislação estabelece. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos mostraram que os fiambres de camarão apresentaram valores médios de 

pH, umidade e acidez superiores aos da legislação mais próximos aos encontrados nas literaturas. 

As análises microbiológicas provam que o produto está próprio ao consumo, pois não houve 

contaminação por coliformes totais e os valores para Staphylococcus aureus estão dentro do que a 

legislação preconiza. 
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RESUMO 

 

As ações do homem no ambiente e, em especial, no ambiente de trabalho, podem pôr em risco a 

sua vida e a segurança de tudo que esteja no entorno, ou seja, pessoas e bens materiais presentes 

nesse ambiente. Em ambientes industriais e urbanos pode existir nas instalações o risco adicional 

de áreas classificadas, que é a probabilidade da presença de uma atmosfera explosiva. Estas 

instalações possuem características específicas de acordo com o ambiente e os equipamentos 

envolvidos.  Por este motivo merece atenção, cuidado e conhecimento da parte dos trabalhadores 

quando estiverem nestes locais realizando algum tipo de serviço. Assim, a presente pesquisa 

objetivou fazer um estudo sobre os riscos de acidentes em áreas classificadas, pois os acidentes 

nestes locais podem trazer graves consequências, para a imagem das empresas, o meio ambiente, 

o patrimônio, o lucro cessante, a integridade das pessoas e implicações no campo do Direito. Em 

termos metodológicos, a pesquisa foi bibliográfica, feita por meio da consulta de documentos da 

área, livros, revistas e relatórios. A coleta de dados foi realizada de março a junho de 2016. Os 

resultados mostram que a informação e a prevenção ainda são as melhores medidas a serem 

adotadas como ações no sentido de garantir a integridade das pessoas, a segurança das instalações 

e os impactos ambientais no meio ambiente de trabalho. 

Palavras-chave:Risco adicional. Área classificada. Eletricidade. 

Área de interesse do Simpósio: Tecnologia Industrial. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Uma abordagem sobre os riscos de acidentes em áreas classificadas nos remete aos riscos 

adicionais (SALIBA, 2015). Entende-se por riscos adicionais, todos aqueles que não estão 

diretamente relacionados à eletricidade, mas ainda assim estão presentes nas atividades realizadas 

pelos profissionais (LOBOSCO, 2013). Conforme o glossário da Norma Regulamentadora (NR), 

NR-10, os riscos adicionais são todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, 

específicos de cada ambiente ou processos de trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar 

a segurança e a saúde no trabalho (BRASIL, 2004). 

Os principais riscos adicionais aos quais estão sujeitos os trabalhadores são: altura; 

ambientes confinados; áreas classificadas;condições atmosféricas adversas; outros agravantes. 

Neste artigo a ênfase será dada à NR-10 e às áreas classificadas, uma vez que estas são consideradas 

mailto:ra.pantoja@gmail.com


 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

307 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

ambientes de alto risco, tais ambientes são também chamados de explosivos (BARROS; 

BORELLI; GUIMARÃES, 2010).  

O principal problema para a segurança do trabalho em áreas classificadas é a falta de 

assimilação e compreensão por parte dos diversos segmentos das empresas quanto aos riscos de 

acidentes nos locais que contêm áreas classificadas (SCALDELAI, 2009). A falta de informação 

continua sendo o principal problema para a segurança do trabalho nessas áreas. Cabe as empresas, 

por intermédio dos serviços de segurança e de medicina do trabalho e, ainda, recursos humanos, 

manter inventário detalhado dos riscos de suas atividades e programas de treinamentos, reciclagem 

e informações aos empregados (SANTOS JUNIOR, 2016). 

O presente trabalho teve como objetivo elaborar uma proposta com instruções de segurança 

para os trabalhadores abordando conhecimentos sobre áreas classificadas, os riscos e as precauções 

que devem ter quando tiverem realizando serviços nesses locais, bem como divulgar estas 

informações sobre as medidas preventivas de segurança em ambientes de trabalho industriais e 

urbanos. 

2. METODOLOGIA 

Em termos metodológicos, a pesquisa foi bibliográfica, feita por meio da consulta de 

documentos da área, livros, revistas e relatórios. A pesquisa bibliográfica investiga o problema a 

partir do referencial teórico existente em livros e outras publicações (LAKATOS; MARCONI, 

2011). É necessária a qualquer modalidade de trabalho técnico e é também a primeira etapa de 

qualquer tipo de pesquisa. A pesquisa foi qualitativa, na medida em que buscou tratar os resultados 

da pesquisa sem um viés quantitativo. A coleta de dados foi realizada no período de março a junho 

de 2016. A análise foi baseada nos resultados encontrados, descritos por meio de figuras e tabelas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ÁREAS CLASSIFICADAS 

O assunto áreas classificadas é abordado na NR-10 nos itens: 10.2.1; 10.9.2; 10.9.4; 10.9.5; 

10.10. O item 10.2.1 determina que em todas as intervenções elétricas devem ser adotadas medidas 

preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise 

de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. (BRASIL, 2004). Isso implica 

identificar os riscos no local de trabalho e adotar Técnicas de Análise Riscos (APR). Neste 

documento é apresentado um estudo antecipado e detalhado de todas as fases de execução de um 

trabalho, e identificados os possíveis riscos que poderão estar presentes durante a sua execução. 
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Após terem sido detectados todos os riscos de acidentes, devem ser adotadas medidas de controle 

preventivas para neutralizar os riscos. Com isso, o trabalho deve ser feito e executado dentro dos 

padrões de segurança evitando acidentes no ambiente de trabalho. Todas essas informações devem 

constar na APR. 

O item 10.9.2 da NR-10 determina que os materiais, peças, equipamentos e dispositivos 

elétricos utilizados em áreas classificadas têm obrigatoriedade de certificação no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Certificação, o que obriga a utilizar equipamentos certificados. Os equipamentos e 

dispositivos elétricos destinados ao uso em áreas classificadas deverão comprovar que são seguros, 

mediante a apresentação de certificados. A Figura 1 apresenta um exemplo de caixas e painéis a 

prova de explosão.          

Figura 1 – Caixas e painéis a prova de explosão.          

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 

O item 10.9.4 da NR-10 exige que nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas 

a risco acentuado de incêndios e explosões devem ser adotados dispositivos de proteção, com 

alarme e seccionamento automático, para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de 

isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação (BRASIL, 2004) 

A instalação elétrica deve ter no mínimo um dispositivo de seccionamento de emergência, 

de acordo com o item 4.5.1 da ABNT NBR-5410, localizado em uma área não classificada, por 

meio do qual deverá ser possível desenergizar os equipamentos elétricos de algum lugar 

apropriado, se a sua energização contínua determinar algum risco, tal como aquecimento ou 
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sobrecargas (SILVA, 2016). Essa prática exige a instalação de dispositivos de seccionamento de 

proteção contra possíveis falhas que possam ocorrer nesses ambientes com potencialidade de 

atmosferas explosivas.  

Outro aspecto a ser considerado na segurança de instalações elétricas em áreas classificadas 

é a equipotencialização. Esta é uma ação de fazer com que entre dois ou mais corpos não tenha 

diferença de potencial elétrico. A equipotencialização é necessária para as instalações elétricas em 

áreas classificadas, esta ação é para evitar centelhamentos perigosos entre as partes metálicas. 

De acordo com o item 3.3.1 da ABNT NBR-5410 a equipotencialização possui a seguinte 

definição: “Procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter a 

equipotencialização necessária para os fins desejados”. Por extensão, a própria rede de elementos 

interligados resultante. Uma nota de rodapé abaixo do item 3.3.1 da ABNT NBR-5410 aborda o 

seguinte sobre a equipotencialização:  

É um recurso usado na proteção contra choques elétricos e na proteção contra sobretensões 

e perturbações eletromagnéticas. Uma determinada equipotencialização pode ser 

satisfatória para a proteção contra choques elétricos, mas insuficiente sob o ponto de vista 

da proteção contra perturbações eletromagnéticas (ABNTNBR 5410, p.08, 2004). 

O aterramento deve ser executado conforme a legislação vigente (Item 6.4.1 da ABNT NBR 

5410, p. 142, 2004). Nos aterramentos em áreas classificadas, neutro e terra devem ser paralelos, 

aterrados no mesmo ponto, configurando um Sistema de Aterramento chamado TNS: o condutor 

neutro e de proteção são separados. 

O item 10.9.5 da NR-10 exige que os serviços em instalações elétricas em áreas 

classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação 

formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão do agente de risco que determina a 

classificação da área (BRASIL, 2004). Esse item obriga a obtenção da “Autorização ou Permissão” 

formalizada para trabalhar nas áreas classificadas.  

A Permissão de Trabalho (PT) é um documento dado por escrito que autoriza o início do 

serviço, após terem sido verificados os riscos e as condições propostas para a realização do serviço 

com segurança. Nenhum trabalho em área classificada pode ser iniciado sem que a permissão de 

trabalho tenha sido emitida pelo responsável da área de trabalho onde o serviço vai ser realizado. 

Para efeitos de fiscalização o documento de PT deve estar em local visível a sua leitura é obrigatória 

por todos os envolvidos na atividade. 
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O Item 10.10 da NR-10 exige que nas instalações e serviços em eletricidade se deve adotar 

sinalização adequada, destinada a advertência e a identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 

– Sinalização de Segurança, de forma a tender, dentre outras, as situações a seguir apresentadas. 

Delimitação de áreas   

Nas instalações elétricas em áreas classificadas deve ser adotada sinalização adequada, 

destinada à advertência e a identificação. A norma exige adoção de sinalização adequada de 

segurança nos serviços e nas instalações elétricas. A sinalização de segurança é uma medida 

complementar de controle de riscos. Podemos considerar a sinalização dos locais e área de trabalho 

como fator de segurança na prevenção de acidentes.  

Conforme Jordão (2002, p. 71), “a denominação adotada pela norma 

brasileira/internacional para designar o grau de risco encontrado no local é ZONA, em lugar do 

termo divisão, prescrito na tecnologia americana”. De acordo com o mesmo autor, as zonas são 

definidas de acordo com o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Zonas e suas características. 

Zona Características 

Zona 0 Local onde a ocorrência de mistura inflamável/explosiva por gases ou vapores é 

continua ou existe por longos períodos. 

Zona 1  É um local onde a atmosfera explosiva está presente em forma ocasional e em 

condições normais de operação. Ex: suspiros, bocas de visitas, flanges, canaletas, 

etc. 

Zona 2 É um local onde a atmosfera explosiva está presente somente em condições 

anormais de operação e persiste somente por curtos períodos de tempo. 

Fonte: NR-10. 

3.2 DEFINIÇÕES  

          A NR-10 possui uma lista alfabética de termos voltados ao sistema elétrico. Também 

conhecida por glossário, esta lista contém explicações de conceitos relevantes, sendo alguns citados 

no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Zonas e suas características. 

Zona Características 
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Atmosfera 

Explosiva 

Mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na 

forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual após a ignição a combustão 

se propaga. 

Direito de 

Recusa 

Instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de 

trabalho por considerar que ela envolve grave e iminente risco para sua 

segurança e saúde ou de outras pessoas. 

Perigo Situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano 

à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. 

Procedimento Sequência de operações a serem desenvolvidas para realização de um 

determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas 

de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização. 

Prontuário Sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações 

pertinentes às instalações e aos trabalhadores. 

Riscos 

Adicionais 

Todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de 

cada ambiente ou processos de trabalho que, direta ou indiretamente, possam 

afetar a segurança e a saúde no trabalho. 

Sinalização Procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. 

Fonte: NR-10. 

3.3 ESTRATÉGIAS PARA A SEGURANÇA EM ÁREAS CLASSIFICADAS 

Os acidentes de trabalho ou mesmo as situações de risco são pontos vulneráveis de uma 

organização. Na busca de resolver ou amenizar os problemas, as empresas têm que buscar e manter 

programas de prevenção. A segurança do trabalhador nas atividades que envolvem áreas 

classificadas pode ser garantida com estratégias de gestão que envolvam diferentes recursos. 

Algumas medidasque, se forem asseguradas, podem garantir a segurança do trabalhador em áreas 

classificadas, são: 

 Em áreas classificadas usar somente equipamentos certificados e aprovados. 

 O conteúdo do involucro de caixas e painéis não pode ser modificado. 

 Realizar inspeções e manutenção de equipamentos em atmosferas explosivas. 

 Os trabalhadores devem conhecer o mapa de classificação de área classificada. 

 Solicitar a presença do Técnico de Segurança do Trabalho para monitoramento do local de 

trabalho. 

 Obedecer às normas e os procedimentos de segurança, inclusive a permissão de trabalho. 

 Em caso de dúvida pare e informe a Supervisão. 

  

3.4 OS RISCOS DE ACIDENTES EM ÁREAS CLASSIFICADAS 
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Conforme o glossário da NR-10, área classificadaé um “local com potencialidade de 

ocorrência de atmosfera explosiva”. Da ABNT NBR IEC 6007914 se extrai que “atmosfera 

explosiva: mistura com ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, 

vapor, névoa, poeiras ou fibras, na qual após a ignição, a combustão se propaga através da mistura” 

(SILVA, 2014). Chamamos tetraedro do fogo – combustível, oxigênio, calor e reação em cadeia – 

à conjunção desses elementos e fatores. 

Nos reservatórios ou tanques de armazenado de combustível existe instrumento 

elétrico/eletrônico para o monitoramento do parâmetro “sensor de nível” no interior do tanque. Se 

por algum motivo o instrumento apresentar defeito, isto é, causando centelhamento, isso associado 

à presença do oxigênio e ao combustível presente no tanque, os três elementos são condições 

favoráveis para que ocorra uma explosão. 

Nesse tipo de área classificada, devem ser tomadas precauções especiais para a construção, 

montagem, manutenção, instalação e utilização de equipamentos elétricos, uma vez que o 

aquecimento acima de certos limites e os eventuais centelhamentos podem ser capazes de inflamar 

a atmosfera explosiva (SILVA, 2016). A Tabela 1 apresenta a energia para ignição, considerando 

três tipos de gases. 

Tabela 1 – Energia para ignição. 

GRUPO ENERGIA GÁS 

II A 180 μ J Propano 

II B 80 μ J Etileno 

II C 20 μ J Acetileno 

                       Fonte: NR-10. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         Este trabalho cumpre o papel de informar aos trabalhadores do setor elétrico sobre as áreas 

classificadas e as precauções que devem ser adotadas durante a realização de suas atividades nessas 

áreas. Todo acidente no ambiente de trabalho pode ser evitado ou as suas consequências reduzidas, 

e para que isso aconteça os trabalhadores devem levar em consideração os riscos no seu ambiente 

de trabalho, obedecendo às normas e os procedimentos, além de estarem atentos às placas de 

sinalização no local de trabalho. Isso porque se considera que a informação e a prevenção ainda 

são as melhores medidas a serem adotadas como ações no sentido de garantir a integridade das 

pessoas, a segurança das instalações e os impactos ambientais no meio ambiente de trabalho.  
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RESUMO  

 

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar qualitativamente a composição química 

de biogás produzido pela biodigestão anaeróbia de macrófitas da espécie Pistia stratiotes. A coleta 

da macrófita foi realizada no lago artificial Bolonha, que faz parte do complexo do Parque Estadual 

do Utinga (PEUT) localizado no município de Belém-PA, e que se encontra bastante eutrofizado 

devido há ocupações não planejadas. Para a realização do experimento foram construídos três 

sistemas de biodigestão caseira, que consistiam de uma embalagem que serviu com biodigestor, 

válvulas esferas e bicos direcionadores para coleta do biogás,todos materiais de baixocusto. O 

volume de cada biodigestor media aproximadamente 200L, com produção de biogás em batelada. 

Para a análise do biogás foi utilizado o Kit Biogás desenvolvido pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que medem composições gasosas de CH4, CO2, NH3 e H2S. No 

experimento cada biodigestor foi abastecido com 6kg de macrófita triturada juntamente com 6 L 

de água e após 31 dias de degradação anaeróbia o biogás produzido apresentou uma porcentagem 

gasosa de CH4 e CO2que variaram entre 65-71% e 29-35% respectivamente. Concentrações 

gasosas de NH3 e H2S também foram determinadas, apresentando valores médios de 15 ppmV para 

NH3 e 102,8 ppmV para H2S. Os resultados obtidos neste experimento foram compatíveis aos 

encontrados na literatura especializada, que de certa forma validaram o experimento realizado. 

 

Palavras-chave:Energias Renováveis. Biodigestores. Macrófitas. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Bioenergia e Biocombustíveis 

 

1. INTRODUÇÃO  

A cidade de Belém é a capital do Estado do Pará e foi fundada em 12 de janeiro de 1616, 

possui 1.059.448 Km² e uma população de aproximadamente 1.439.561 habitantes (IBGE, 2015). 

Em Belém apenas 7,1% do esgoto produzido na cidade são coletados (SNIS, 2010), sendo assim, 

parte do esgoto que não é coletado pode ser lançado nos canais que se transformam em corredores 

de esgoto a céu aberto.  
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A Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) possui a sua Estação de Tratamento de 

Água (ETA) localizada no Parque Estadual do Utinga (PEUT), o qual possui dois lagos artificiais, 

o Bolonha e o Água Preta, que abastecem cerca de 63% da demanda de água tratada da Região 

metropolitana de Belém (SEMA, 2013). O lago Bolonha sofre um processo de eutrofização e está 

sendo ocupado por macrófitas aquáticas, o qual foi identificado uma intensificação a partir do ano 

de 2004 (CARDOSO et al., 2009) e, anualmente, o estado necessita realizar manutenções onerosas 

para a retirada dessas macrófitas, como foi o caso de 2012 em o governo do Estado do Pará aprovou 

um emprestimo de R$ 200 milhões  para a COSANPA junto ao Banco Nacional do 

Densenvolvimento Econômico Social (BNDES) no qual uma das obras contempladas era a limpesa 

do Lago Bolonha.(PARA, 2012) 

As macrófitas aquáticas possuem um papel importante na remoção de nutrientes dissolvidos 

na água e também guardam um importante potencial energético na produção de biogás como foram 

constatados nos trabalhos de Nipaney e Panholzer (1987); Abbasi e Nipaney (1991). No presente 

trabalho foi utilizado sistemas de biodigestão caseira com o objetivo de verificar qualitativamente 

os compostos químicos presentes no biogás produzido através de processo de biodigestão anaeróbia 

de macrófita da espécie Pistia stratiotes, presente no lago Bolonha. 

 

1.1 BIOGÁS 

O biogás é um produto da biodigestão anaeróbia da matéria orgânica (MO). Esse processo 

pode ser utilizado para converter a MO de resíduos vegetais e domésticos em biogás, bem como 

pode ser uma alternativa para o tratamento dos dejetos de animais, reduzindo o percentual da carga 

poluidora. O biogás é constituído por uma mistura de gases como: dióxido de carbono (CO2), 

hidrogênio (H2), gás sulfídrico (H2S), nitrogênio (N2), e, geralmente, em sua maior composição, o 

metano (CH4) (CORTEZ et al., 2008) um gás que é 25 vezes mais agressivo ao efeito estufa que o 

CO2 (FORSTER et al., 2007), no entanto, quando esse gás é comprimido em um ambiente fechado 

e, quando apresenta um alto teor de pureza, ele se torna altamente inflamável, podendo ser utilizado 

para a queima e também pode ser utilizado para a geração de energia elétrica (CERVI, 

ESPERANCINI e BUENO, 2010). 

A biodigestão ocorre basicamente em quatro etapas, inicia-se com a hidrólise que ocorre 

devido à fermentação em um ambiente aquoso para quebrar a MO mais complexa, os lipídios, por 
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exemplo, transformando-os em substâncias mais simples, como os ácidos graxos. Após essa 

quebra, as bactérias fermentadoras transformam esse produto em ácidos solúveis que em seguida 

serão degradados na fase da acetogênese e formarão CO2 e H2 que posteriormente serão convertidos 

em CH4 pelas bactérias metanogênicas (CORTEZ et al., 2008). 

 

1.2. Pistia stratiotes 

A Pistia stratiotes, conhecida vulgarmente pelo nome de alfacinha (ou alface d’agua), é 

uma planta aquatica da familia Araceae possui folhas verdes, inodoro e com gosto amargo. Comum 

em várias partes do mundo, principalmente as que ocorrem em clima tropical e/ou subtropical; sua 

propagação pode tanto ocorrer através de forma sexuada (semente) como assexuada (estacas) 

possuindo em ambos os casos rápido crescimento. No Brasil, esta planta encontra-se distribuídas 

por diversas regiões do país sendo principalmente encontrada em lagos e em muitos deles ocasiona 

um problema econômico-ambiental como: Entupimento de turbinas em hidroelétricas; aceleração 

do processo de eutrofização de lagos; etc. (NEGRISOLI et al., 2006). Embora apresente caráter de 

praga, existem estudos que apontam o potencial da espécie como produtora de biogás 

(Nipaney;Panholzer, 1987; TRIPATHI et al., 2010; STROM, 2010), produtora de etanol 

(MISHIMA et al., 2008) eseu uso como fitorremediador (TEWARI et al., 2008; PUTRA et al., 

2015), entre outros. 

 

1.3. BIODIGESTORES 

Biodigestores são câmaras herméticasonde as bactérias anaeróbias atuam para degradar a 

biomassa depositadae, como produto final, tem-se o biogás e o biofertilizante (DEGANUTTIet al., 

2002). Seu uso difundiu-se pelo Brasil na década de 70 após a crise do petróleo, sendo o indiano e 

o chinês os mais utilizados (CASTANHO e ARRUDA, 2008). No trabalho de Arruda et al. (2002), 

ela propôs a construção de um biodigestor caseiro, de fácil operação e baixo custo, o qual se utilizou 

embalagens de 0,2 m³, válvulas, mangueira de fogão, entre outros materiais (Figura 1). 

Figura 1. Biodigestor caseiro 
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Fonte: Adaptado de ARRUDA et al. (2002). 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A Figura 2 mostra o mapa do local da coleta das amostras e o percentual da cobertura de 

macrófitas na lâmina d’água que foi aproximadamente 73% de acordo como pode ser observado 

na imagem abaixo.  

 

Figura 2. Lago Bolonha – 2015 

 

Fonte: Google, 2015, adaptado pelos autores. 

Através de visita na área de estudo, foi constatado que atualmente o lago ainda está 

consideravelmente tomado pelas macrófitas aquáticas (Figura 3.a). A figura 3.b exibe uma amostra 

da Pistia stratiotes. 
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Figura 3. a) Fotos do lago Bolonha tomado por macrófitas. b)amostra da Pistia stratiotesdo Lago 

Bolonha 

 

Fonte: Os autores. 

2.2. BIODIGESTORES CASEIROS 

Neste estudo, foram utilizados três biodigestores caseiros que foram denominados de: B1, 

B2 e B3 como mostra a figura 4. 

Figura 4. Biodigestores utilizados no experimento 

 

Fonte: Autores 

Cada biodigestor apresenta um volume de 0,2 m3. Na parte superior destes biodigestores 

foram adaptados válvulas esféricas e bicos direcionadores de 1/2” x 3/8” com objetivo de controle 

da saída do biogás e posteriormente sua coleta em sacos apropriados para o experimento. Na Tabela 

1 está apresentado os custos dos materiais utilizados na construção do aparato experimental 

biodigestor e válvulas. 

 

 

Tabela 1. Quantidade e custo dos materiais utilizados na fabricação dos biodigestores 

Material/Serviço Quantidade Custo unitário Total 

União 3/4” x 1/2” 4 R$15,00 R$45,00 

Valvula esférica  

1/2” x 3/8” 

3 R$34,50 R$103,5 
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Fonte: Os autores. 

2.3. COLETA E PREPARO DE AMOSTRAS 

Foram coletadas aproximadamente 40 kg de amostras de Pistia stratiotes, sendo separadas 

as folhas das raízes, depois foram transferidas para uma rede para a retirada parcial da água 

acumulada. Para a pesagem, foi utilizada uma balança digital de mão e, em seguida, eram 

encaminhadas para a lavagem para a retirada do excesso de sedimentos. 

Após a lavagem, as amostras eram trituradas através de um liquidificador doméstico e 

filtradas com uma malha de rede, após a filtragem, foram adicionados 6 kg de amostras em cada 

biodigestor juntamente com 6 litros de água e deixados dentro do biodigestor devidamente vedado 

pelo período de 31 dias. 

 

2.4. MÉTODOS DE ANÁLISE 

Foi seguido a metodologia recomendado pelo “Manual de Análise de Biogás: método de 

análise química qualitativa e quantitativa de gás”, de Kunz e Oliveira (2009) que determina 

qualitativamente a presença de CH4, CO2, H2S e NH3 e também um Kit Biogás desenvolvido pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, no qual se baseia tal metodologia . Inicialmente, 

coletava-se o biogás com uma mangueira acoplada ao saco amostrador de biogás (Figura 5. a) e 

preparavam-se os reagentes em uma cubeta plástica (Figura 5.b) para depois serem transferidos 

para as seringas. Para quantificar o percentual de CH4 e CO2, utilizou-se a seringa de vidro para 

transferir o biogás do saco amostrador, enquanto que na seringa de plástico foram coletados os 

reagentes; ambas as seringas estavam conectadas por uma válvula, onde o gás da seringa de vidro 

foi transferido para a de plástico para acontecer a reação. Após a reação, o biogás retornava para a 

seringa de vidro onde foi possível quantificar o percentual de CH4 através da diferença de CO2 que 

era aferido pelo equipamento (Figura 5. c).  

Válvula esférica  

1/2” x 1/2” 

1 R$28,00 R$28,00 

Bico 1/2” x 3/8” 1 R$9,90 R$9,90 

Embalagem plástica 200L 1 R$80,00 R$80,00 

Embalagem plástica 220L 1 R$90,00 R$90,00 

Veda rosca 18mm x 10mm 1 R$5,50 R$5,50 

Bastão cola quente 1 R$1,00 R$1,00 

Custo total - - R$362,90 
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Para a quantificação do H2S, adicionavam-se as soluções de pré-tratamento onde eram 

transferidos para uma seringa de plástico e depois, coletado o biogás para realizar a reação. Depois 

de reagido, o fluido foi transferido para uma cubeta de vidro que ficava em repouso por 10 minutos 

até mudar sua coloração. Pela coloração era possível realizar uma análise colorimétrica e identificar 

as faixas de concentrações em ppmV como mostra a Figura 5.d. Os procedimentos para a 

determinação dos resultados de NH3 foram os mesmos realizados para gerar o H2S, mudando 

apenas as soluções de pré-tratamento. 

Figura 5. Fotografiaa dos procedimentos de analise. 

 
Fonte: Os autores.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através das análises em triplicata de NH3, H2S, CO2 e CH4 do biogás produzido a partir da 

biodigestão da Pistia stratiotes em cada biodigestor, verificou-se a presença de amônia (NH3), gás 

sulfídrico (H2S), dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) como pode ser visto na Tabela 3. 

Observou-se que a concentração de NH3 manteve-se estável em todos os biodigestores, assumindo 

uma média de 15 ppmV. O H2S variou entre 40-155 pmmV, tendo uma média de 102,8 ppm. 

 

Tabela 3. Resultado das concentrações em ppmV de NH3, H2S e da relação do percentual de CO2 e CH4 

produzidos pela degradação anaeróbia da Pistia stratiotes. 

  NH3 

(ppmV) 

H2S 

(ppmV) 

CO2  

 

CH4 

 

B1' 15 40 29% 71% 

B1'' 15 75 31% 69% 

B1''' 15 40 29% 71% 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

321 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

B2' 15 155 31% 69% 

B2'' 15 75 35% 65% 

B2''' 15 75 30% 70% 

B3' 15 155 29% 71% 

B3'' 15 155 31% 69% 

B3''' 15 155 31% 69% 

B1: biodigestor 1 e suas triplicatas B1’, B1’’ e B1’’’.  

B2: biodigestor 2 e suas triplicatas B2’, B2’’ e B2’’’. 

B3: biodigestor e suas triplicatas B3’, B3’’ e B3’’’. 

Fonte: Os autores. 

 

O experimento mostrou uma certa estabilidade para os resultados de NH3, CO2 e CH4, onde 

a média de seus resultados não diferenciaram-se muito das máximas e mínimas de suas triplicatas, 

apenas o H2S possuiu uma maior variação, porém, como a metodologia de análise é a partir de uma 

interpretação colorimétrica, o erro foi minimizado, uma vez que foi realizado a triplicata de 3 

biodigestores com a mesma biomassa homogeneizada. Pode-se perceber na Tabela 4 que os 

resultados de ABBASI & NIPANEY (1991), que conseguiram um máximo de 68% em seu 

trabalho, assim como o de NIPANEY & PANHOLZER (1987), ambos estão muito próximos das 

percentagens obtidas de metano nos biodigestores B1, B2 e B3 que variou entre 65-71%, o que de 

certa forma válida os resultados do presente trabalho.  

Tabela 4. Porcentagem da produção de CH4 de Pistia stratiotes. 
Espécie CH4 (%)  TRD Referência 

P.s.       69-71% B1 31 Autor 

P.s.       65-70% B2 31 Autor 

P.s.       69-71% B3 31 Autor 

P.s. 61-68% 30 ABBASI & NIPANEY (1991) 

P.s. 58-68% 30 NIPANEY & PANHOLZER (1987) 

P.s. = Pistia stratiotes, TRD = tempo de retenção em dias 

Fonte: Os autores. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

Através das análises, pode-se concluir que a Pistia stratiotes possui um potencial energético 

a ser explorado, pois na pesquisa realizada foi determinado uma percentagem aproximada de 70% 

de concentração de CH4 que é um gás combustível de alto poder calorífico, que pode ser utilizado 
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na queima direta em fogões domésticos ou industriais ou em motores de combustão interna. As 

concentrações encontradas paras os gases H2S, NH3 e CO2, mostram que para se ter um 

aproveitamento mais eficiente do metano é necessário a utilização de filtros de gases. Sugere-se 

também realizar o experimento com uma quantidade maior de amostras e usar tecnologias que 

quantifiquem com precisão as quantidades destes gases. 
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RESUMO  

 

Desde os primórdios, a biomassa constitui uma fonte de energia renovável de vital importância 

para a humanidade. Considerando a importância do emprego de fontes alternativas para a geração 

de energia, este estudo teve por objetivo descrever a potencialidade do emprego da biomassa 

florestal como fonte sustentável de energia em comunidades rurais no interior do Pará as quais 

geralmente não são abastecidas pelas linhas de transmissão de energia elétrica, tendo que recorrer 

à queima de combustíveis fósseis para obtenção de energia. O trabalho foi realizado através de uma 

revisão bibliográfica referente aos temas centrais: biomassa, biodigestor, biogás. A pesquisa foi 

realizada através de consultas a endereços eletrônicos contendo artigos científicos relacionados aos 

temas centrais. Através do levantamento bibliográfico, conclui-se que a biomassa representa uma 

opção promissora para a produção alternativa de energia limpa nas comunidades rurais isoladas do 

Estado do Pará sendo o biodigestor de batelada a alternativa mais adequada a realidade das 

comunidades, trazendo assim benefícios tanto financeiros, quanto sócio- ambientais. 

 

Palavras-chave: Biomassa. Energias Renováveis. Biodigestor.  

Área de Interesse do Simpósio: Bionergia e Biocombustíveis. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A medida que a humanidade avança no desenvolvimento tecnológico, o homem se torna 

cada vez mais refém de energia. As sociedades utilizam energia para satisfazer muitas 

necessidades: calor, para cozinhar nos domicílios e comércios; eletricidade, para iluminação, 

refrigeração, força motriz nos setores domiciliar, comercial e industrial; combustíveis líquidos ou 

gasosos, para o setor de transporte; combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, para os setores 

industrial e comercial. É quase impossível imaginar uma sociedade moderna funcionando sem ter 

acesso a todas estas fontes de energia, e seu consumo continua crescendo sem parar. Mesmo que 

os custos ambientais e econômicos da energia aumentem, isto não detém a progressão do consumo 

(RIEGELHAUPT & PAREYN, 2010). 

mailto:andrezaranieri@yahoo.com.br


 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

325 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Grande parte da fonte de energia utilizada nas atividades humanas são os combustíveis 

fósseis, que são fontes não renováveis (derivados do petróleo e carvão mineral), ou seja, são 

combustíveis que um dia se esgotarão. Além do fato de um dia não poder mais utilizar tais 

combustíveis, existe também o problema do grande impacto ambiental que os mesmos causam no 

planeta com a emissão de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa e do aquecimento 

global.  

Assim, as fontes alternativas de energia renovável vêm ganhando destaque na atualidade 

como a solução para o problema dos combustíveis fósseis. A energia de biomassa é uma delas, pois 

pode ser convertida em eletricidade, combustível ou calor a partir de recursos disponíveis na 

exploração agrícola e florestal, inclusive os resíduos (BRANDÃO, 2009). 

A biomassa, portanto, se mostra uma grande alternativa às comunidades rurais isoladas do 

Estado do Pará, as quais geralmente não são abastecidas pelas linhas de transmissão de energia 

elétrica, tendo que recorrer à queima de combustíveis fósseis para obtenção de energia. Desta 

forma, a utilização dos resíduos de biomassa provenientes de sua exploração agrícola e silvicultural 

para geração de energia aparece como uma excelente alternativa para a solução dos problemas 

energéticos do interior paraense (RODRIGUES et al., 2002). 

Este trabalho objetiva mostrar que a biomassa pode ser uma solução viável para a 

deficiência energética das comunidades rurais isoladas do Estado do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica referente aos temas centrais: 

biomassa, biodigestor, biogás. A pesquisa foi realizada através de consultas a endereços eletrônicos 

contendo artigos científicos relacionados aos temas centrais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. A BIOMASSA 

Do ponto de vista energético, biomassa é toda a matéria orgânica (de origem animal ou 

vegetal) que pode ser utilizada na produção de energia. A energia da biomassa provém da luz solar 

convertida em energia química, através da fotossíntese, base dos processos biológicos de todos os 

seres vivos (BRANDÃO, 2009). 
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Segundo Souza e Santos (2003) apud Brandão (2009), dentre as alternativas de energia 

renovável, a biomassa é a que apresenta os resultados mais promissores do ponto de vista social, 

ambiental e estratégico para a região Amazônica, pois a sua utilização permite o melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis na exploração agrícola e florestal, a redução dos gastos 

com outras fontes de energia, como os combustíveis fósseis, o reaproveitamento de resíduos e 

também uma menor emissão de poluentes se comparada a utilização de óleo diesel. 

O aproveitamento da biomassa é feito geralmente por meio de estrumeiras e câmaras de 

fermentação. Porém a utilização de um biodigestor pode dar melhor destino a este material, não só 

para a obtenção de gás de forma bastante econômica como também para a produção de adubo 

orgânico de real valor para a fertilização do solo (SEIXAS, J.; FOLLE, S.; MACHETTI, D. apud 

ARRUDA et al., 2002).  

O estado do Pará é rico em biomassa, a qual pode ser utilizada na obtenção de energia 

através do biodigestor. O açaí está entre os produtos mais abundantes da região, tendo apresentado 

uma quantidade de fruto produzida de 111.073 toneladas no ano de 2013 (IBGE, 2013). O seu 

caroço, que representa 83% do fruto, apresenta grande potencial para uso em biodigestores, no 

entanto é comum o seu descarte de maneira inadequada nos locais de comércio, como pode ser 

observado principalmente na região metropolitana de Belém, que é o maior consumidor de açaí do 

estado (RODRIGUES et al., 2002). 

Além disso, outros recursos descartáveis do cotidiano das comunidades rurais paraenses 

podem ser utilizados como biomassa para a obtenção de energia, são eles: esterco de vaca, esterco 

seco de galinha, esterco de porco, plantas ou cascas de cerais e também o lixo (BARREIRA, 2011 

apud DA SILVA FILHO, 2013). 

 

3.2. O BIODIGESTOR 

O biodigestor é uma espécie de câmara isolada, de fabricação relativamente simples, onde 

por meio de um processo biológico, a digestão anaeróbica, possibilita a transformação e o 

aproveitamento de certos detritos orgânicos, biomassa, provindos de diversos meios para a geração 

de um gás peculiar altamente rico em metano, e um fertilizante completamente natural, também 

denominados como biogás e biofertilizante. Assim, além de promover um destino adequado para 

os resíduos florestais que seriam descartados, o biodigestor ainda apresenta o biofertilizannte como 
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produto, o qual traz benefícios para as plantações, pois há o aumento no teor de nitrogênio e demais 

nutrientes em consequência da perda de carbono, diminuição da relação C/N da matéria orgânica 

o que melhora as condições do material para fins agrícolas, maiores facilidades de imobilização do 

biofertilizante pelos microorganismos do solo, devido ao material já se encontrar em grau avançado 

de decomposição, o que aumenta a sua eficiência e solubilização parcial de alguns nutrientes, e não 

apresenta componentes químicos nocivos à saúde humana (DA SILVA FILHO, 2013; ARRUDA 

et al., 2002). 

Há uma grande gama de modelos de biodigestores atualmente, sendo cada um adaptado a 

uma realidade e uma necessidade de biogás, porém o modelo de batelada (Figura 1) apresenta 

características mais viáveis às comunidades rurais paraenses devido a frequência e quantidade de 

biomassa disponível nas comunidades. 

Figura 1 - Representação tridimensional em corte do biodigestor modelo batelada 

 

Fonte: Deganutti et al., 2002. 

 

 

 

3.2.1. Biodigestor Modelo de Batelada 
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Trata-se de um sistema bastante simples e de pequena exigência operacional. Sua instalação 

poderá ser apenas um tanque anaeróbio, ou vários tanques em série. Esse tipo de biodigestor é 

abastecido de uma única vez, portanto não é um biodigestor contínuo, mantendo-se em fermentação 

por um período conveniente, sendo o material descarregado posteriormente após o término do 

período efetivo de produção de biogás (DEGANUTTI et al., 2002). 

 

Desta forma, por ser um biodigestor que se adapta melhor quando a disponibilidade de 

biomassa ocorre em períodos mais longos, o modelo de batelada se adequa melhor do que os outros 

as necessidades das comunidades rurais paraenses, haja vista que os moradores só farão a extração 

do açaí em determinadas épocas do ano, gerando grande quantidade de biomassa para se utilizar 

nos biodigestores. 

De acordo com Arruda et al. (2002), existem algumas condições necessárias para que a 

fermentação seja ótima e a produção de biogás seja máxima, são elas: 

1. Impermeabilidade ao ar: o processo de decomposição é feito por bactérias anaeróbicas, ou 

seja, não exigem a presença de oxigênio. 

2. Temperatura adequada: 30°C, qualquer mudança brusca que a exceda afeta a produção. 

3. Nutrientes Essenciais: Nitrogênio, sais orgânicos e principalmente Carbono. 

4. Teor de água: Deve situar normalmente em torno de 90% do peso conteúdo total. Tanto o 

excesso quanto a falta são prejudiciais.  

5. Substâncias prejudiciais: NaCl, Cu, Cr, NH3, K, Mg, Ni. São elementos conciliáveis se 

mantidas abaixo de certas concentrações. 

6. Tempo de retenção: 35 a 45 dias em geral. 

 

3.3. O BIOGÁS 

Com a decomposição das bactérias anaeróbias, obtém-se a formação de uma grande 

quantidade de metano, um gás incolor, inodoro, considerado um dos mais simples hidrocarbonetos, 

possuindo pouca solubilidade na água e, quando em contato com o ar, torna-se um composto 

altamente explosivo. O gás formado a partir da decomposição de matéria orgânica, também pode 

ser chamado de biogás (DA SILVA FILHO, 2013). 
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De acordo com Arruda et al. (2002), O Biogás consta basicamente de: gás metano (CH4) 

em torno de 50 a 60%; gás carbônico (CO2) em torno de 35 a 40%; hidrogênio (H2) em torno de 1 

a 3%; oxigênio (O2) em torno de 0.5 a 1%; gases diversos em torno de 1 a 5%.  

Em função da porcentagem com que o metano participa na composição do biogás, o poder 

calorífico deste pode variar de 5.000 a 7.000 kcal por metro cúbico. Esse poder calorífico pode 

chegar a 12.000 kcal por metro cúbico uma vez eliminado todo o gás carbônico da mistura 

(DEGANUTTI et al., 2002). 

 

De acordo com Deganutti et al. (2002), 1 metro cúbico de biogás equivale a:  

 0,61 litros de gasolina;  

 0,57 litros de querosene;  

 0,55 litros de óleo diesel;  

 0,45 kg de gás liquefeito; 

 0,79 litros de álcool combustível; 

 1,538 kg de lenha; 

 1,428 kwh de energia elétrica. 

 

3.4. O BIOFERTILIZANTE 

O biofertilizante é considerado um produto final de toda a reação, e também um subproduto 

de grande importância para a agricultura. Possui alta concentração de nitrogênio e baixa 

concentração de carbono. A liberação de carbono através do biodigestor nos elementos CO2 e CH4, 

propicia um biofertilizante rico em nutrientes, e um dos principais motivos de ser utilizado na 

agricultura é seu baixo custo. Os biofertilizantes não geram problemas referentes à salinização do 

solo e muito menos níveis de desestruturação como ocorre com o uso de fertilizantes químicos (DA 

SILVA FILHO, 2013). 

Além disso, o biofertilizante não propaga mau cheiro; está livre dos parasitas da 

esquistossomose, de vírus da poliomielite e bactérias como a do tifo e malária; recupera terras 

agrícolas empobrecidas em nutrientes pelo excesso ou uso contínuo de fertilizantes inorgânicos, ou 

seja, produtos químicos; é um agente de combate a erosão, porque mantém o equilíbrio ecológico 

retendo maior quantidade de água pluvial; a biomassa que fica dentro do biodigestor sem contato 
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com o ar, mata todas as bactérias aeróbicas e germes existentes nas fezes e demais matérias 

orgânicas; o resíduo da matéria orgânica apresenta uma capacidade de retenção de umidade pelo 

solo, permitindo que a planta se desenvolva durante o período de seca (SILVA et al., 2013). 

4. CONCLUSÕES 

A biomassa, portanto, representa uma opção promissora para a produção alternativa de 

energia limpa nas comunidades rurais isoladas do Estado do Pará. A utilização do biodigestor de 

batelada se mostra a alternativa mais adequada a realidade das comunidades, trazendo assim muitos 

benefícios tanto financeiros, quanto sociais e ambientais. A ideia se aplicada em larga escala 

abrangendo uma grande quantidade de comunidades que utilizam ainda do óleo diesel como 

combustível, pode resultar em efeitos significativos na região amazônica, principalmente em 

relação a emissão de gases poluentes na atmosfera. 
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RESUMO 

 

As empresas que oferece e/ou comercializam produtos e serviços ligados a informática geram 

resíduos,tanto de produtos fornecidos para seus clientes,quantoos utilizados pelas próprias 

empresas,e a maneira como é feito o descarte desses resíduos nem sempre é realizada de uma 

forma correta, sendo por falta de conhecimento, orientação e incentivos. Segundo a Lei 

12.305/2010, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, abrange que o gerenciamento e gestão dos 

resíduos sólidos são feitos através de Logística Reversa e do recolhimento compartilhado, além 

disso, consta que esses processos são de total responsabilidade dos geradores e do setor público. 

A Logística Reversa aborda o ciclo de produtos físicos, possibilitando, além da obrigatoriedade 

do cumprimento da lei, a preservação do meio ambiente, melhoria da saúde pública e também 

retorno para as empresas em questão. Levando em consideração esse relacionamento entre 

empresa e cliente no processo desse ciclo, o presente artigo, classificado como quantitativo, 

consiste em analisar dados levantados através de uma pesquisa de campo com uma aplicação de 

questionário e empresas que oferece e/ou comercializam produtos e serviços ligados a 

informática localizadas nos municípios de Redenção e Xinguara. Com os dados obtidos 

buscamos avaliar a compreensão dessas empresas a respeito logística reversa e o destino dos 

equipamentos produzidos e obtidos por essas empresas. Os resultados da análise mostraram que, 

devido as empresas e seus clientes estarem em busca de se tornarem ecologicamente corretos, 

de forma geral, muitas empresas aplicam ou apenas conhecem a logística reversa, relevando 

também qualquer tipo de práticas para recolhimento de resíduos. Conclui-se, portanto, que há 

um longo caminho para que ocorra de fato o cumprimento da lei em todas as empresas, e isso 

deve ser feito através de incentivos e conscientização e orientação tanto por parte das empresas, 

clientes e do governo. 

 

Palavras-chave: Resíduos. Informática. Logística Reversa. 

Área de Interesse do Simpósio:Consumo e Meio Ambiente 

 

 

 

 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

333 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O lixo eletrônico tem se tornado um grande problema mundial, pois com o aumento 

populacional, relacionado as modificações de hábitos, processo de compra de produtos e descarte 

do antigo, decorre um aumento excessivo na geração produtos inutilizáveis de maneira que estes 

produtos são produzidos e consumidos. 
 

Dados do G1 (2015) mostram que, o Brasil está entre os países que mais produzem lixo 

eletrônico da América Latina, cerca de 1,2 milhão de toneladas de lixo eletrônico produzido por 

ano, e somente 13% desses resíduos eletroeletrônicos são destinados corretamente. Vale ressaltar 

que os consumidores são levados por tendências, a partir do momento que um produto novo chega 

no mercado, o produto antigo é descartado, isso seria uma das principais causas para a produção 

do lixo eletrônico. Outro problema encontrado, é que é desconhecido a maneira correta de descartar 

o lixo eletrônico por parte da população. 
 

Quando os resíduos eletrônicos são coletados e descartados em locais impróprios, essa 

pratica pode causar um grande problema, tanto para o meio ambiente, quanto aos seres humanos, 

alguns tipos de impactos causados tais como: contaminação do lençol freático, do solo, do ar e 

proliferação de doenças. 
 

A Logística Reversa tem uma função muito importante nesse procedimento de torna 

utilizável aquilo que já não era, onde os produtos usados ou em possibilidades de serem utilizados 

chegam ao fim de sua vida útil são denominados bens de pós-consumo e após o termino de vida 

útil de um produto ele é posposto e a logística reversa o põe a ser reciclado, ou descartado 

corretamente. É a parte da logística que tem por finalidade regressar um produto que não teria mais 

proveito, sendo por deformidade ou por ter se danificado por completo, para que seja reaproveitado 

e assim retornar ao mercado, fazendo um novo ciclo de vida de reutilização daquilo que seria lixo 

comum. 
 

Perante isso, a pesquisa traz como título: Análise da aplicação da Logística Reversa das 

empresas que comercializam e/ou prestam serviços de informática nos municípios de Redenção e 

Xinguara do Estado do Pará, com o objetivo de analisar dados levantados por meio de uma pesquisa 

de campo em algumas empresas que oferecem e/ou comercializam produtos e serviços na área da 

informática. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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A pesquisa teve como área de estudo os municípios de Redenção e Xinguara, situadas na 

região sul do estado do Pará. Quanto ao tipo de pesquisa, pode-se afirmar que se trata de 

quantitativa pois, empregamos métodos estruturados e instrumentos formais para coleta e análise 

de dados. Buscou-se traduzir em números, através de procedimentos estatísticos, as informações 

obtidas por meio de uma pesquisa de campo, a qual discutiremos no tópico seguinte (GERHARDT, 

SILVEIRA, 2009). 
 
Elaboramos um questionário para que se pudesse fazer a coleta de dados, no qual aplicamos 

em 13 empresas, das quais 7 delas são situadas em Redenção, e 6 na cidade de Xinguara, que 

comercializam e/ou prestam serviços de informática dos municípios referidos, sendo essas a nossa 

amostra da pesquisa. E conforme, os mesmos foram avaliados a respeito de Logística Reversa e o 

destino do lixo eletrônico que geram, seja na sua utilização ou na comercialização dos mesmos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Apresentaremos os resultados e as análises dos dados acerca de Logística Reversa a qual 

foi introduzida na legislação ambiental, através da Lei nº12.305 em agosto de 2010, que define a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, buscando minimizar a grande quantidade de lixo 

descartados de forma incorreta (BRASIL, 2010a). 
 

A lei torna aparente a precisão de se implantar soluções para auxiliar na diminuição de 

resíduos segundo as suas especificidades, atribuindo a responsabilidade de sua geração para toda a 

sociedade de forma com que envolva indústrias, distribuidores, comerciantes, consumidores e 

órgãos públicos, ou seja por todos aqueles que participam do ciclo de vida de um produto (BRASIL, 

2010a). 
 

Dados desta pesquisa apontam que nos municípios de Redenção e Xinguara, das 13 

empresas entrevistadas, como mostra na Figura 1, que 46% conhecem e/ou aplicam o Sistema de 

Logística Reversa dos resíduos eletroeletrônicos, muitas delas, por consciência e responsabilidade 

para com o meio ambiente, e não pela imposição da lei, pois a maioria até desconhece a legislação. 

Das empresas, 39% apesar de não conhecerem e/ou aplicarem o sistema, pretendem. Pois ao tomar 

o devido conhecimento da Lei, irão procurar conhecer e assimimplementar na sua empresa, e 

apenas 15%, afirmaram somente que não conhecem, aplicam e nem pretendem aplicar. 

Figura 1 – Gráfico de Conhecimento e/ou aplicação do Sistema de Logística Reversa.  
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Fonte: Autores, 2016. 
 

Com base no conhecimento sobre a Logística Reversa ou simplesmente por essas empresas 

terem a conscientização sobre o meio ambiente, os resíduos produzidos por clientes ou até mesmo 

pela empresa em questão devem ter um destino apropriado, e diante dos resultados obtidos pela 

pesquisa, o gráfico da figura 2 representa que, 31% das empresas entrevistadas desenvolvem 

práticas de coleta de resíduos de equipamentos de informática dos seus clientes, visando incentivar 

o consumidor a devolver esses produtos. Já 15% não exercem essa atividade, mas possuem 

interesse por aplicá-la futuramente, devido a meta de serem ecologicamente corretas e da execução 

da lei nº 12.305 na empresa. E por fim, 54% afirma que não aplica a coleta na empresa, por não 

terem um destino correto para os resíduos dando ênfase na falta de falta de conscientização, pontos 

de coletas e de incentivos. 

Figura 2 – Gráfico do desenvolvimento de prática de coleta de resíduos de equipamentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores, 2016. 

 

No gráfico da figura 3 se encontra uma pergunta de múltipla escolha, percebe-se logo de 

início que a alternativa C obteve mais respostas, a crescente conscientização ambiental dos 
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consumidores. Em seguida temos a alternativa B, que nos traz benefícios econômicos do uso de 

produtos que retornam ao processo de produção, ao invés dos altos custos do correto descarte do 

lixo. E a alternativa A, legislação ambiental, que força a empresa a retornar seus produtos e cuidar 

do tratamento necessário, na qual a empresa é obrigada perante a lei a praticar logística reversa, 

essas duas alternativas foram obtiveram resultados iguais. Temos também as alternativas E, 

limpeza do canal de distribuição, a alternativa F, proteção de Margem de Lucro e por último a 

alternativa G, recaptura de valor e recuperação de ativos, que também houve um empate na escolha 

das alternativas. 

 

Figura 3: Gráfico das razões que levou ou que leva a empresa a atuar em Logística Reversa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Autores, 2016. 

No gráfico da figura 4, foram listados alguns equipamentos que são comercializados e/ou 

utilizados pelas empresas de informática, sendo também uma pergunta de múltipla escolha. Dos 

equipamentos dispostos que mais as empresas comercializam e/ou utilizam, estão: as alternativas 

F, equipamentos de rede e B, notebook, pois hoje com a demanda por novas tecnologias, as pessoas 

querem estar conectadas com o mundo ao seu redor e para isso é necessário o uso desses 

equipamentos. Em seguida a alternativa A, desktop sendo um dos produtos que mais as empresas 

entrevistadas utilizam. Na alternativa G, equipamentos periféricos, também um dos produtos a 

serem de grande importância para as empresas, tanto para a comercialização, quanto a ser utilizado 

pela mesma. Na alternativa C, tablet e alternativa D, celular houve o mesmo resultado entre elas. 

E por fim temos os produtos menos comercializados e/ou utilizados pelas empresas que são: a 

alternativa E, videogame e a alternativa H, mídias removíveis. 

Figura 4: Gráfico dos equipamentos comercializados e/ou utilizados pela empresa.  
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Fonte: Autores, 2016. 
 

O que é importante nem sempre de fato acontece, nas empresas entrevistadas, como 

demostra gráfico da figura 5, levando em consideração que a questão é de múltipla escolha, 2 

responderam A que, não aceitariam os resíduos ou equipamento, caso o cliente da empresa queira 

efetivar a devolução de determinado produto, por danificação ou por estar obsoleto. Tendo a opção 

B como política para 3 empresas, onde aceitam o resíduo somente com notas fiscais de compra. 

Feita a coleta, 4 empresas verificam com a marca do produto/equipamento como proceder com a 

Logística Reversa do descarte, a opção E. A opção C, onde a empresa estaria solicitando que o 

cliente descartasse o produto em campanhas municipais, não foi costada como uma opção para a 

empresa, devido a inexistência dessas nos municípios. Não efetuando acoleta de resíduos a empresa 

poderia solicitar que o cliente encaminhasse o descarte na assistência técnica da marca do produto, 

que era a opção D, onde fora escolhida por 5 empresas. 

 

Figura 5: Gráfico do comportamento da empresa a devolução de produto danificado ou obsoleto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores, 2016. 
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Por fim, existem pontos críticos que as empresas encontram atualmente quando se trata de 

implementar e até mesmo de manter o funcionamento da Logística Reversa, por isso, colocamos 

no questionário alternativas que conforme mostraram nossas pesquisas bibliográficas, são as 

comumente utilizadas para relatar os problemas enfrentados. Analisando o gráfico da Figura 6, na 

alternativa A, temos a falta de orientação adequada, na qual foi uma das mais escolhidas, 

juntamente com a alternativa C, que se trata da falta de implementação de planos integrados de 

resíduos sólidos (coleta seletiva) nos municípios. Pois neles não existem nenhuma diretriz da parte 

dos órgãos competentes. 
 

As demais opções da questão, ficaram empatadas, sendo B, falta de estrutura física ou 

institucional adequada, D, que discorria sobre a falta de incentivos fiscais e a alternativa E, que 

aborda a falta de uma política pública eficaz, entre os entes federativos, a qual conduza a atuação 

do setor privativos dos consumidores. Lembrando que, está também era uma das questões que 

poderia ser feita mais de uma escolha. 

 

Figura 6: Gráfico dos Pontos críticos para a implantação e/ou funcionamento da Logística Reversa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores, 2016. 
 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Essa pesquisa foi desenvolvida com intuito de analisar a aplicação Logística Reversa, tendo 

como área de estudo da pesquisa algumas empresas dos municípios de Redenção e Xinguara, dando 

ênfase ao procedimento que acontece com os resíduos eletrônicos.  

Sendo constatado que as empresas são conscientes do que é, e da importância da Logística 

Reversa, demonstrado através de gráficos o conhecimento, a aplicação, e as dificuldades que os 
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entrevistados enfrentam na aplicação do sistema decorrente da falta de orientação dos órgãos 

competentes. E após a pesquisa percebe-se que o número das empresas praticantes do sistema é 

maior das que não praticam, por sua vez estas, que desconheciam a existência de Logística Reversa, 

sentiram interesse em se aprofundar e aplicar futuramente. 
  

Portanto, é de fundamental importância que as empresas façam o descarte correto, 

incentivem seus clientes e também é essencial que os órgãos competentes façam campanhas 

dedivulgação do quão é necessário fazer o descarte adequado dos resíduos sólidos, não somente 

para as empresas, mas também para as residências, escolas entre outros. 
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RESUMO  

 

A Amazônia brasileira possui um valioso reservatório de espécies de palmeiras, muitas, utilizadas 

na produção de palmito.  No município de Abaetetuba, PA, pertencente a região amazônica, 

possuem fábricas de produção de palmito. Entretanto, há ausência de trabalhos que abordem 

questões sobre o processo de produção deste palmito, a origem e destino de comercialização. Desta 

forma,torna-se importante conhecer o processo de produção e comercialização do palmito, neste 

local. Este trabalho objetiva caracterizar a produção e comercialização do palmito em fábricas no 

município de Abaetetuba, PA, bem como a origem das palmeiras utilizadas e o destino deste 

palmito, a fim de levantar conhecimento para futuras ações de conservação. A pesquisa ocorreu 

em duas fábricas a partir de observação participante e entrevistas semiestruturadas.Semanalmente, 

aproximadamente 55 mil palmeiras de açaí(Euterpe oleracea Mart.) provenientes das ilhas de 

Abaetetuba são fornecidas para as duas fábricas, produzindo cerca de 20.400 potes de palmito 

comdestino de comercialização para outras regiões do Brasil. As vendas aumentam no período de 

outubro à fevereiro. Por motivos ambientais, bem como econômicos, as fábricas realizam 

compostagem e produção de volumosos para ruminantes, demonstrando possuir preocupação com 

o destino dos resíduos. Não se possui o controle de manejo, nem conhecimento se o cultivo dessas 

palmeiras está sendo realizado de forma controlada, para evitar que ocorra algo parecido com a 

palmeira juçara (Euterpe edulis Mart) na Mata Atlântica.Desta forma, torna-se importante a 

realização de mais pesquisas no local, bem como, monitorar a cadeia produtiva do palmito na 

Amazônia, e verificar se o manejo e colheita do palmito açaí esta sendo realizado de forma 

sustentável sem haver a exploração predatória da espécie.  

Palavras-chave: Amazônia. Palmeira. Palmito.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Consumo e Meio Ambiente. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

No mundo tem-se registro de 3000 espécies de palmeiras, das quais 390 ocorrem no Brasil, 

com a grande maioria sendo nativa da Amazônia, onde ocorrem 41 gêneros e 290 espécies 

(CLEMENT et al., 2001). Assim, a Amazônia brasileira possui um valioso reservatório de 
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palmeiras, espécies vegetais de grande utilidade à população local, onde muitas dessas espécies são 

utilizadas na produção de palmito (OLIVEIRA E RIOS, 2014).  

O Brasil é o maior produtor e consumidor de palmito do mundo, mas não possui mais o 

título de maior exportador, por conta de o palmito nacional apresentar baixa qualidade e ser um 

produto não ecológico, pois é sustentado pelo corte de palmeiras nativas (SAMPAIOet al., 2007).   

Segundo Bovi (2003), a produção anual nacional de palmito é de aproximadamente 100 mil 

toneladas, sendo que o faturamento médio anual do setor é da ordem de 350 milhões de dólares, 

com geração de 8 mil empregos diretos e cerca de 25 mil indiretos. Apesar da importância do setor, 

é lamentável que ainda 60% da produção nacional seja obtida de forma extrativista e predatória, 

desse modo, uma preocupação na sustentabilidade biológica e econômica (MORSBACH et al., 

1998; BOVI, 2003). 

O palmito é a porção comestível do meristema apical e das folhas jovens enroladas das 

palmeiras (BALICK, 1984). O corte desse meristema leva à morte da palmeira (GALINDO-LEAL 

E CÂMARA, 2005). Uma palmeira com aproximadamente 10cm de DAP produz 

aproximadamente 350g de palmito (NODARI et al., 1988). Isso significa que uma palmeira adulta 

produz apenas uma lata de palmito comercial (GALINDO-LEAL E CÂMARA, 2005).  

 Ausência de princípios tóxicos, cor clara, sabor brando, maciez alta ou moderada, formato 

cilíndrico e diâmetro médio, são os principais atributos do palmito e que determinam que uma 

espécie seja preferida em relação à outra. Essas características fizeram das palmeiras do gênero 

Euterpe as preferidas para extração de palmito, exemplo das palmeiras açaí (Euterpe oleracea 

Mart.) e juçara (Euterpe edulisMart.) (BOVI, 1987; BOVI, 1997). 

No município de Abaetetuba, Pará, pertencente a região amazônica, que contem espécies 

nativas de palmeiras (LORENZI et al., 1996; MONTEIRO et al., 2014; OLIVEIRA e RIOS, 2014), 

possuem fábricas de produção de palmito. Entretanto, há ausência de trabalhos que abordem 

questões sobre o processo de produção deste palmito, a origem do palmito utilizado e qual o destino 

de comercialização. Desta forma,torna-se importante conhecer o processo de produção e 

comercialização do palmito neste local. O objetivo deste trabalho é caracterizar a forma de 

processamento e comercialização do palmito em fábricas de palmito no município de Abaetetuba, 

Pará, bem como a origem das palmeiras utilizadas e o destino deste palmito, a fim de levantar 

conhecimento para futuras ações de conservação.  
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

A pesquisa ocorreu em duas fábricas de Palmito, localizadas no Município de Abaetetuba. 

O município de Abaetetuba pertence à Mesorregião do Nordeste Paraense e à Microrregião de 

Cametá, estando sua sede municipal referenciada pelas coordenadas geográficas 01º43’24”S-

48º52’54”W (SEPOF, 2011).  A extensão do município é de 1.611 Km2, possuindo 

aproximadamente 140.000 habitantes (IBGE, 2012). 

2.2 COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados foirealizada através de observação e entrevistas. Foram aplicadas 

entrevistas semiestruturadas para possuir um guia ou roteiro (ALBUQUERQUE, 2010). Quando 

permitido, gravadores foram utilizados para auxiliar na coleta e análise de dados. 

As entrevistas e observações abordaram questões a fim de obter informações sobre a 

dinâmica do processamento e comercialização do palmito e identificar a origem e o destino deste 

produto.Como forma de organizar os dados no campo, as informações foram descritas em 

lembretes e diário de campo (ALBUQUERQUE, 2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa ocorreu em duas fábricas de produção de palmito em Abaetetuba, PA, onde se 

percebeu que ambas possuem sistema de organização bastante estruturado. As pessoas que 

concederam entrevistas foram os quais são considerados dentro de ambas as fábricas responsáveis 

por gerenciar todo o processo de produção e empacotamento de palmito (Quadro 01). 

Quadro 01. Característica dos informantes nas respectivas Fábricas de palmitos, ambas localizadas em 

Abaetetuba, Pará, Brasil.  
FÁBRICA 01 FÁBRICA 02 

Ano de funcionamento 1995 2001 

Idade do Informante 30 anos 32 anos 

Sexo do informante Masculino Masculino 

Tempo que trabalha na fábrica 2 anos 3 anos 

Cargo na fábrica Gerente Industrial Gerente Industrial 

Formação Acadêmica Engenharia de Alimentos Engenharia Industrial 

Fonte: Autores, 2016. 
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Segundo os informantes, a primeira etapa para a produção de palmito é a colheita, 

entretanto, quem desempenha esta função são os fornecedores que vendem para ambas as fábricas, 

sendo a origem somente de palmeiras de açaí (Euterpe oleraceaMart.) provenientes de plantio das 

ilhas de Abaetetuba.  

O açaizeiro é uma palmeira de porte arbóreo, tipicamente florestal, que cresce formando 

touceiras por sucessivas brotações (perfilhamento), a partir de uma planta matriz, variando de cinco 

(05) a vinte e cinco (25) troncos por touceira, apresentando diferentes estágios de crescimento, em 

função das brotações e das condições ambientais do ecossistema no qual se desenvolve 

(CALZAVARA, 1970; CALZAVARA, 1987).  Esta característica do açaizeiro permite, quando 

bem manejados, possam garantir colheitas constantes, sem a eliminação da árvore, pois a touceira 

se regenera a cada colheita (OLIVEIRA, et al. 2007; MOURÃO, 2010). Porém, a exploração 

predatória dessa palmeira, pode comprometer tanto a continuidade da espécie, quanto omercado de 

palmito, principalmente o mercado externo, que exige um produto de melhor qualidade 

(SOBRINHO, 2005). 

A predominância da utilização da palmeira do açaí (Euterpe oleracea Mart.) nas fábricas 

de produção de palmito em Abaetetuba-PA, se deve ao fato da palmeira ser abundante e nativa na 

região(SOUSA E JARDIM, 2007), além de aumentar sua importância por ser uma alternativa da 

espécie juçara (Euterpe edulis Mart.), que se encontra em exaustão de seus estoques nos 

remanescentes da Mata Atlântica (HOMMA, 2012). 

Semanalmente são fornecidas em média 35 mil palmeiras para fábrica 01, e 20 mil 

palmeiras para fábrica 02, com frequência de recebimento ocorrendo diariamente, incluindo 

sábados e domingos. Quanto a quantidade de palmito produzido a partir das palmeiras, são 

necessários 2,7 palmeiras (palmito) para cada pote de 300g.Quantidade bem elevada, já que são 

necessários o corte de quase três árvores para a produção de apenas um pote de palmito.Assim, das 

55 mil palmeiras que são cortadas e fornecidas semanalmente nas duas fábricas estudadas, resulta 

na produção de cerca de 20.370 (vinte mil trezentos e setenta) potes de 300g de palmito. Desta 

forma, semanalmente são produzidos em média 12.963 (doze mil novecentos e sessenta e três) 

potes de palmito na fábrica 01, e 7.408 (sete mil e quatrocentos e oito) potes de palmito na fábrica 

02. Entretanto, essa produção varia, sendo que as vendas aumentam no período de outubro à 

fevereiro. Os informantes acreditam que um dos motivos é por ser um período em que o centro sul 
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do país está mais frio, isso porque o frio pode prejudicar o manejo de palmeiras e produção de 

palmito nessas regiões (MORSBACH et al., 1998; RODRIGUES E DURIGAN, 2007). 

O plantio e cultivo de açaí tem sido uma das principais fontes de renda da população 

ribeirinha Amazônica, característica forte também no município de Abaetetuba em que o açaí 

auxilia na renda de muitas famílias (SANTOS, 2011; GERMANO et al., 2014; CHAVES et al., 

2015; DIAS E SILVA, 2015). Do açaizeiro é comercializado o fruto como também a palmeira para 

produção de palmito (XAVIER et al., 2011). Para que haja o fornecimento de grande quantidade 

dos recursos oferecidos pelo açaizeiro, como o fornecimento de 55 mil palmeiras semanalmente, é 

necessário dispor de grande área para o plantio e cultivo do açaizeiro, ocasionando muitas vezes 

desmatamento dessas áreas, retirando a floresta nativa para o plantio da única espécie, a Euterpe 

oleracea.  

As fábricas de produção de palmito no município não oferecem e nem 

possuemconhecimento se há controle de manejo florestal para verificar as consequências para a 

floresta amazônica da retirada de grande quantidade de palmeiras do açaizeiro e de como estes 

estão sendo manejados e cultivados. Desta forma, asfábricas compramdos produtores ribeirinhos e 

não possuem controle sobre a origem do produto, não havendo preocupaçãose pode esta havendo 

extração exagerada da palmeira açaí. 

A quantidade de palmeiras utilizadas é muito elevada em proporção para a pouca 

quantidade de palmito produzida, entretanto, o açaí possui a vantagem de crescer formando 

touceiras, o que permite se bem manejado garantir colheitas constantes, sendo alternativa da 

palmeira juçara (Euterpe edulis Mart). Desta forma, torna-se imprescindível monitorar a cadeia 

produtiva do palmito na Amazônia nas plantações de açaí, com os produtores, bem como nas 

fábricas, para evitar que ocorra o que aconteceu com palmeira juçara (Euterpe edulis Mart.) na 

Mata Atlântica, onde o uso irresponsável e sem controle, tornou a espécie em risco de extinção. 

As etapas de produção realizadas nas fábricas são:  

a) Batalho: Conhecida também como descascamento, esta fase implica o primeiro 

descascamento do palmito bruto, retirando as cascas mais duras;  

b) Refino: Fase onde é realizada a segunda descasca, até chegar no palmito que será 

utilizado para consumo; 
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c) Corte: É realizado o corte do palmito em tamanhos variados, de acordo com o 

tamanho das embalagens; 

d) Lavagem: Realizado a lavagem do palmito que será acondicionado; 

e) Envidramento: Acondicionamento dos palmitos já lavados, em embalagens de 

vidro; 

f) Salmoura: Consiste em completar o volume dos vidros com salmoura acidificada, 

onde, normalmente é utilizado o ácido acético. É importante o controle da concentração da 

salmoura e do peso do palmito envasado como forma de garantir um pH de equilíbrio da 

salmoura abaixo de 4,6, evitando a proliferação de bactérias durante a sua vida útil. 

g) Pré-aquecimento:Os vidros, ainda abertos, devem seguir para tanques rasos 

contendo água aquecida de 80oC à 90oC, onde permanecem por 30 minutos. Após esse 

tempo de pré-aquecimento, são feitas a complementação da salmoura evaporada e a 

colocação das tampas nos vidros, manualmente; 

h) Cozimento: Fechados, os potes são levados para tanques de tratamento térmico, 

onde permanecem por mais ou menos uma hora à temperatura de 100oC. 

i) Resfriamento: É feito um resfriamento rápido em tanques contendo água fria 

visando evitar o cozimento excessivo do palmito, o que pode comprometer a qualidade do 

produto. 

j) Quarentena: Antes de serem rotulados e embalados, os vidros passam por um 

período de 15 dias em observação, visando detectar defeitos de embalagem e a eficiência 

do tratamento térmico. Nesta fase é coletada amostra para análise microbiológica 

k) Rotulagem: Colocado os rótulos nas embalagens, contendo a marca e as 

informações necessárias do palmito. 

l) Expedição: Depois de embalado e rotulado, o produto é colocado em embalagens 

de expedição e enviado para outros destinos para comercialização. 

Os entrevistados relataram que esse é o procedimento padrão para a produção de palmito, 

e comumente ocorre em outras fábricas, o que pode ser confirmado em trabalhos de outros autores 

(PARENTE, 2003; RESENDE et al., 2009; SILVA,et al., 2012). 
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Os insumos que participam da embalagem do palmito são importados de outras regiões do 

Brasil, sendo as vidrarias provenientes do nordeste do país, e os rótulos, tampa, e ácido acético de 

São Paulo. 

O destino de comercialização do palmito produzido na fábrica 01 é somente para uma 

distribuidora localizada em Goiânia. Já a fábrica 02, segundo o informante, esta, não possui uma 

distribuidora específica, normalmente o produto é destinado para outras regiões do Pará, como 

também para outras regiões do país, entretanto dificilmente para uma distribuidora localizada no 

município de Abaetetuba. Percebe-se que em ambas as fábricas, apesar de ser extraída de recursos 

naturais da região e produzidatambém na localidade, a produção não é destinada diretamente para 

a mesma, não possuindo os consumidores locais algum beneficio, como diminuição do custo.  

Quanto aos residos produzidos nas fábricas, o que é mais significativo é a “calha”, também 

conhecido como as capas dos palmitos, material resultante do descascamento da palmeira para a 

produção do palmito. Por ser material orgânico, este, é destinado para o reaproveitamento, 

realizando compostagem. Este reaproveitamento foi verificado também por SILVA et al. (2009), 

em uma fábrica de produção de palmito localizado em São Paulo (SILVA et al., 2009).  A 

compostagem é um processo de aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos pela decomposição 

biológica aeróbica do substrato orgânico, e resulta em produto enriquecedor do solo, sem 

contaminação do meio ambiente e é extremamente vantajoso (KIEHL, 2002;TEIXEIRA, 2005). 

 Além disso, a fábrica 01 possui um projeto de produção de alimento para ruminantes 

destinando à comercialização, a partir do reaproveitamento da “calha” do palmito. Os resíduos 

produzidos apresentam alta disponibilidade, sendo uma alternativa em potencial para 

suplementação volumosa para ruminantes e outros animais na época de baixa disponibilidade de 

pastagem (MORAES, 2011). Percebe-se desta forma certa preocupação das fábricas com o 

reaproveitamento dos resíduos, tanto com objetivos ambientais, como também econômicos. Outros 

resíduos também são produzidos nas fábricas emmenor quantidade, decorrentes do cotidiano, e 

estes são destinados ao serviço de coleta publica, entretanto não é realizada a separação dos 

mesmos, pois não possui no município serviço de coleta seletiva.  

 

4. CONCLUSÕES 

O processo de produção e comercialização do palmito em fábricas de produção de palmito 

em Abaetetuba,PA, é bem estruturado, e seguem as etapas de produção padrão de outras fábricas 
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de palmito do país. Apesar de ser utilizado recursos naturais da região, o destino de comercialização 

são outras regiões do país. O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é a palmeira utilizada na produção 

de palmito nestas fábricas, por ser espécie nativa da região. Entretanto, não existe o controle de 

manejo, nem conhecimento se o cultivo do açaí está sendo realizado de forma controlada, com o 

objetivo de evitar a exaustão da espécie, fato ocorrido com a palmeira juçara na Mata Atlântica. 

Desta forma, torna-se importante a realização de mais pesquisas no local, bem como, monitorar a 

cadeia produtiva do palmito na Amazônia, e verificar se o manejo e colheita do palmito açaí esta 

sendo realizado de forma sustentável sem haver a exploração predatória da espécie.  
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RESUMO  

 

O passado recente da Amazônia marajoara caracterizou-se por cenários de prosperidades e 

dificuldades proporcionadas pelos períodos de ascensão e declínio econômico da produção de 

madeira. Neste contexto, vestígios daquele tempo de abundância ainda perduram nos dias de hoje, 

como os rejeitos de madeira das serrarias. Estes, atualmente, utilizados por um grupo de 

carvoejadores brevenses na perspectiva da garantia dos víveres, porém estão enfrentando riscos 

socioambientais decorrentes do trabalho insalubre nas carvoarias. Aqui procurou-se investigar o 

rico socioambiental, as ameaças e as vulnerabilidades de uma população de carvoejadores do 

Bairro Jardim tropical, Breves-PA. Através de uma pesquisa descritiva foram aplicados 

questionários semiestruturados e anotadas algumas falas dos entrevistados através do método de 

história oral. Os resultados demonstraram que a população alvo do estudo possui um Risco 

Socioambiental em virtude de uma alta vulnerabilidade socioeconômica e uma alta ameaçada 

socioambiental inerentes as atividades de carvoejamento. Ainda, destacou-se o uso do forno 

bastante rudimentar tipo “caieira” considerado mais danoso aos trabalhadores.  Nas falas dos 

carvoejadores também foi percebido a noção dos riscos socioambientais inerentes à atividade. 

Diante do exposto, recomendou-se uma ação em prol da redução do RSA, a qual deverá ser pautada 

no apoio tecnológico dos Institutos Federais e cooperação entre os agentes públicos e privados e a 

sociedade em geral. 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade Socioeconômica. Ameaças Socioambientais. Carvão Vegetal 

Área de Interesse do Simpósio: Energia e Meio Ambiente 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1 A INDÚSTRIA MADEIREIRA NA AMAZÔNIA MARAJOARA 

Conforme relatos históricos dos ciclos econômicos a madeira na região norte ficou 

conhecida como o “ouro verde da Amazônia”. De tal modo, há pouco tempo atrás as indústrias 

madeireiras Marajoaras passavam por um período áureo na produção de madeira. Segundo 

Conceição (2011), o ciclo da madeira na Cidade de Breves perdurou por cerca de 40 anos (1970 a 
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2008), tendo decaído por conta da crise econômica mundial de 2008 e, sobretudo, em virtude do 

fechamento das madeireiras irregulares pela intensificação das ações de fiscalização ambiental 

contra o desmate ilegal.  

 Vale salientar que além de trabalharem cladestinamente (sem as devidas licenças 

ambientais), as empresas disponham de baixo nível tecnológico para o processamento da madeira. 

Este fato contribuiu para elevar o desperdício porque não havia reaproveitamento dos resíduos do 

desdobro da produção madeireira. Após o encerramento das serrarias a economia local vivenciou 

um declínio econômico sem precedentes, perpetuando-se o aumento das mazelas sociais. Portanto 

a pobreza extrema se faz presente no território brevense, cabendo a tais populações vulneráveis 

procurarem diariamente outros meios para o enfrentamento dessa realidade.  

1.2 A ATIVIDADE DE CARVOEJAMENTO EM JARDIM TROPICAL, BREVES: 

Diante dessas calamidades, lembranças das épocas fartas ainda estão presentes nas 

memórias dos brevenses e, fisicamente, nos seus lares e embarcações.  Neste contexto, vestígios 

da abundância ainda estão depositados no solo das antigas serrarias por meio do rejeito da produção 

madeireira como, aparas, refugos e muinhas. Esse passivo ambiental representa para algumas 

famílias do bairro Jardim Tropical – Breves a única alternativa de renda, pois são reutilizados para 

produção de carvão vegetal. Ressalta-se que o carvão vegetal é considerado um subproduto 

decorrente do extrativismo florestal. Deste modo, esses carvoejadores passaram a ofertar carvão a 

fim de atender as suas necessidades de subsistência e suprir a demanda energética de carvão da 

capital marajoara.  

Por outro lado, neste novo negócio, o trabalhador passa a conviver com outros tipos de 

riscos socioambientais. Isso porque, nos últimos tempos a atividade de carvoejamento tem sido 

considerada comosinônimo de precárias condições de trabalho onde ocorre exploração de mão de 

obrainfantil, escravidão ou semiescravidão, desmatamento das florestas nativas e poluição 

atmosférica (LIMA, 2006).  O citado autor também ressalta que o Brasil é um dos maiores 

produtores de carvão vegetal, respondendo por cerca de 1/3 da produção mundial, geralmente 

associado a churrasco e fornos a lenha,a grande maioria do carvão produzido no Brasil temoutro 

destino, pois cerca de 85% do carvão vegetal é usadopara a produção de ferro gusa e aço.  

A carbonização é um processo conhecido há pelo menos 10.000 anos, porémeste processo 

evoluiu muito pouco durante todo este tempo. Via de regra, a carbonização pode ser definida como 
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o processo cujo objetivo é aumentar oteor de carbono fixo na madeira por meio de tratamento 

térmico (PINHEIRO et al., 2006).  O carvão é produzido a partir da queima da biomassa florestal, 

conhecida como Pirólise, que é o termo utilizado para caracterizar a decomposição térmica 

demateriais contendo carbono, na ausência de oxigênio. Logo, abaixo segue uma descrição desse 

fenômeno.  

Assim, madeira, resíduos agrícolas, ou qualquer outro tipo de material orgânico 

durante a queima se decompõe, dando origem a três fases: uma sólida, o carvão 

vegetal; outra gasosa, e finalmente, a líquida, comumente designada de fração 

pirolenhosa. A proporção relativa das fases varia em função da temperatura, do 

processo, da espécie da madeira e do tipo de equipamento empregado. A cor 

inicial da fumaça, logo após o forno ser aceso, é branca opaca. Nesta fase a 

quantidade de água presente no líquido é alta, e a coleta do extrato pirolenhoso 

deve ser evitada. Em madeira verde ou molhada, a porcentagem de água no início 

da condensação da fumaça é maior. Após a fumaça mudar a cor para amarela 

acinzentada clara, iniciar a coleta para a obtenção de um líquido com menor teor 

de água e a fumaça ficar azulada, devido à temperatura muito alta no interior do 

forno, a substância extraída será alcatrão (CAMPOS, 2007, p.1). 

1.3 O RISCO, AS AMEAÇAS E AS VULNERABILIDADES DO CARVOEJAMENTO 

Assim como qualquer outra atividade econômica,por mais simples que seja, pode resultar 

em riscos ao trabalhador, o carvoejamento pode ser entendida como uma das atividade que mais 

oferece riscos. Por sua vez, para Medeiros e Barbosa (2016), o risco seria, portanto, a relação entre 

a ameaça e vulnerabilidade, ou seja, é uma função da Ameaça (ou perigo) versus a vulnerabilidade, 

expresso pela fórmula: R = A x V, em que: R: Risco,A: Ameaça eV: Vulnerabilidade. 

Então, a ameaça é representada pelo perigo latente de que um fenômeno físico de origens 

natural ou antrópica se manifeste em um lugar específico e durante um tempo de exposição 

determinado produzindo efeitos adversos às pessoas, bens e/ou ao meio ambiente. Já a 

vulnerabilidade é entendida como sendo as características de uma pessoa ou grupo em termos das 

suas capacidades de antecipar, lidar, resistir e recuperar do impacto de uma ameaça natural. 

Envolve a combinação de fatores que determinam o grau em que é posto em risco a vida de alguém 

por um evento discreto e identificável que ocorre na natureza ou na sociedade”(MEDEIROS; 

BARBOSA, 2016). 
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No entendimento de Carvalho, Moraes Neto e Lima (2013), o termo vulnerabilidade 

ésinônimo de esgotamento, extenuação,impotência, rendimento escasso,desfalecimento, fraqueza, 

ou seja, define asuscetibilidade a danos.  Neste sentido, a vulnerabilidade social pode ser entendida 

como uma mobilidade social emescala descendente, sendo considerada a transição da condição de 

pobre para indigente (Cruz et al., 2013). Ainda, a vulnerabilidade também apresenta outra escala 

importante que é a temporal. Por serum fenômeno dinâmico, pode apresentar diferentes 

sazonalidades, por exemplo, a dificuldade de manter a produção durante o inverso, a escassez de 

lenha, dificuldades de transporte da matéria prima. 

Um estudo publicado no periódico indexado Occupational & Environmental Medicine 

mostrou que, nesse métodode produção de carvão, muitas substâncias químicaspresentes na fumaça 

e na poeira dos fornos “são irritantese cancerígenas, como, por exemplo, óxidos de nitrogênioe 

enxofre, benzeno, metanol e estireno-fenóis, naftaleno,aldeídos, ácidos orgânicos e 

hidrocarbonetos aromáticospolicíclicos”.Estudos sobre os efeitos da exposição à fumaça 

demadeira sobre a saúde, nos contextos ambiental eocupacional, mostraram aumento da 

prevalência desintomas e doenças respiratórias decorrentes do efeitodesse tipo de fumaça sobre a 

função respiratória (KATO et al., 2005).  

Em suma pode-se afirmar que os estudos que apresentam em sua abordagem a perspectiva 

de analisar os riscos socioambientais constituem interessante contribuição para o entendimento dos 

problemasambientais. Portanto, aqui objetivou-se identificar o risco socioambiental, ameaças e 

vulnerabilidades inerentes ao trabalho dos carvoejadores do bairro de Jardim Tropical.  

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado nas carvoarias do bairro Jardim Tropical, município de Breves –PA, 

para tal, de um total de 15 carvoarias existente na área, foram visitadas 9 localizadas numa área 

pública municipal com aproximadamente 3,0 ha e lindeira a uma área privada com 22,0 ha 

pertencente a falida madeireira Sangali (Figura 1). 

Figura 2: Mapa de localização da área de estudo 
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Fonte: Adaptado do mapa de abrangência do IFPA Campus Breves. 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

Todas as análises focaram o uso da pesquisa descritiva como ferramenta paraconhecer as 

características de uma população alvo frente ao fenômeno estudado. Os carvoejadores em questão 

foram escolhidos por apresentarem um grupo populacional vivendo emsituação de ameaça e 

vulnerabilidade socioambiental devido aos altos índices de insalubridade ambiental. Sendo o bairro 

Jardim Tropical popularmente conhecido pela existência de graves problemas sociais, ambientais, 

desemprego,instabilidade profissional, além de evasão e baixa assiduidade escolar. 

A pesquisa consistiu na aplicação de dois métodos. Primeiro as entrevistas padronizadas 

em questionários sistematizados e, posteriormente, uma conversa informal por meio do método da 

história oral do carvoejador. Essa última metodologia tenta capturar elementos fundamentais nas 

falas dosentrevistados, mesmo que a partir da visão singular de cada indivíduo, o pesquisador 

deveser capaz de analisá-los como um sistema único e completo (CANETTIERI et al., 2013). Os 

quesitos dos questionários foram formulados com base nos critérios do Quadro 1: 

 

Quadro 1: Critério proposto para identificar o Risco SocioAmbiental (RSA). 
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 RSA 

Vulnerabilidades Socioeconômicas  

 

Variáveis 

Demográfica/Educacional 

Trabalho/Renda 

Ameaças socioambientais Lesão/Dano 

Ambiental 

Fonte: Autores, 2016. 

2.3 COLETA DE DADOS  

Todas as entrevistas foram realizadas no dia 22 de outubro do corrente ano por cinco 

discentes e um docente do curso técnico em saneamento do IFPA Campus Breves como pré-

requisito da conclusão do “projeto Integrador” do curso.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A produção de carvão vegetal no Bairro de Jardim Tropical demonstrou-se bastante 

artesanal, sobretudo, quanto ao tipo de forno utilizado a “caieira” (Figura 2). Esse método de 

produção de carvão vegetal é considerado um dos mais rudimentares. Neste método artesanal, a 

lenha é empilhada ou colocada em valas escavadas no chão (caieira ou trincheira) e encoberta com 

terra e em seguida a madeira é queimada parcialmente, dando origem ao carvão, procedimento que 

chega a durar alguns dias até o resfriamento total da fornalha. 

Figura 2: Forno tipo caieira ou trincheira. 

 

Fonte: Autores, (2016). 

 

O material para queima é obtido a partir de aparos de madeira que são encontrados no 

solo do terreno da antiga madeireira Sangali (Figura 3). 
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Figura 2: Forno tipo caieira ou trincheira. 

 

Fonte: Autores, (2016). 

 

A seguir são apresentadas as principais descobertas da pesquisa (Tabela 1). 

Tabela 1: Risco Socioambiental. 

R
S

A
 

Vulnerabilidades Socioeconômicas 

Variáveis Demográfica e Escolaridade Variáveis Trabalho e Renda 

Escolaridade Analfabeto Fundamental 

Incompleto 

Fundamental 

Completo 

Quanto Tempo de 

trabalho 

0-1 ano 7 

anos 

10 

anos 

2 4 3 4 1 4 

Residência Alugada Cedida Própria Funcionando 

por semana (d) 

4 d 6 d 7 d 

1 3 5 1 2 6 

Sexo Masculino Feminino Renda Mensal 

(R$) 

200-600 600-

800 

800-

1000 

8 1 3 4 2 

Idade Mínima Média Máxima Lucrativo Sim Não 

16 37 64 7 2 

Estado Civil Solteiro Casado Separado Volume da 

produção por mês 

(MDC) 

     Min Méd Máx. 

5 3 1       0.24 0.34 0.48 

Filhos Possuem Não Possuem Ajudantes Sim Não 

4 5   

Filhos na escola Não Sim  Motivos para 

trabalhar 

Sustento Falta de 

Oportunidade 

2 2 7 2 
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Ameaças socioambientais 

 Lesão/Dano Ambiental 

Horas 

Trabalhadas Dia 

3-6 h 6-9 h 9-12 h Distância da 

moradia a 

carvoaria 

300 m 500 m 2 Km 

2 3 4 3 1 5 

Principal  

Insalubridade 

Fumaça Calor do sol Origem da 

madeira 

Reutilização de aparos 

7 2 9 

 

Acidente 

Não Sim Quantidade de 

madeira 

Carrada/semana 

3C. 4C. 5C. 

1 8 2 4 3 

Peso carregado  100 Kg 150 Kg 200 Kg Tipo de forno Caieira 

2 2 5 9 

Principais 

Ameaças 

Queimadura Contusões Animais 

peçonhentos 

Conflitos/ 

Rivalidades 

Existente Inexistente  

4 3 2  6 3 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Assim como na Tabela 1 que menciona os componentes encontrados do RSA, pode-se 

encontrar significado para o RSA na fala de alguns trabalhadores como a da Sra. Benedita Pereira 

– “Meu esposo está em casa sem poder andar porque foi atacado por cobra”.  Outro carvoejador, o 

Sr. Adriano Silva, respondeu quando perguntado sobre o método que usa para identificar o ponto 

da combustão do carvão dentro da caieira – “nós pega a mão e aperta na parte de cima da caieira, 

aí ela cede”. Pelo exposto, compreende-se em parte quais riscos afetam tais trabalhadores.   

Em linhas gerais, os dados informam que os carvoejadores são compostos por grupos 

familiares ou de ajudantes com elevado RSA devido a uma alta vulnerabilidade socioeconômica 

(demografia, escolaridade, trabalho e renda) e exposição a alta ameaça socioambiental (lesão, dano 

e ambiental). Estas famílias ou mesmo os trabalhadoresavulsos nativos, inseridos nas carvoarias de 

Breves, possuem histórias devida, povoadas de muita miséria e falta deperspectivas. Os resultados 

acenam para a necessidade de implantações de políticas sociais voltadas ao aperfeiçoamento da 

gestão comercial do produto, o suprimento a longo prazo madeira e regularização ambiental da 

atividade.  
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4. CONCLUSÕES  

 

A melhoria da vida dos carvoejadores dependem de ações da sociedade em geral. Deste 

modo, vale ressaltar a função dos Institutos Federais (IFs) que visam oferecer “educação 

profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando 

cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”. Além disso, eles têm como meta 

“desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais”. 

Neste sentido, poderão ser implementadas através de parcerias com os agentes públicos e 

privados soluções tecnológicas para auxiliar a população alvo na busca por um melhor rendimento 

na produção (fornos mais modernos), a melhoria da gestão comercial do negócio (evitar os 

atravessadores), possibilitar a compra e uso de EPIs (reduzir os danos físicos) e o fomento plantio 

de florestas energéticas (sustentabilidade da matéria prima a longo prazo).    
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RESUMO  

 

A energia solar fotovoltaica vem se tornando uma importante fonte de eletricidade, especialmente, para 

atender às áreas distantes dos centros distribuidores de energia elétrica. Essa tecnologia vem sendo 

adotada para eletrificação rural, tendo como uma das principais aplicações o bombeamento de água. 

Uma vez que, é imprescindível o contínuo fornecimento de energia elétrica para os sistemas de irrigação 

que atendam a agricultura familiar, tornando-se uma alternativa promissora para estimular a produção 

nas pequenas lavouras agrícolas, promovendo, com isso, geração de renda através do planejamento de 

tecnologias apropriadas que aumentem o valor agregado do que é produzido dentro das pequenas 

propriedades. Para isso, como forma de experimento do sistema de bombeamento fotovoltaico para 

irrigação, foram instalados em uma comunidade agrícola familiar carente no município de São Miguel 

do Guamá- PA, um sistema com um conjunto fotovoltaico, um motor de corrente contínua e uma 

bomba-d’água, além disso, foi utilizado um reservatório para a água, uma vez que, o sistema de 

bombeamento funciona sem baterias para armazenamento de energia, e o armazenamento da água em 

reservatórios é a solução mais comumente adotada na maioria das aplicações de bombeamento, 

ademais, são necessários acessórios para instalação e operação do sistema, como fios condutores, 

mangueiras, válvula hidráulica etc. A agricultura familiar sofre com a ausência tecnológica para auxiliar 

na produção de suas plantações, reduzindo cada vez mais a produtividade e gerando êxodo rural, porém, 

é possível adotar como alternativa um sistema de irrigação por gotejamento em comunidades agrícolas 

através do bombeamento fotovoltaico para irrigação, com intuito de despertar o interesse, não só dos 

produtores rurais, mas também das organizações em geral para esta importante fonte alternativa de 

energia, tendo-se em vista que o Brasil possui grande potencial de incidência de energia solar, 

apresentando condições extremamente favoráveis para o emprego de energia solar fotovoltaica.  

 

Palavras-chave: Modelo Energético; Sustentável; Comunidade Agrícola. 

Área de interesse do simpósio: Energia e Meio Ambiente. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, as comunidades rurais não são 

atendidas com energia elétrica, pois estão distantes das centrais de geração e de distribuição de 

eletricidade. Devido a grande dispersão geográfica dessa população os serviços caracterizam-se por um 

alto investimento por consumidor e elevado custo operacional, uma vez que, em comparação com as 
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regiões urbanas, as comunidades rurais oferecem baixo retorno ou até mesmo prejuízo financeiro para 

a concessionária de energia elétrica (KOLLING et al., 2004).  

Uma das formas de garantir o suprimento de energia elétrica nas propriedades de comunidades 

rurais isoladas seria a implantação de sistemas energéticos que tivessem como base fontes alternativas 

e renováveis de energia (VICENTIN, 2014). Dentre as fontes de energia renovável há uma ampla gama 

de tipos de energia, tais como eólica, marinha, geotérmica, solar etc. Entre todas as fontes renováveis 

de energia a que se destaca é a solar, já que esta se caracteriza pela conversão direta da radiação solar 

em energia elétrica a partir das células fotovoltaicas (BORGES; SERA, 2010).  

A energia solar fotovoltaica vem se tornando uma importante fonte de eletricidade, 

especialmente, para atender às áreas distantes dos centros distribuidores de energia elétrica como, por 

exemplo, as áreas rurais. Trata-se de uma modalidade já empregada há mais de 20 anos, sobretudo em 

áreas mais isoladas do país, aonde a rede elétrica não chega (ALVARENGA et al., 2014).  

O Ministério de Minas e Energia reconhece que a tecnologia fotovoltaica se mostra bastante promissora, 

devido tanto à autonomia quanto a abundância do recurso energético solar no Brasil, e por isso, coordena 

programas para usufruir de fontes renováveis, como a solar, para levar o acesso à energia elétrica, 

gratuitamente, para a população rural nas localidades de menor índice de desenvolvimento humano 

(MME, 2014). 

A tecnologia fotovoltaica se encontra tecnicamente consolidada e vem sendo adotada para 

eletrificação rural, tendo como uma das principais aplicações o bombeamento de água (ABINEE, 2012). 

Uma vez que, é imprescindível o contínuo fornecimento de energia elétrica para os sistemas de irrigação 

que atendam as unidades agrícolas, pois, a agricultura familiar, hoje, é responsável por 75% dos 

alimentos que vai para mesa do brasileiro (EMBRAPA, 2014). 

Os sistemas de bombeamento usam vários tipos de bomba, e na irrigação são fundamentais para 

transportar a água da fonte até a plantação, que podem ser extraídas de reservatórios subterrâneos de 

água (cacimba ou poço amazonas). Portanto, o sistema fotovoltaico para o bombeamento do volume de 

água apresenta-se como alternativa bastante promissora largamente adotada e acessível em termos de 

custo, pois, se tratam de sistemas duráveis, e apresentam benefícios econômicos em longo prazo 

(VICENTIN, 2014). Por isso, é possível a instalação de sistema de bombeamento fotovoltaico para 

irrigação da agricultura familiar como alternativa para atender as necessidades domésticas e de 

produção de uma comunidade agrícola. 
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Neste trabalho será apresentada uma aplicação do sistema de bombeamento fotovoltaico que 

faz uso dos reservatórios elevados em substituição do banco de baterias, o que torna o sistema mais 

econômico e com menor impacto ambiental em uma comunidade agrícola. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O sistema de bombeamento fotovoltaico segundo Sousa (2014) estimula a produção nas 

pequenas lavouras de agricultura familiar, promovendo, com isso, geração de renda através do 

planejamento de tecnologias apropriadas que aumentem o valor agregado do que é produzido dentro 

das pequenas propriedades, particularmente na área de processamento de alimentos para atender da 

melhor forma possível as necessidades de produção e de qualidade de vida das populações que estão 

localizadas sobre reservatórios de água, situados nos lençóis subterrâneos, que por falta de 

conhecimentos e de recursos financeiros, aliada, muitas vezes, à falta de energia, dificulta o acesso das 

mesmas a essa água para irrigação da produção em sua propriedade(ALVARENGA et al., 2014). 

Como forma de experimento desse sistema, foram instalados em uma comunidade agrícola 

familiar carente no município de São Miguel do Guamá- PA, um sistema de bombeamento fotovoltaico 

constituído de três componentes principais: um conjunto fotovoltaico, um driver que serve para ligar os 

painéis à bomba, e, uma bomba-d’água vibratória submersa (Figura 1), em que, os painéis fotovoltaicos 

convertem energia solar em corrente elétrica que alimenta o driver, o qual é acoplado à bomba d’água. 

A energia elétrica proveniente dos painéis fotovoltaicos é armazenada em capacitores contidos no driver 

e convertida em impulsos de energia constantes e espaçados em função do nível de radiação solar. 

Sempre haverá bombeamento de água enquanto houver luz do dia (ANAUGER SOLAR, 2011), mas 

neste caso a taxa de bombeamento variará de acordo com a intensidade radiação solar recebida. A este 

conjunto de componentes deve-se acrescentar um reservatório para a água, ou seja, uma caixa-d’água, 

pois, o sistema de bombeamento funciona sem baterias para armazenamento de energia, e o 

armazenamento da água em reservatórios é a solução mais comumente adotada na maioria das 

aplicações de bombeamento (KOLLING et al, 2004), além disso, são necessários acessórios para 

instalação e operação do sistema, como fios condutores, mangueiras, válvula hidráulica etc. 

 

Figura 1– Componentes principais de um sistema de bombeamento fotovoltaico. Os módulos solares são de 85 Wp e 

tensão de 17 volts cada, ligados em série. 
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Fonte: Anauger Solar, 2011. 

As aplicações fotovoltaicas no Brasil estão mais difundidas no entorno rural e destinadas à 

universalização do serviço elétrico e ao bombeamento de água (ABINEE, 2012).Presenço (2007) diz 

que a vantagem do bombeamento durante um período de radiação solar elevada é que a água pode ser 

armazenada em reservatórios para o seu aproveitamento máximo.   

Na comunidade vila agrícola fraternidade do munícipio de São Miguel do Guamá-PA o 

arranjo fotovoltaico utilizado possui configuração que é proporcional à potência máxima fornecida, no 

caso foram usados painéis fornecidos pela Yingli YL095P-17b 2/3"  (2 unidades/ kit) de 85 watts-pico 

(Figura 2A), onde os dois foram ligados em série. Além do painel, a bomba d’água de modelo Anauger 

Solar P100 - Poço" (1 unidade / kit) (Figura 2B), que opera a energia elétrica pulsada, a qual é controlada 

e fornecida pelo driver 100 da Anauger (Figura 2C) que acompanha este modelo de bomba, o qual 

também atua como proteção ao sistema, desligando caso ocorra um aumento de corrente ou tensão fora 

dos limites, dispensando o uso de fusíveis ou outros componentes adicionais de proteção elétrica 

(ANAUGER SOLAR, 2011). Com a finalidade de captar a água do poço artesiano e atuar como um 

reservatório, utiliza-se uma caixa d’água (Figura 2D) dimensionada adequadamente para cumprir o 

papel de armazenamento de energia, ao acumular a água transferida pela bomba a um local mais elevado 

(maior energia potencial gravitacional), com isso, compreende-se que para o planejamento de 

implantação de um sistema de bombeamento para atender o processo de irrigação em comunidades com 

agricultura familiar deve-se considerar a disponibilidade de lençóis de água subterrânea, a incidência 

de raios solares, os quais são as fontes de energia para sistema elétrico e hidráulico, e também a 

localização da lavoura. 
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Figura 2– (A) Placas fotovoltaicas; (B) Bomba d’água Vibratória; (C) Driver; (D) Caixa d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A energia solar fotovoltaica para captação de água mostra-se extremamente viável para 

aplicação na agricultura familiar, por mais que, os pequenos produtores rurais pratiquem uma 

agricultura de base familiar, com padrões tecnológicos de exploração e cultivo distintos e através de 

relações deprodução diferenciadas. Os problemas básicos que afetam esses pequenos produtores são as 

dificuldades de acesso a terra, água e energia, levando a uma baixa sustentabilidade econômica e 

ambiental dos sistemas de produção (COSTA, 2006). 

Atualmente urge que se desenvolvam novos processos produtivos nos quais as tecnologias sejam menos 

agressivas ambientalmente, mantendo uma adequada relação produção/produtividade (ALVARENGA 

et al., 2014). A agricultura familiar não visa grandes produtividades, porém, ela sofre com a ausência 

tecnológica para auxiliar na produção de suas plantações, reduzindo cada vez mais a produtividade, e 

gerando êxodo rural (MDA, 2007). 

Nesse cenário, o uso de sistemas fotovoltaico para o bombeamento de água para irrigação e 

obtenção de produtos oriundos da agricultura de pequeno porte torna-se um sistema de produção que 

pode ser adotado em comunidades agrícolas. Tomou-se como exemplo o esquema de umsistema de 

bombeamento fotovoltaico para irrigação (Figura 3) em uma comunidade agrícola familiar de São 

Miguel Do Guamá- PA, em que, adotou-se como base a demanda de água um sistema de irrigação por 

gotejamento, uma vez que, no gotejamento, a água é aplicada na forma de gotas em pequenos pontos 

no solo e é mais adequado para solos com presença de argila, sendo, um sistema de irrigação que mais 

economiza água, porque em um dado tempo sai pouca água da mangueira de polietileno de 16 ou 18 

mm pelos gotejadores (ALVARENGA et al., 2014). 

 
A B C D 
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Figura 3– Esquema da instalação do sistema fotovoltaico para o bombeamento de água para irrigação. 

 

Fonte: Alvarenga et al., 2014.  

 

Com isso, a implantação desse sistema fotovoltaico de bombeamento para irrigação da 

pequena lavoura da comunidade (Figura 4) atendeu de maneira integrada ao uso dos recursos renováveis 

localmente acessíveis, promovendo assim o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável, 

favorecendo o plantio de culturas como pomares, hortaliças e as denominadas culturas orgânicas, das 

quais, necessitam, além dos nutrientes adequados, de uma regularidade na sua irrigação (COELHO et 

al., 2014). Entre as plantações das residências escolhidas da comunidade estavam o cultivo de: 

mandioca, tomate, cebola, abóbora, repolho, alface, pimentinha, além de culturas alimentares como 

feijão e espécie frutíferas.  Porém, o sistema de irrigação por gotejamento atendeu a princípio as 

hortaliças por estarem espacialmente próximas dentro do terreno, levando o incentivo ao produtor de 

expandir a área de cultivo com mais espécies para fazer parte do cardápio diário dos moradores da 

comunidade, assim como, o excedente da produção pode ser comercializado na cidade. 
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Figura 4 – (A) Sistema fotovoltaico de bombeamento para irrigação; (B) Distribuição de água aplicada com mangueiras 

perfuradas; (C) Mangueira para Irrigação. 

 

Fonte: Autores, 2015.  

Na instalação da (Figura 4A) o arranjo fotovoltaico utilizado no trabalho foi de posição fixa, com 

inclinação aproximada dos painéis igual ao ângulo de latitude terrestre da localidade para obtenção do 

máximo rendimento, pois a quantidade de água que é bombeada depende também da posição do sol em 

relação às placas, devendo ser instalados em locais que tenham total exposição à luz solar para que 

quando o dia estiver claro e sem nuvens a vazão bombeada seja máxima próxima ao meio dia, porém, 

em períodos nublados ou chuvosos não ocorre bombeamento (GREENPRO, 2004), ou o bombeamento 

é severamente reduzido, sendo devido apenas à radiação difusa que atinge os painéis. Todavia, quando 

há diminuição da potência do sistema fotovoltaico de bombeamento por redução de radiação solar, a 

água que fica armazenada nos reservatórios passa a abastecer normalmente a área a ser irrigada, 

mantendo, assim, um fluxo de água constante durante todo o período da irrigação (SANTOS et al., 

2007).  

Os módulos solares geram energia em corrente contínua, uma vez expostos à luz, fornecendo 

uma tensão de saída para o driver que proporciona proteção ao sistema caso ocorra um aumento da 

corrente ou tensão, pois possuio conector de liga/desliga que é manuseada pelo morador quando a caixa 

d’água atinge o nível (ANAUGER SOLAR, 2011).Além disso, os próprios moradores foram 

capacitados para manutenção do sistema através de oficinas, visto que, demanda baixa manutenção 

(SAMISTRARO, 2012). Como por exemplo, manter sempre a superfície dos painéis limpos de modo a 

otimizar a captação de radiação solar; tomar cuidado com as polaridades de ligação e cobrir os painéis, 

se for preciso desmontar e religar os cabos elétricos; tomar cuidado em relação a dobras e sujeira nas 
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mangueiras usadas, recomendando usar filtro na saída da caixa d'água para evitar acúmulo de detritos 

no interior das mangueiras, etc. 

O sistema possibilita melhor captação e o uso mais racional da água, evitando perda da 

colheita, principalmente, pelo estresse hídrico causado por uma irrigação descontrolada ou escassa. O 

gráfico (Figura 5) mostra a vazão de água bombeada diariamente dependente da altura manométrica 

(coluna d’agua) e da potência de pico do módulo fotovoltaico empregado (ANAUGER SOLAR, 2011). 

Pode-se observar o comportamento da vazão fornecida e da 

potência empregada na bomba d’água com relação à irradiância solar disponível, em que, para uma 

potência dos paineis solares de 170Wp empregado no trabalho, temos uma melhor vazão caso a 

irradiação solar seja de aproximadamente 6,0 kW/m² por dia, logo, dependendo da potência do painel 

maiores serão as vazões, em razão de, o sistema elevar água até 40m, mas neste caso a vazão terá seu 

valor mínimo de 1200 litros/dia para o sistema de 170 watts-pico. Contudo, mesmo neste caso de vazão 

mínima, o uso conjunto com o sistema de irrigação por gotejamento permitirá um uso eficiente da 

quantidade de água armazenada  diariamente.Desta forma, com o suporte da energia fotovoltaica é 

possível viabilizar todo tipo de cultivo tornando-os competitivos no mercado consumidor. 

Figura 5 – Curva de desempenho. 

 

Fonte: Anauger Solar, 2011. 

4. CONCLUSÕES  

 Os sistemas fotovoltaicos autônomos para bombeamento de água em sistemas de 

irrigação tem se tornado cada vez mais uma opção economicamente competitiva para o pequeno 

produtor rural, sobretudo para a agricultura familiar localizadas em áreas remotas, pois, além incentivar 

este segmento rural, é uma alternativa que estimula novos processos produtivos, visto que o modelo 
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energético implantado através de um sistema fotovoltaico de bombeamento para irrigação das pequenas 

lavouras atendeu de maneira integrada ao uso dos recursos renováveis localmente acessíveis, usufruindo 

dos seus impactos benéficos ao meio ambiente local, nos quais as tecnologias são menos agressivas 

ambientalmente e, sustenta-se uma adequada relação entre a conservação do meio ambiente e a 

produtividade. Uma vez que, dentro da comunidade que foi implantado o sistema fotovoltaico de 

bombeamento houve o incentivo nos moradores de expandir a área de cultivo com outras espécies para 

aumentar a produtividade, e com isso gerar benefícios econômicos para as famílias produtoras que 

passaram a fazer o aproveitamento da área com mais espécies de hortaliças, assim também como um 

benefício nas tarefas do cotidiano, como a preparação de alimentos e os cuidados com a higiene básica. 

Espera-se, com esta aplicação, despertar o interesse, não só dos produtores rurais, mas também 

das organizações em geral para esta importante fonte alternativa de energia, tendo-se em vista que o 

Brasil possui grande parte do seu território entre trópicos, do qual, recebe grande potencial de incidência 

de energia solar apresentando condições extremamente favoráveis para o emprego de energia solar 

fotovoltaica. Por fim, a partir da implantação do sistema de produção agrícola adaptados ao ambiente 

que estimule a adoção de medidas e procedimentos semelhantes em futuros sistemas de bombeamento 

fotovoltaico haverá redução do uso da energia baseada em fontes como combustíveis fósseis e carvão 

que exercem impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde.  
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RESUMO  

 

Qualquer aproveitamento hidráulico deve ser bem planejado de forma a mitigar os impactos 

ambientaisque estes podem provocar ao meio ambiente, já que a presença de uma barragem em um 

corpo hidrico influencia a montante e a jusante da instalação de uma usina maremotriz.Para analisar 

os aspectos ambientais básicos relacionados às energias das marés, usou-se do método exploratório 

de dados e de revisão bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi realizada através da pesquisa em 

artigos nacionais e internacionais pertinentes ao tema abordado para que desta maneira fosse 

possível construir o arcabouço teórico.Desta forma, este trabalho tem por objetivo mostrar os 

aspectos ambientais que estão atrelados ao aproveitamento da energia das marés, focando em 

apenas duas fases, uma fase que antecede a construção da usina maremotriz (avaliação preliminar) 

e a fase da após a construção da usina maremotriz (operação), com intuito de contribuir com mais 

discussões críticas sobre o tema que é pouco debatido no Brasil, fato explicado pela inexistência 

deste tipo de empreendimento. Como em qualquer outro tipo de atividade que altere o meio 

ambiente, a energia maremotriz apresenta impactos que devem ser estudados e mensurados, com 

o intuito de minimizaro desequilíbrionos ecossistemas. Vale frisar que neste trabalho não abordou 

a fase de construção e transmissão que são critérios relevantes para uma analise ambiental em 

empreendimentos de geração de energia. Por fim, a energia maremotriz apresenta-se como uma 

alternativa renovável de geração de energia, que poderá ser maior difundida futuramente, com isso 

destaca-se a importância de conhecer os possíveis impactos ambientais que esta pode vim a 

provocar. 

 

Palavras-chave: Aspectos ambientais. Energia renovável. Maremotriz.  

Área de Interesse do Simpósio: Energia e Meio Ambiente. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Qualquer aproveitamento energético através de centrais maremotrizes deve ser bem 

planejado e devem estar de acordo com as seguintes considerações (ELLIOTTet al., 2006): 

ambientalmente sustentável, tecnologicamente e economicamente viável, socialmente desejável e 

tolerável, legalmente permitido e administrativamente realizável. 
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Os impactos ambientais na construção de uma barragem de marés sempre existiram, por 

exemplo, Gordon (1994) discuti sobre os impactos para o a instalação maremotriz na Baía de Fundy 

- Canada. Os impactos ambientais podem ser positivos ou negativos para o ambiente, e segundo 

Gray (1992) é possível utilizar estratégias de mitigação dosefeitos nocivos ao meio ambiente.Desta 

forma, este trabalho tem por objetivo mostrar os aspectos ambientais que estão atrelados ao 

aproveitamento da energia das marés, focando em apenas duas fases, uma fase que antecede a 

construção da usina maremotriz (avaliação preliminar) e a fase de pós construção da usina 

maremotriz (operação), com intuito de contribuir com mais discussões críticas sobre o tema que é 

pouco debatido no Brasil, fato explicado pela inexistência deste tipo de empreendimento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para analisar os aspectos ambientais básicos relacionados ao aproveitamento das energias 

das marés, usou-se o método exploratório de dados e revisão bibliográfica. A pesquisa bibliográfica 

foi realizada através da análise em artigos nacionais e internacionais pertinentes ao tema abordado 

para que desta maneira fosse possível construir o arcabouço teórico das discussões.  

Com a revisão bibliográfica, se identificou os principais aspectos ambientais que podem ser 

considerados em uma análise ambiental de uma usina das marés com principio de barragem. No 

trabalho de Copping et al. (2014) foi realizado uma avaliação internacional dos efeitos ambientais 

das energias das marés, que destacou alguns critérios ambientais utilizados pelos autores: análise 

do potencial de um sitio à ser aproveitado com energia maremotriz (avaliação preliminar), durante 

a construção da usina e após a construção (operação).  

Neste trabalho serão analisadas apenas duas fases: análise do potencial de um sítio 

(avaliação preliminar) e após a construção (operação). Dentro de cada fase existirá os tópicos de 

análise, sendo estes:Análise ambiental preliminar: Porte da usina, localização da instalação e 

Barragem;Operação: Princípio de funcionamento de geração de energia e o tipo de funcionamento 

da turbina. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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3.1. Porte do empreendimento e localização da instalação 

Existe uma relação importante entre o tamanho do reservatório da usina e a capacidade de 

geração, já que é o reservatório que determina o porte de uma planta maremotriz, logo, quanto 

maior for o reservatorio, maiores serão as chances de não apresentar locais alternativos de 

alimentação das aves nas proximidades. Dessa maneira, a alimentação será reduzida nestas áreas, 

e como consequência estes animais serão obrigados a realizarem voos extras para lugares mais 

afastados, com a menor qualidade dos alimentos isto irá impactar diretamente no tamanho da 

população desta fauna marinha local (FRID et al., 2012). 

Em regiões da costa brasileira existe um enorme cinturão de áreas de mangue, como é o 

caso dos estados do Pará, Amapá e Maranhão, logo, se faz necessário um estudo mais criterioso 

quando se decide instalar este tipo de geração de energia nestes locais. Estas áreas de mangues são 

ambientes importantes para a produção primária de alimentos para diversas espécies da cadeia 

alimentar. Destaca-se queos mangues ainda possuem um terreno comuma maior capacidade 

erosiva, o que diminui a capacidade deste solo em receber as estruturas civis de uma usina 

eletromotriz (MARINHO, 2014; CREPANI et al., 2001). 

Quando um sítio de aproveitamento se localiza em áreas extensas de mangue, presumisse 

que seja melhor optar por aproveitamentos de pequeno e médio porte, premissa firmada na seguinte 

hipótese, quea construção de uma barragem de grandes dimensões nestas áreas poderá implicar em 

grandes aterramentos dos mangues, tendo como conseqüência um enorme impacto ambiental. 

Desta maneira, aspectos ambientais e logísticos ficam mais gerenciáveis no caso de pequenos 

aproveitamentos, principalmente em locais marcados por reentrâncias que permitem uma maior 

facilidade da formação de reservatórios, como citado por (LEITE NETO et al., 2009). 

Vale frisar que os aproveitamentos maremotrizes devem localizar-se mais próximos de terra 

firme e de áreas habitadas. Estes aspectos contribuem positivamente para reduzir o impacto 

ambiental ao aproximar a geração de energia da demanda (OLIVEIRA et al., 2009) 

Alguns pequenos aproveitamentos têm sido construídos na China ao longo das últimas 

décadas, que por muitas das vezes não são consideradas pelo fato de não existirem informações 

concisas sobre elas ou por produzirem quantidades pequenas de energia. Estima-se que existam 

128 centrais em operação, totalizando 7,6 MW de potência instalada. Na província de Zhejiang, a 

mais promissora para o aproveitamento da energia maremotriz, foi instalada uma pequena usina 
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com um único grupo gerador de 40 kW em 1959 (CHARLIER eFINKL, 2009).Já em 1970 seis 

usinas foram implantadas em Zhejiang, Jiangsu e Shandong, totalizando 1,9 MW de potência 

instalada (FERREIRA, 2007). 

 

3.2. Barragem 

As usinas maremotriz não possuem a necessidade de alagar novas áreas já que seu principio 

de funcionamento se dá pela oscilação das marés, fato que destaca a diferença desta fonte de 

geração de energia em relação aos aproveitamentos hidroelétricos que geralmente necessitam 

alagar novas áreas (LEITE NETO et al., 2009). Porem destaca que, qualquer barramento que ocorra 

em corpo hídrico, haverá áreas adicionais alagadas.  

A presença de uma barragem influencia a montante e a jusante da instalação da usina,e 

sabe-se a importância desta em um aproveitamento maremotriz, todavia, esta intervenção por uma 

barreira artificial irá impor uma nova dinâmica hidráulica ao estuário provocando conseqüências 

ambientais, desta forma, a barragem deve ser analisada cuidadosamente na hora do seu 

dimensionamento.  

Na hora de se dimensionar a altura de uma barragem não deve se considerar apenas o 

volume que será criado para que haja o aproveitamento energético, e como também os impactos 

socioambientais que serão provocados nas áreas afetadas por estas áreas adicionais alagadas. A 

altura de uma barragem se torna um parâmetro importante a ser analisado quando se refere às áreas 

alagadas em um aproveitamento energético das marés, sobre esta ótica, vale destacar o trabalho 

realizado por Oliveira et al. (2012) que através de simulações de meio cíclico de maré quantificou-

se as áreas que seriam alagadas com a inserção de uma barragem hipotética em igarapé influenciado 

por marés em Belém-PA, desta forma foi abordada 3 cenários de análise, sendo: 1- antes da 

barragem, 2 – depois da barragem (altura 2,5 m) e 3- depois da barragem (altura 3 m), os resultados 

desta pesquisa podem ser vistos no gráfico 1. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1– (a) Áreas totais inundadas e (b) Volume total. 
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Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2012). 

No gráfico 1, percebe-se que com a inserção de uma barragem no igarapé sendo ela de 2,5 

ou de 3 metros, estas provocaram um acréscimo nas áreas alagadas. No caso (a)tem-se que o 

acréscimo de 0,5 metros na altura da barragem causa o aumento de 182,30% da área inundada e no 

caso (b) um aumento de 252,50% no volume da bacia, percebe-se que houve um maior crescimento 

do volume em comparação as áreas inundadas, logo, presumisse de maneira preliminar que os 

ganhos de energia crescerão em maiores proporções do que as áreas alagadas. Deste modo, fica 

evidente que a altura da barragem deve ser estudada de maneira criteriosapara que se possa optar 

para um cenário que provoque menores impactos ambientais sempre buscando a maior eficiência 

energética. 

3.3. Princípio de funcionamento de geração de energia  

Um aumento no nível médio da água dentro da bacia pode levar a diminuição do volume de água 

do solo, eisso pode gerar impactos na drenagem dos solos, e a proporção destes efeitos sao dependentes 

do modo de operação da usina (WOLF et al., 2009). Diante deste aspecto, observa-se na Gráfico 2, a 

modificação do nível da maré no interior do reservatório de acordo com o funcionamento da usina.Nota-

se que a amplitude da maré modificada no caso (a) apresenta um comportamento físico mais análogo com 

a maré normal, todavia, no caso (b) a maré modificada apresenta um comportamento físico com maior 

alteração da maré normal, ou seja, enquanto a maré normal se direciona ao ponto de inflexão da curva, a 

maré modificada desacompanha este comportamento, isto pode ser explicado devido à maior diferença 

de níveis entre o mar e o reservatório na operação simples efeito12 

Gráfico 2 - A curva de maré normal (azul) e a curva de maré modificado (verde) em um reservatorio de 

uma barragem de marés em um estuário (a) geração duplo efeito e (b) geraçao simples efeito. 

                                                         
12SIMPLES EFEITO: a geração de energia pode acontecer durante a vazante ou na enchente da maré. 
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Fonte: Adapatado de (Gray, 1992; Frid et al., 2012). 

Na operação em duplo efeito13percebe-se que há uma maior preservaçãodaoscilação natural das 

marés, logo, este tipo de funcionamento proporciona menores impactos ambientais sobre as espécies 

marinhas da zona intermaré14, como aves marinhas e peixes, ao contrário da geração simples efeito, onde 

as áreas intermarés ficam submersas por um logo periodo. 

Gráfico 3 - Mudanças de exposiçaodas áreas de intermarés no Estuário do Severn (a) maré equinocial de 

primavera (b) nas marés de quadratura. sob nenhuma barragem (linha azul), geração simples efeito (linha 

vermelha) e geração duplo efeito (linha verde). 

 

Fonte: Adapatdo de Wolf et al. (2009). 

Para se analisar de forma quantitativa as areas de intermarés nos dois modos de operação 

de uma planta maremotriz, podemos citar o trabalho de Wolf et al. (2009) que atraves de simulação 

hidrodinâmica no modelo ADCIRC-2D, realizou o cálculo desta áreas com uma boa precisão para 

a bacia da barragem de Servern - Reino Unido. Assim, os resultados desta pesquisa podem ser visto 

                                                         
13 DUPLO EFEITO: a geração de energia ocorre durante a enchente como na vazante da maré. 
14ZONA INTERMARÉ: áreas da planície de maré que são expostas de acordo com a dinâmica de oscilação 

das marés.   
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na gráfico 3, deste modo, fica evidente que as alterações nas áreas das zonas intermarés na operação 

duplo efeito tanto na maré equinócial de primavera15 como na maré de quadratura16 são menores 

quando comparadas com as modificações nas áreas na operação simples efeito. Ja que as areas da 

operação duplo efeito se aproximam mais em quantidade das áreas quando não há interferência de 

barragem. 

3.4. Tipo de turbina  

A mortandade de peixes causadas por colisão durante a passagem em turbinas hidraulicas 

podem ser elevado (DADSWELL e RULIFSON, 1994). As turbinas quando projetadas devem 

levar em consideração o comportamento ecológico dos peixe. Tendo conhecimento deste aspecto, 

novas turbinas foram projetadas tentando acoplar este criterio em sua performace, logo, podemos 

citar a turbina VHL (Very Low Head) desenvolvido pela MJ2 Technologies, sento do tipo Kaplan, 

e pode ser vista na Figura 1. 

Figura 1 – Turbina do tipo Kaplan VLH (Very Low Head). 

 

Fonte: Coastal Hydropower(2011). 

As peculiaridades da VLH lhe fornecem características ambientais favoráveis, como por 

exemplo, menores ruídos, impactos visuais e áreas construídas. Porém, a característica mais 

interessante da turbina reside no seu baixo impacto sobre migrações de peixes a jusante da 

barragem, fato que se explica por meio da mesma possuir a capacidade de permitir que peixes 

passem através das suas lâminas em funcionamento com baixos índices de mortandade (MJ2 

TECHNOLOGIES, 2016). 

                                                         
15EQUINÓCIO DE PRIMAVERA: são marés que possuem altas amplitudes de maré. 
16MARÉ DE QUADRATURA: fenômeno periódico quinzenal que acontece na lua quarto crescente e na 

lua quarto minguante. 
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Os usos de turbinas com velocidade de rotação no intervalo de 25-50 rpm são aconselháveis 

a serem utilizadas para minimizar a mortalidade de peixes causadas pelo choque mecânico com as 

laminas (PELC e FUJITA, 2002). “A velocidade de rotação da turbina VLH é muito baixa (<40 

rpm) e a velocidade do fluxo de água no interior da roda continua a ser inferior a 2 m / s (comparável 

para a passagem de um peixe, estas características reforçam a importância do seu uso em 

aproveitamentos hidráulicos” (MJ2 TECHNOLOGIES, 2016) 

Após realizada a escolha do tipo de turbina que será empregada, deve se determinar o 

numero de turbomáquinas que serão utilizados no caso específico de cada estudo. Nesta ótica 

podemos citar o trabalho de Oliveira et al. (2015) que por meio de simulações são determinadas o 

número de turbinas com a finalidade de verificar a máxima produção de energia gerada e o seu 

tempo de operação em um reservatório operando em duplo efeito.  

Quando se leva em consideração os aspectos ambientais, deve-se considerar o tempo de 

funcionamento da usina maremotriz que se assemelhe ao período de tempo em que normalmente 

cada ciclo de maré impõe sobre a exposição da vegetação de mangues, já que a biota local usa desta 

dinâmica imposta pela natureza para se alimentar e sobreviver, logo, quanto maiores às mudanças, 

maiores serão os impactos ambientais negativos. 

Figura 2 - Representação de diferentes taxas de variação no nível do reservatório de acordo com o número 

de turbinas usadas durante uma maré de sizígia. 

 

Fonte: Leite Neto et al. (2010). 

A Figura 2 demonstra a proposta da escolha do numero de turbinas na maré de sizígia17 com 

o intuito de analisar o cenário ambiental mais critico, já que, neste caso típico o volume de água 

                                                         
17 MARÉ DE SIZÍGIA: fenômeno periódico quinzenal que acontece na lua nova e lua cheia (maiores 

amplitudes de marés mensais). 
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que entra na bacia é maior. Percebe-se que o tempo natural por clico de maré esta em torno de 6 

horas, logo, quando o numero de turbinas é igual a 9, o período de geração assemelha-se mais ao 

clico natural da maré. Na escolha de 9 turbinas, verifica-se que o reservatório e completamente 

esvaziado, isto implicar dizer que, o reservatório não ficara com acumulativos de água (volume 

residual), sendo que, se estes permanecerem dentro do estuário poderão impactar de uma forma 

negativa. O volume de saída de água deve ser o mais próximo do volume de entrada.  

Quando se desconsidera o princípio ambiental critico (maré de sizígia), e leva em 

consideração apenas o máximo de energia que será gerada, neste caso seria de 6 turbinas, o ganho 

seria de 7,22% em relação ao cenário de referência (9 turbinas), porem, tal cenário de 6 turbinas, 

deixariam as áreas de mangue alagadas por mais tempo (LEITE NETO et al., 2010).  

 

4. CONCLUSÕES  

Como em qualquer outro tipo de atividade que altere o meio ambiente, a energia maremotriz 

apresenta impactos que devem ser estudados e mensurados, com o intuito de minimizaro 

desequilíbrionos ecossistemas. Logo, esses impactos apresentam características variáveis devendo 

ser dimensionados de forma específica para cada projeto, pois ocorrendo alteração de uma das 

características, como localização, porte do empreendimento, material utilizado em sua estrutura, 

entre outras, os impactos podem ser completamente diferentes. 

Vale frisar que neste trabalho não abordou a fase de construção e transmissão que são 

critérios relevantes para uma analise ambiental em empreendimentos de geração de energia. Por 

fim, a energia maremotriz apresenta-se como uma alternativa renovável de geração de energia, que 

poderá ser maior difundida futuramente, com isso destaca-se a importância de conhecer os 

possíveis impactos ambientais que esta pode vim a provocar. 
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RESUMO  

 
Usinas maremotrizes podem ser equiparadas as usinas hidrelétricas, porém, estas operam com o 
aproveitamento da energia das marés, utilizando o desnível entre o mar e um reservatório, gerado pela 
instalação de uma barragem na entrada de mananciais hídricos que se interligam com o mar. O objetivo 
do presente trabalho foi propor e aplicar uma metodologia da estimativa da potência teórica 
eletromaremotriz em três municípios do Salgado Paraense. Tal metodologia, inicialmente, utilizoua 
equação da energia potencial gravitacional para calcular a energia contida no desnível entre o mar e o 
reservatório, em seguida calculada a área superficial dos reservatórios dos estuários que serão obtidas 

pelo sistema de informação georreferenciada (SIG) e a altura de variação de maré (h) que será 
determinada pela medias das marés (MDM). Após aplicação da metodologia, os resultados mostraram que 
município de Viseu apresentou a maior densidade energética, sendo 1,16% maior que Salinópolis e 75,41 
% maior que Curuçá, todavia, o estuário que apresentou maior potência foi o de Curuçá (1,798 MW), 
apesar de apresentar a menor densidade energética, o mesmo possui a maior área superficial. A 
modelagem dos três casos e seus resultados demonstrou que a energia das marés tem potencial para ser 
explorada na costa Atlântica do Salgado Paraense. 

 

Palavras-chave: Energia, maremotriz, Salgado Paraense. 

Área de Interesse do Simpósio: Energias Renováveis e Eficiência Energética 

 

 

1.INTRODUÇÃO  

A Maré é definida como a oscilação vertical da superfície do mar sobre a Terra, representa a 

energia dissipada pelos movimentos das marés, geradas principalmente, pela atuação das forças 

gravitacionais da lua e do sol, sobre diversos pontos do planeta (ROURKE, BOYLE et al., 2009). Diante deste 

fato, algumas pesquisas envolvendo o aproveitamento da energia potencial provocada pela altura de maré 

estão sendo conduzidas em grandes centros de pesquisas mundiais, principalmente, para geração de 

energia elétrica, as chamadas maremotrizes. No Brasil grande locais de aproveitamento deste tipo de 
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energia é verificado nos estados do Amapá, Maranhão e Pará, onde se observa grandes amplitudes de 

maré (FERREIRA e ESTEFEN, 2008). A motivação de se estudar as maremotrizes em outras partes do mundo 

surgiu com o projeto, instalação e operação da primeira usina maremotriz em grande escala: a usina de La 

Rance na França (CLARK, 2007). O aproveitamento da energia potencial nas maremotrizes é muito simples 

do ponto de vista conceitual, pois basta a instalação de uma barragem entre o mar e o reservatório, 

espera-se a onda de maré encher o reservatório e quando o nível do mar começar a baixar novamente 

abre-se comportas que deixarão passar o volume de água armazenado que por sua vez aciona turbinas 

hidráulicas ligadas a geradores de energia elétrica, esta operação é chamada de simples efeito. Há também 

possibilidades de gerar energia elétrica no sentido inverso, ou seja, quando o reservatório estiver vazio, 

espera-se um determinado intervalo de tempo, abre-se as comportas e um volume de água é escoado 

para o interior do reservatório, gerando também energia elétrica, esta operação é chamada de duplo 

efeito. 

Isso posto, o presente trabalhoteve como objetivo principal o cálculo da potência teórica e 

densidade energética gerada por um empreendimento maremotriz em três municípios localizados na 

Costa Atlântica do Salgado Paraense. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Localização e Caracterização da Área de Estudo 

 

A área de estudo localiza-se na costa Atlântica do Salgado Paraense. As características 

naturais e socioeconômicas da área permitem que o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

divida a mesma em 3 setores: I- Setor 1 ou Atlântico; II- Setor 2 ou Continental-Estuarino e (III) 

Setor 3 ou Insular- Estuarino, juntos formam a ZCP (Zona Costeira Paraense) (SZLAFSZTEIN, 

2009). O setor 1 é influenciado por macromarés semidiurnas com amplitude de 5,2 m, e mesomarés 

semidiurnas nos setores 2 e 3 com amplitude de 3,65 m (EL-ROBRINI et al., 2006, p.2).O setor 1 

apresenta um nível de maré com bom potencial de aproveitamento de energia potencial 

gravitacional. Desta maneira, escolheu-se três municípios localizados neste setor, sendo eles: 

Viseu, Curuçá e Salinópolis como pode ser observado na figura 1. 
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Figura 1- Mapa de localização dos locais escolhidos para análise do potencial maremotriz

 

Fonte: Autores (2016). 

 

Além disso, no trabalho de Oliveira et al. (2015) foi realizado estudos do potencial de 

geração de energia maremotriz em três locaisintegrantes do setor 1, logo, este dado reforça como 

esse setor merece destaque entre os demais por apresentar grandes amplitudes de maré. Em termos 

de equipamento de transformação de energia potencial em energia cinética, Charlier (2003) afirma 

que o desenvolvimento de novas turbinas de baixa queda permite que alguns locais se tornem 

favoráveis à exploração de energia potencial provocada pela mudança dos níveis das marés. 

 

2.2.0 -Variações das marés 

 

No caso das usinas maremotrizes com principio de barragem, a principal componente para 

a geração de energia é o desnível (Δh) de altura entre a coluna d’água do reservatório dentro e fora 

da barragem, ou seja, no interior da barragem (reservatório) e no mar, desta forma o cálculo baseia-

se na energia potencial, Epde acordo com a equação 1: 
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Ep = mgh(1) 

 

Onde: m=massa; g=gravidade; h= variação de altura. 

 

 Nota-se da equação (1) que m é a massa de água represada no reservatório, e que m varia 

naturalmente com as condições topográficas do reservatório, ou seja, área (A) e volume (V). 

Evidentemente, a topografia de um reservatório natural é muito complexa, e para efeitos de estudos 

de potencialidade é razoável assumir que a área permaneça constante durante o processo de 

enchimento e esvaziamento do mesmo. Considerando h a metade da variação de altura de maré, 

e, portanto, a variação total 2h(FLEMING, 2012); considerando também uma região de maré 

semi-diurna (tipo de maré que ocorre no setor 1 em estudo) em que a variação de maré ocorre em 

aproximadamente 6 horas (apenas uma subida ou descida de maré), a energia máxima será definida 

de acordo com a equação (2) (PRANDLE, 1984), percebendo que m = ρA2h na equação (1). 

 

Emax = ρA2hgh  (2) 

 

Emax= 2ρgAh2  (3) 

 

Onde ρ é a massa específica da água que em nosso estudo é assumido 1000 kg/m3. 

 

Analisando a equação (2) nota-se que ela possui, de fato, apenas duas variáveis, A e h, 

uma vez que as maiores variações de massa específica em um estuário não chegam a 3% 

(TRUJILLO e THURMAN, 2011). Assim, quanto maior a área (A)do reservatório de água e quanto 

maior a variação entre o nível do reservatório e da maré (∆h), mais energia será gerada 

(SHANAHAN, 2009). 

Para os cálculosenergéticos nos sítios escolhidos na figura 1, se utilizará uma abordagem 

realizada no trabalho de Ferreira e Stefen (2008), onde o autor calcula a potência teórica para o 

funcionamento eletromaremotriz de simples efeito para cada nível de variação de altura de maré, 

como pode ser visto na equação (4).Ressalta-se que neste caso todo o volume de água gerará 
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energia com potencia máxima, além de não considerar as perdas de cargas, como por exemplo, a 

batimetria do estuário. Assim, a potência é dada por. 

 

P = 2ρgAh2/6 horas                                                                                                                      (4) 

 

2.2.1 – Determinação da amplitude média das marés 

 

No aproveitamento da energia potencial das marés é importante que haja uma variação de 

altura de maré considerável, já que, em mar aberto a amplitude máxima das marés não chega a 1 

m, portanto é necessário que haja a condição de afunilamento à medida que a onda de maré se 

aproxima da costa, para que as amplitudes das marés sejam incrementadas devido aos efeitos de 

reflexão e ressonância causados pela geometria da costa (LEITE NETO et al., 2011).  

Dada a importância da amplitude da maré, a mesma será determinada pela equação 6, sendo 

que esta equação foi abordada no trabalho de (LEITE NETO et al., 2012).Os dados de MHWS, 

MHWN, MLWS e MLWN foram obtidas das marés de quadratura18e sizígia19das estações 

maregráficas de Viseu (Viseu),Salinópolis (Salinópolis) e Curuçá(Ilha dos guarás - Ponta da 

Romana) no do site da FEMAR (Fundação de Estudos do Mar). 

 

MDM= ((MHWS + MHWN) /2) – ((MLWS + MLWN) /2)                                                         (5) 

 

Onde: MDM = médias de marés; MHWS = média das preamares de sizígia; MHWN= média das 

preamares de quadratura; MLWS = média das baixa-mares de sizígia; MLWN = média das baixa-

mares de quadratura. 

 
2.2.2 – Determinação da área do Estuário 

 

Para calcular as áreas dos reservatórios nos municípios de Salinópolis, Curuçá e Viseu, foi 

utilizado o software Google Earth, que disponibiliza imagens de satélites. Neste software foram 

gerados os polígonos, respeitando o contorno dos mananciais selecionados, observados na imagem 

                                                         
18MARÉ DE QUADRATURA: fenômeno periódico quinzenal que acontece na lua Quarto crescente e na 

lua Quarto minguante. 
19MARÉ DE SIZÍGIA: fenômeno periódico quinzenal que acontece na lua Nova e lua Cheia (maiores 

amplitudes de marés mensais). 
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do sensor LANDSAT, captada no dia 08 de janeiro de 2015. Feitos os polígonos, estes foram 

exportados no formato kml e tratados no software da ESRI, o ArcGis na versão 10.1. 

 No ArcGis, os polígonos foram projetados para o sistema de coordenadas planas (UTM - 

Universal Transversa de Mercator), mais especificamente para o sistema de coordenadas do 

SIRGAS 2000, zona 22 Sul, onde localizam-se os reservatórios estudados. Com essa projeção foi 

possível calcular as áreas dos reservatórios, através do cálculo de geometrias do software ArcGis,a 

figura 2 representa os estuários em estudo.  

 

Figura 2 – Área superficial dos estuários 

 

Fonte: Autores (2016). 

As respectivas coordenadas geográficas dos locais em estudo são: Viseu (1°12’03,2” S; 

46°17’12,1”W), Salinópolis (0°38’17.1”S; 47°18’30,7”W) e Curuçá (0°42’01.9” S; 

47°52’37,5”W).Para a escolha dos pequenos aproveitamentos, alguns fatores foram levados em 

consideração, sendo eles: facilidade de acesso; pequena distancia de uma margem a outra na 

entrada dos estuários; áreas inferiores á (0.5 km2) e preferência para estuários com apenas um 

reservatório. 

2.2.3. – Estimativa do potencial energetico  
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Para o cálculo da potência a equação (5) é substituída na equação (4), ou seja, 

substitui-se o valor do MDM na variável h da equação (4). Assim. 

 

P = 2ρgA[MDM]2/6 horas                                                                                                             (6) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A variação da maré é umavariável importante que deve ser considerada em uma analise de 

potencial energético. Através da equação 5 gerou-se amplitudes medias das marés para os 3 locais 

de estudo, como pode ser visto no quadro 1. Desta forma, com os resultados da MDM se calculou 

a potência teórica para os locais de estudo por meio da equação 6. Os resultados para a potência 

podem ser visualizados no quadro 2. 

 

Quadro 1- Amplitudes médias das marés  

Municípios Nome da estação MHWS MLWS MHWN MLWN MDM 

Viseu Viseu 4,96 0,43 3,90 1,49 3,47 

Salinópolis Salinópolis 5,03 0,46 3,91 1,58 3,45 

Curuçá Ilha dos guarás (Ponta da Romana) 3,65 0,52 3,14 1,03 2,62 

Fonte: Adaptado do site Femar (2016) 

 

Quadro 2 – Potência nos locais de estudo 

Municípios 2ρg[MDM]2/6 (W/m2) Área (m²) Potência (MW) 

Viseu 
236001,6 11.715,10 0,127999 

Salinópolis 
233289 76.425,51 0,825427 

Curuçá 
134542,2 288.744,64 1,798535 

Fonte: Autores (2016). 

 

Nota-se no quadro 2, quea densidade energética (W/m2) emViseu foi a maior entre os municípios 

analisados, sendo 1,16% maior que Salinópolis e 75,41 % maior que Curuçá, logo, ressalta a importância 

de se estudar mais estuários em Viseu devido a sua alta densidade energética, porem, isso não descartam 

estudos em Curuçá e Salinópolis. Ainda no quadro 2, pode se observar que o estuário que apresentou a 
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maior potência foi o de Curuçá (1,798 MW), apesar deste possuir a menor densidade energética, o mesmo 

possui a maior área superficial, isso implica dizer que este teria maiores volumes de água para serem 

turbinados e posteriormente ocorrer a geração de energia. 

A potência não obedecerá à mesma proporção da densidade energética, já que as áreas dos 

estuários são diferentes. Os pequenos aproveitamentos abordados no estudo podem ser uma alternativa 

bastante atrativa, já que as energias primárias tradicionais estão tendendo a descentralização, isto 

determina que o abastecimento seja realizado de maneira mais pontual, e neste contexto podemos citar 

o trabalho de Charlier (2009) que cita a existência de pequenas usinas em operação na China, sendo que 

a maior delas possui uma potência instalada de 304 kW.  

Alguns pesquisadores vêm estudando sobre a geração local de energia elétrica para 

atendimento de comunidades isoladas da Amazônia (DUARTE et al., 2010), e estas dependem 

muitas vezes de termoelétricas ou pequenos geradores movidos a combustíveis fosseis para o seu 

abastecimento de energia elétrica. Logo, os usos eficientes destes pequenos aproveitamentos de 

energia das marés podem surgir como uma fonte renovável, eficiente e limpa de produção de 

energia. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

O estudo realizado sobre a potênciae densidade energética que um empreendimento 

maremotriz instalado no setor 1 pode trazer,mostrou que os municípios analisados são bastantes 

promissores neste tipo de aproveitamento, destacando o município de Curuça com potência de 

1,798535 MW que podem extraídos do reservatório e também o município de Viseu com densidade 

energética de 236001,6 W/m2 que podem ser aproveitados devido sua maior amplitude de maré. 

Ressalta-se a importância desta metodologiacomo ferramenta para estudos 

preliminarespara estimativa de potenciais maremotrizes. Além do que, existem inúmeros locais 

ainda inexplorados no estado do Pará e no Brasil, logo, mais estudos nesta linha de pesquisa fazem 

necessário para que desta maneira se tenha mais informações sobre os potenciais maremotrizes 

ociosos.  
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RESUMO 

 

Neste trabalho o conceito de ângulo de inclinação ótimo para painéis solares é avaliado 

analiticamente sendo o conceito ampliado com o objetivo de construção de cartas solares a serem 

usadas na avaliação da qualidade do posicionamento. Com o uso de equações de um sistema de 

coordenadas celeste equatorial, concluindo-se que esse ângulo é igual à latitude do lugar, se 

desprezar os efeitos de refração atmosférica dos raios solares. Esse conceito é expandido usando-

se a fórmula da lei dos cossenos, da trigonometria esférica, obtendo-se um índice de 

posicionamento aqui denominado FOP (Fator de Orientação do Painel), que leva em conta a 

máxima captação em função da latitude, azimute e ângulo de inclinação dos painéis que compõem 

um arranjo solar. Como resultado final desse estudo foram geradas cartas solares expondo 

visualmente os percentuais de perdas de captação de energia solar para uma latitude considerada, 

quando se varia o ângulo de inclinação e orientação do painel fotovoltaico de localização fixa. 

Ainda com base nesses resultados analisamos a chamada orientação Leste-Oeste, uma alternativa 

viável para telhados sem boa orientação Norte-Sul. 

 

Palavras-chave:Orientação de Painéis Solares. Cartas Solares.  Orientação Leste-Oeste. 

Área de Interesse do Simpósio: Energias Renováveis e Eficiência Energética 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Usamos energia em todas as nossas atividades - a tecnologia atual está nos permitindo gerar 

nossa própria energia através da transformação da luz solar diretamente em eletricidade, usando 

painéis fotovoltaicos como meio de capturar a energia do sol.  

 O objetivo deste trabalho esta na geração de cartas solares a serem usadas como ferramenta 

para avaliação do posicionamento de um arranjo solar com o uso do FOP - Fator de Orientação de 

Painéis. 
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Para a máxima captação dessa energia, o conjunto de painéis solares que compõe um arranjo 

solar, deveria acompanhar a trajetória do astro rei, garantindo que seus raios energéticos cheguem 

sempre perpendicular ao modulo coletor, pois assim se asseguraria a máxima transferência de 

energia ao longo do trajeto aparente do sol no local considerado. Isso levaria a adoção de sistemas 

de rastreamentos caros e, dependendo da extensão da área utilizada, quase impossível 

(LOURENZO, 1994). 

Os painéis são fixos utilizando-se regras gerais de orientação: os painéis no hemisfério norte 

devem estar voltados para o sul e os do sul, devem estar voltados para o norte; quanto ao angulo 

de inclinação é geralmente aceito que deve estar com valor em torno do angulo da latitude do local. 

No ambiente urbano os painéis herdam a orientação e a inclinação dos locais onde são instalados 

(principalmente telhados): não háuma escolha, ou quase, pois a correção da inclinação e orientação 

levaria à adoção de sistemas de treliças que aumentariam os coeficientes de pressão e a força do 

vento resultante na superfície do painel (BARBOSA, 2013), diminuindo-se sensivelmente a 

segurança, bem como aumentando o preço da instalação.  

 Existe sempre a necessidade de se avaliar o quanto de energia coletar ou quanto perdemos, 

em função da orientação e inclinação dos painéis, com o objetivo de compensar eventualmente 

essas perdas pela adição de mais painéis, o mais utilizado; adoção de técnicas mais avançadas, 

como a focalização dos raios solares nas células fotovoltaicas (YAMADA, OKOMOTO, IJIRO, 

2013) e também o uso de células em tandem, aproveitando à característica de seletividade em 

relação ao espectro eletromagnético, inerente as diversas tecnologias de células fotovoltaicas. 

Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar analiticamente o conceito de ângulo de inclinação ótimo 

para painéis solares e construir cartas solares para uso na avaliação da qualidade do posicionamento 

dos paineis. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estimar valores de radiação solar em painéis com diferentes graus de inclinação é complexo 

e difícil, por isso é sempre adotado uma abordagem de radiação isotrópica para modelar a radiação 

solar, que normalmente causa discussões, principalmente pelo tratamento que se dá a parcela de 
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radiação difusa (GULIN, VASAK, PERIC, 2013). Tem sido observado nesses modelos incertezas 

da ordem de 10% a 15% (WILLMOTT, 1982).  

Para se ter uma ideia dessa complexidade considere a seguinte alegoria: durante seu trajeto 

aparente o sol estará no hemisfério norte na máxima declinação, (entre Cuba e a Florida) no 

solstício de junho - um painel em Belém voltado para onorte estaria bem orientado. O sol começa 

então a voltar, e em setembro ele cruza o equador na direção do sul - o painel de Belém ainda está 

bem. Em dezembro ele chega ao outro solstício, com máxima declinação sul -23º 27' (próximimo 

à cidade doRio de Janeiro). Nesse momento o painel em Belém esta de costa para o sol ao meio 

dia, recebendo um mínimode iluminaçao; só em março é que o sol chega de novo ao equador, agora 

caminhando para o norte. 

No entanto essas aproximações dão uma visão crítica dos valores de radiação solar que 

eventualmente estamos perdendo com esta ou aquela inclinação e orientação. Para o ângulo de 

inclinação essa recomendação é tida com uma indicação apenas prática- uma regra do polegar -, 

mas na verdade está baseada em relações da trigonometria esférica, como veremos a seguir. 

Com relação à posição de uma estrela como vista de um determinado ponto na superfície 

da Terra, usamos um sistema de coordenadas celeste que tem como plano básico, o plano do 

equador, por isso é conhecido como um sistema de coordenadas celeste equatorial. Com o uso 

desse sistema de coordenadas e baseado na lei do cosseno, da trigonometria esférica, a equação 

seguinte é valida. 

cosθ = senϕ.senδ + cosϕ.cosδ.cosh             (1) 

Onde θ e o ângulozenital δ ,  declinação h  e o angulo horário. 

O ângulo de elevação α - a altura angular do sol - é o complemento de θ (90-θ), e esta 

relacionado com o ângulo de inclinação do painel (t). Para a passagem meridiana do sol (ao meio 

dia), a relação entre a inclinação do painel e o ângulo de elevação, a altura do sol no horizonte, esta 

mostrado na Figura1. 

Figura 3- Relação do ângulo t, de inclinação do painel com a altura do sol 
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Fonte: Autores, 2016. 

 

Da Figura1 depreende-se que t = (90 - α), que substituindo na eq. 1 fica 

sen(90-t)  = senϕ.senδ + cosϕ.cosδ.cosh             (2) 

Aplicando-se a relação trigonométrica do seno de uma diferença no lado esquerdo da eq.2 

fica: 

cost = senϕ.senδ + cosϕ.cosδ.cosh                      (3) 

A declinação do sol varia de 0 nos equinócios a cerca de 23 graus nos solstícios, logo 

usando-se as posições nos equinócios, que concentra os maiores valores de irradiação temos, na 

eq. 3, δ = 0, e considerando a análise na passagem meridiana quando temos o máximo de irradiação 

solar, temos que o ângulo horário h = 0. Aplicando-se essas considerações a eq. 3 concluímos que: 

cost = cosϕ               (4) 

Portanto o ângulo ótimo para um painel solar fixo é igual à latitude do local, desprezando-

se o desvio angular imposto aos raios solares devido à refração atmosférica (lei de Snell-Descartes). 

A refração atmosférica (THOMAS, RICHARD, 1996) aumenta o ângulo da altura do sol, podendo 

ser necessário levar em conta esse fenômeno em regiões extratropicais, embora esses valores sejam 

bem pequenos, da ordem de 35,4 arco-minuto. 

Como a parcela da radiação difusa aumenta para menores ângulos de incidência, (máximo 

em 0º), alguns autores usam englobar a refração atmosférica e a provável melhoria de recepção da 

radiação difusa em altas latitudes, como um parâmetro de tempo meteorológico, que se subtrai ao 

valor da latitude do local (DUMAN, 2015), gerando ângulos de inclinação menores. Observe-se 

que em situação de exclusiva presença de radiação difusa, os painéis fotovoltaicos funcionam com 
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apenas 10 - 20% de sua capacidade (NREL, 2016) o que torna incerta a introdução de parâmetros 

para diminuição do ângulo de inclinação dos painéis, como usado em algumas metodologias. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os sistemas de modelagem existentes normalmente não fornecem dados exatos e sim 

valores médios em base anual ou mensal, de radiação, que através de simulações matemáticas 

podem ser visualizadas em um mapa, aqui denominado de 'carta solar', que corresponde à topologia 

de orientação da instalação fotovoltaica a ser analisada (ECA, 2012). 

A metodologia aqui descrita usa a Equação1, oriunda de um sistema de coordenadas 

equatorial, simulando o movimento de um astro (neste caso o sol), ao longo do espaço do sistema 

de referência; essa equação se presta a automatização da determinação da incidência dos raios 

solares (CAMPOS, ALCÂNTARA, 2013). 

Nessa metodologia é definido o índice denominado FOP (Fator de Orientação do Painel) 

que indica a eficiência de captação da irradiação solar pelo painel, definido pelo cosseno do 

ânguloformado entre o ângulode incidência do dos raios solares e a normal ao plano do painel.  

                         FOP = cos( Np ˅ θ )         (5) 

Onde Np é a normal ao plano do painel e θ é o ângulozenital. 

Com o uso de um script modela-se a trajetória diária e anual do sol - os valores de FOP 

calculados para variação diária e anual da trajetória do sol são obtidos, gerando-se um banco de 

dados dos valores intermediários e o somatório anual para cada latitude e angulo de painel 

considerado. 

Outro script plota os valores de FOP para diversos arranjos de azimute, inclinação e latitude 

do conjunto de painéis, sobrepondo a estascurvas de contorno de mesmo FOP, representando os 

percentuais de utilização da irradiação solar incidente em base anual.  

A Figura 2 foi gerada com os valores máximos anuais de FOP durante a passagem 

meridiana, selecionados do banco de dados gerado, tendo como ordenada o angulo de inclinação e 

abcissa o valor da latitude, onde se pode observar que esses valores máximos ocorrem justamente 

nos pontos em que a inclinação é igual à latitude. 
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A Figura 3 mostra o valor do FOP em função da diferença latitude - inclinação, que gera 

uma família de curvas em que os valores máximos estão concentrados no ponto de abcissa 0, ou o 

lugar geométrico de pontos com inclinação e latitude iguais. 

Figura 2- Valores máximos de FOP 

 

Figura 3- Convergência dos valores de FOP 

 

                                            Fonte: Autores, 2016. 

Usando-se a lei dos cossenos como mostrado na metodologia acima, desprezando-se a 

variação da refração atmosférica, foram gerados cartas solares (ANEXO A) para pontos de latitude 

(ϕ) específicos que orientarão analises da dispersão de recebimento da energia do sol, análiseessa 

que tem aplicação na especificação de medidas mitigatórias, quando for o caso. 

Um item interessante de posicionamento de painéis, muito comum em ambientes urbanos 

é a denominada orientação Leste-Oeste, que se contrapõe ao tipo corriqueiro de orientação para sul 

ou para norte, de acordo com o hemisfério. Este tipo de montagem usa distribuir os painéis solares 

nas duas águasde um telhado, separadas em strings diferentes, como uma técnica de melhor 

aproveitamento da disponibilidade da radiação solar ao longo do dia. Além disso, essa montagem 

leva a um espalhamento do instante de pico da irradiação recebida, que normalmente se 

concentraria apenas em uma água - a que está voltada para a direção do sol do meio dia - que ocorre 

pela parte da manhã. Com o uso de inversores que registram os dados coletados, pode-se ver o 

efeito da utilização das duas águas do telhado (FRONIUS, 2011), e seu desempenho esta mostrado 

no gráfico da  Figura4 conforme reportado por um desses arranjos de teste (ISE, 2009). 

Como a montagem Leste-Oeste, em um dado momento, expõe os painéis a diferentes níveis 

de radiação solar, esperava-se um aumento de perdas por descasamento entre os níveis de insolação 

nos painéis de leste em relação aos painéis de oeste, por isso essas instalações pediam o uso de 

inversores diferentes para cada água, depois suavizado para um inversor com 2 MPPT's (Maximum 

Power Point Tracking) - dispositivo que procura manter o ponto de operação do painel no ponto de 
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máxima potencia. O objetivo era diminuir o descasamento, no entanto testes de uso dessa 

configuração têm mostrado que se conseguem bons resultados mesmo com um só MPPT. O gráfico 

da  Figura4 mostra o desempenho da montagem Leste-Oeste com o uso de um MPPT, conforme 

reportado por um desses arranjos de teste (ISE, 2009). 

 

Figura 4 - Uso da montagem Leste-Oeste com um só MPPT 

 

Fonte: Fronius, 2001. 

 

4. CONCLUSÕES  

Neste trabalho demonstra-se, baseado na lei dos cossenos, que o ângulo de inclinação ótimo 

corresponde ao ângulo de latitude do lugar, e que as possíveis discrepâncias para latitudes maiores, 

devidos ao desvio angular imposto a trajetória dos raios solares pela refração atmosférica e pela 

tentativa de se aumentar a captação da radiação difusa com menores ângulos de inclinação, pode 

causar redução de desempenho dos painéis. 

As cartas solares geradas por esta metodologia, expõem visualmente os percentuais de 

perdas de captação de energia solar para uma latitude considerada, quando varia-se o ângulo de 

inclinação e orientação do painel fotovoltaico de localização fixa. Na Figura5 mostram-se algumas 

dessas cartas. 
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Figura 5 - Cartas solares com o valor do FOP para algumas latitudes. 

 

Fonte: Autores, 2016. 
 

Com esta metodologia pode-se gerar cartas para qualquer latitude não necessariamente em 

números inteiros - com 1º 24' 23'' W -, tanto do hemisfério norte como do sul. 

 O ângulo ótimo de inclinação foi derivado com o uso de equações de sistema de 

coordenadas equatorial (lei dos cossenos) gerando-se cartas solares, mostrando a variação da 

captação de insolação em função do azimute e da inclinação.  

Essas cartas devem ser usadas em cada local para avaliar as perdas ou ganhos, devidos aos 

ângulos de telhados (10º a 20º na nossa região) e orientação dos mesmos, com o objetivo de 

quantificar o projeto e eventual adição de um ou mais painéis para compensar as perdas, se for o 

caso. 
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RESUMO  

 

 

A permanência das áreas de preservação permanentes (APPs) do rio Uraim, sem dúvida é de suma 

importância, para a economia e saúde da cidade de Paragominas, localizada no nordeste do Estado 

do Pará. O esclarecimento sobre a importância e limites das APPs de qualquer rio encontra-se na 

Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que rege o Código Florestal Brasileiro. A conformidade de 

proteção dos rios pelos municípios, além de ser um dever moral com o meio ambiente, é de grande 

relevância, pois a vegetação das áreas das APPs auxilia na qualidade da água oferecida pelo rio, 

que resulta na diminuição do gasto no tratamento da água para consumo humano, assim como no 

aumento dos benefícios da mesma na irrigação da agricultura e na criação de animais. A cidade de 

Paragominas utiliza a água do rio Uraim nos três eixos: consumo humano, irrigação da agricultura 

e na pecuária. O mapeamento da parte do rio Uraim que atravessa a cidade de Paragominas-Pá, 

apresentado no croqui, comprova que as APPs do mesmo não estão sendo preservadas, não há uma 

política de reflorestamento, pois há construção de casas e desmatamento da vegetação proveniente 

dessa área. Devido à importância das áreas das APPs se faz necessário uma política de 

reflorestamento e preservação, pois o descaso pode acarretar danos irreparáveis, ou no mínimo, um 

colapso hídrico, que faria Paragominas gastar milhões na recuperação do rio Uraim.O objetivo 

deste trabalho foi de aplicar os conceitos e fundamentos de topografia e cartografia e verificar se a 

APP está sendo de fato preservada, assim como determina o Código Florestal regido na lei N° 

12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

Palavras-chave: APP, Rio Uraim, Paragominas. 

Área de Interesse do Simpósio: Legislação Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Rio Uraim ‘de sua nascente até a sua foz, ele possui 202 km de extensão pelo leito do rio 

e 131,5 km de extensão em linha reta [...]. (SEMMA, 2005)’, é essencial para o desenvolvimento 

dos serviços de saneamento realizados no município de Paragominas, uma vez que viabiliza a 
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captação da água para o abastecimento público, assim como o lançamento dos efluentes domésticos 

tratados nas estações. Desse modo, as ações preventivas e os cuidados com este corpo hídrico 

representam, além de uma atitude sustentável e consciente com o meio ambiente, um ato 

fundamental para o desenvolvimento da sociedade, com qualidade de vida e bem-estar 

(SENEPAR). 

Mas para que o rio suporte toda essa pressão antrópica, faz-se necessário que suas APPs 

(áreas de preservação permanentes) estejam preservadas,pois do ponto de vista do especialista em 

meio ambiente, a vegetação das APPs desempenham importante papeis ecológicos de proteger e 

manter os recursos hídricos, de conservar a biodiversidade de espécie de plantas e animais, e de 

controlar a erosão do solo e o consequente assoreamento e poluição dos cursos d’aguas(EM 

DISCUSSÃO, 2011, p57). 

AS APPs São áreas que já estão definidas na lei, sendo elas as florestas e demais formas de 

vegetação natural de acordo com a localidade onde se situam, seja, a margem de um rio, uma lagoa, 

topo de uma montanha, enfim, conforme dispõe a lei: 

Para os efeitos da aplicação da legislação pertinente, em  cursos d’água, eles são classificados 

como: Perenes - Possuem, naturalmente, escoamento superficial durante todo o ano; Intermitentes 

- Naturalmente, não apresentam escoamento superficial durante todo o ano; Efêmeros - Possuem 

escoamento superficial apenas durante, ou imediatamente após períodos de precipitação, Mas não 

se considera APP as margens dos cursos d’aguas efêmeros. As faixas marginais consideradas como 

Áreas de Preservação Permanente variam de acordo com a largura do curso d’água, medida a partir 

da borda da calha de seu leito regular, conforme tabela abaixo: (cl florestal). Como estabelecido na 

lei, a medição da largura do rio, transcorre a parti da borda da calha do seu leito regular. 

Largura da APP RIOS (largura) 

30m Com menos de 10m 

50m De 10m a 50m 

100m De 50m a 200 

200m De 200m a 600m 

500m Com mais de 600m 

Fonte: Cartilha do código florestal brasileiro 

A Topografia juntamente com a Cartografia vem a auxiliar na demarcação dessas áreas de 

proteção ambiental, visto que são provavelmente o mais conhecido e o mais usado tipo 

mapeamento e representação de uma localidade, cujo objetivo principal é efetuar o levantamento 
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(executar medições de ângulos, distâncias e desníveis) que permita representar uma porção da 

superfície terrestre em uma escala adequada. Às operações efetuadas em campo, com o objetivo de 

coletar dados para a posterior representação, denomina-se de levantamento topográfico. (VEIGA, 

ZANETTE, FAGGION, 2012), além de exigir precisão científica extraordinária. O objetivo deste 

trabalho foi de aplicar os conceitos e fundamentos de topografia e cartografia na Engenharia 

Florestal, por meio da demarcação topográfica planimétrica de parte da área de proteção 

permanente (APP) do rio Uraim, que corta a regiãonoroeste do município de Paragominas-Pá e 

com os resultados verificar se a APP está sendo de fato preservada, assim como determina o Código 

Florestal regido na lei N° 12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Área de estudo 

Este experimento foi conduzido no trecho do Rio Uraim, no bairro promissão II em 

Paragominas-Pá, sob as coordenadas geográficas de 2º 58’34,24” e 2°58’20,90” de latitude Sul e 

47°21’19,27” e 47°21’06,75” de longitude Oeste, realizado no período de 10 dias no mês de agosto 

de 2016. 

Figura 1 – Localização geográfica do município e da área demarcada. 

 

Fonte: Autores (2016) 
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 Foi utilizado o método de caminhamento para demarcar o leito do rio Uraim na porção 

noroeste do mesmo, obtendo coordenadas geográficas (como latitude, longitude e altitude)e 

distâncias entre os pontos através de um equipamento de GPS (global position system), sistema de 

posicionamento global garmin. Este método de levantamento, por sua simplicidade no 

entendimento apresentou resultados precisos sobre a área estudada. 

 O levantamento foi realizado em duas etapas, a primeira foi o reconhecimento da área a ser 

demarcada. A segunda etapa foi utilizado o GPS, demarcando o trecho do rio entre 20 e 50m de 

distância por ponto, nas duas margens, levando em conta que em alguns pontos foram adicionadas 

metragens a mais, como os pontos 5, 15 e 25, pois os mesmos se encontravam com uma vegetação 

alta e de difícil acesso, ao todo foram totalizados 34 pontos. 

 

 Procedimentos 

 Com os dados obtidos em campo que se encontra na tabela 1, foi elaborado um croqui 

representado na figura 3, utilizado na escala de 3:400 (3 centímetros para 4 metros), e como 

complemento foi utilizado o software GPS TrackMaker. 

 É sabido que no método de caminhamento quanto mais pontos, mais alta é a precisão do 

cálculo da área desejada. No entanto, durante o levantamento de dados, alguns pontos 

encontravam-se com uma vegetação alta e de difícil acesso. Por isso, na confecção do croqui foram 

adicionados pontos extras, os quais foram identificados por X, e que estão em algumas curvas do 

rio. Mesmo sendo pontos criados por análise, estão obedecendo à escala adotada. 

 Para cálculo de áreas foram confeccionadas formas geométricas de triângulos e quadrados 

conforme descrito na tabela 2, e(enumerados devidamente) dentro do croqui, e neles utilizados suas 

respectivas fórmulas de área.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi totalizada uma área de 22.380,16 m². Da área levantada, encontrou-se um correspondente de 

4.006,89 m², indicando que apenas 17,9% do total da APP demarcada está de fato com uma 

vegetação preservada, podendo ser evidenciado em verde na Figura 3 nocroqui, além dea maior 

parte ter sido degradada, cerca de 82% do estudado do levantamento, e está com uma vegetação 

pioneira evidenciado na Figura 1 e 2, o que não é suficiente para manter as necessidades naturais 
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do rio, ocasionando um desequilíbrio no meio biótico como interferência no fluxo gênico vegetal, 

estabilidade geológica  e consequentemente no meio abiótico” (MACHADO, 2013). 

            Assim como certas partes estarem sendo ocupadas por residências constatadas na figura 1, 

sendo necessária dessa já atenção dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização da Área.  

 

Figura 1 – Trecho do Rio  Uraim     .

 

Fonte: Autores, 2016. 
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Figura 2 – Mata ciliar às margens do trecho do Rio Uraim. 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

           A Figura 3 mostra a confecção de um croqui feito feito para apresentação espacial da área 

assim demarcada. Vê-se que ao longo do trecho foram obdecidos as distância conforme o que 

descreve a área de presevação permanente . 

Figura 3 – Pontos demarcadose confeccionados em um croqui. 

 

Fonte: autores, 2016. 
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Figura 4 – Pontos demarcados com uso do GPS. Em evidência (círculo amarelo) está a estação de 

tratamento. 

 Fonte: autores, 2016. 

 

Os dados obtidos pelo GPS em campo, a fim de demarcar as margens esquerda e direita 

do rio Uraim, pertencente a APP, esse pontos apresentado na  Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 – Coordenadas geográficas dos pontos demarcados no trecho do Rio Uraim. 
No. 

Ponto 

Latitude  

(graus) 

Longitude  

(graus) 

Altitude 

(metros) 

1 -2,9734079819173 -47,3527329973876 82,20 

2 -2,9735669866204 -47,3526540398598 78,60 

3 -2,9734349716455 -47,3527350090444 82,29 

4 -2,9724729806185 -47,3518760316074 75,60 

5 -2,9727429617196 -47,3522269818932 74,87 

6 -2,9727619886398 -47,3522610124201 77,38 

7 -2,9731300380081 -47,3523060232401 72,73 

8 -2,9731250088662 -47,3523549735546 75,73 

9 -2,9733830038458 -47,3527770023793 72,60 

10 -2,9732820019126 -47,3528419621289 75,27 

11 -2,9735049605370 -47,3531899787486 72,45 

12 -2,9733750410378 -47,3532209917903 73,34 
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13 -2,9736379813403 -47,3535459581763 71,22 

14 -2,9736290127039 -47,3535519931465 70,13 

15 -2,9736489616334 -47,3536099959165 70,41 

16 -2,9741439968348 -47,3536059726030 68,44 

17 -2,9741429910064 -47,3536000214517 69,67 

18 -2,9741819668561 -47,3535250034183 70,13 

19 -2,9744419734925 -47,3535649850965 69,49 

20 -2,9744790215045 -47,3536759614944 70,96 

21 -2,9748110286892 -47,3535919748247 67,79 

22 -2,9747930075973 -47,3536720220000 70,68 

23 -2,9749560356140 -47,3537369817495 71,11 

24 -2,9750499967486 -47,3537389934063 71,84 

25 -2,9750779923052 -47,3540480341762 69,73 

26 -2,9751899745315 -47,3540330305696 67,70 

27 -2,9755349736661 -47,3542239703238 69,65 

28 -2,9754590336233 -47,3542999941856 68,87 

29 -2,9757239855826 -47,3544340208173 67,98 

30 -2,9757570102811 -47,3546200152487 68,90 

31 -2,9760259855539 -47,3549859691411 70,47 

32 -2,9760679788888 -47,3549739830196 70,63 

33 -2,9760989919305 -47,3553960118443 69,98 

34 -2,9761790391058 -47,3553550243378 68,85 

 

    Fonte:Autores (2016) 

 

Os calculos da área foram feitos com o recurso de confequisões de figuras geometricas, 

dentro da área demaarcada, a parti dos dados obtidos em campo de forma que são replesentado no 

Quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – (Cálculos das áreas de APPs, através de triângulos e quadrados).  
 

No. Cálculo 

Figura 

geométrica 

Triângulo 

 
2

.hb
 

Área 

(cm²) 

Área 

(m²) 

1 (1,7cm x 1,5cm)/2 1,275 (2,26 x 2)/2 = 2,266 

5 (3 x 1)/2 1,5 (4 x 1,33)/2 = 2,66 

.. .. .. .. 

62 (4,4 x 1,4)/2 3,08 (5,86 x 1,86)/2 = 5,47 

Total 
 

125,91 22.380,16 

 

     Fonte: Autores (2016) 
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4. CONCLUSÕES 
  

 Com os dados do levantamento topográfico, ficou evidente que o novo código florestal 

brasileiro não está sendo cumprido, além de verificado através dessa pesquisa que há presença de 

residências na área destinada a APP, (o que atualmente não é possível ser visualizado pela imagem 

do Google Maps por questões de atualizações).Com issose faz necessário uma política de 

reflorestamento, preservação e fiscalização, a fim de assegura esse recurso hídrico do rio Uraim 

para as futuras gerações, pois o descaso pode acarretar danos irreparáveis, ou no mínimo, um 

colapso hídrico, que faria Paragominas gastar milhões na recuperação do rio Uraim. Vale ressaltar 

também uma iniciativa das autoridades competentes com a construção em andamento da estação 

de tratamento de esgoto próxima ao rio. 
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RESUMO  

 

O município de Santa Izabel do Pará tem sido alvo de vários estudos hidrogeológicos, devido a 

notória deficiência na gestão e utilização dos recursos hídricos, fator que vem contribuindo para 

busca de outros meios de exploração e tratamento indevido deste recurso, que podem comprometer 

até mesmo a saúde humana. Nesse contexto, a presente pesquisa buscou realizar uma análise 

química da água consumida pelos moradores de uma comunidade quilombola localizada na região 

do Espírito Santo do Itá, no município mencionado, onde este recurso é consumido a partir de 

poços artesanais conectados a aquíferos livres. Para o desenvolvimento deste estudo foram 

coletadas cinco amostras. Uma amostra foi coletada diretamente do poço artesiano, outra da caixa 

d’água que armazena a água coletada, e outras três amostras coletadas em três diferentes habitações 

na comunidade. Posteriormente foram feitas análises químicas dos principais constituintes maiores 

existentes na composição da água consumida pelos moradores. Os resultados foram estudados e 

avaliadoscom as possíveis consequências atreladas ao não atendimento dos teores máximos 

estabelecidos pela legislação. Após a finalização e análise dos resultados obtidos foi possível 

identificar anomalias nas concentrações de Cloreto e Nitrato, que por sua vez foi interpretado por 

se tratar de contaminação antrópica. Com base nesses resultados pretende-se futuramente 

incentivar campanhas de educação sanitária em cada propriedade, para mostrar a importância de 

um tratamento prévio da água de consumo humano mesmo que simples como filtrar e clorar. Além 

de realizar novas análises de água, com o intuito de monitorar a qualidade da água na comunidade. 

 

Palavras-chave: Análise química. Água subterrânea. Santa Isabel do Pará. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Devido a carência vigente na gestão dos recursos hídricos por parte do poder público, no 

município de Santa Izabel, o consumo desalinhado das águas subterrâneas, juntamente com a 

exploração de poços artesanais, recebendo destaque entre os moradores da região. O recurso 

provenientedesta técnica, alinhadas com a ausência de parâmetros de proteção sanitária, 
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contribuem para que a água subterrânea local e o tratamento desta para consumo, apresentam teores 

de substancias fora dos padrões de potabilidade estabelecidos. Tais elementos possuem 

características que permitem o seu transporte a partir dos sistemas de distribuição, além de provocar 

possíveis prejuízos à saúde da população local. Nesse contexto, este trabalho objetiva elaborar uma 

análise química do recurso na região do Espírito Santo do Itá, visando esmiuçar as principais 

substâncias existentes nas águas subterrâneas e as possíveis consequências desta realidade. As 

recomendações apresentadas fomentam para execução de futuros trabalhos no local, que visem 

promover medidas protetoras ao correto tratamento deste recurso. 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA DE ESTUDO 
 

A comunidade de Espirito Santo do Itá está localizada a aproximadamente 20 km ao sul da 

cidade de Santa Isabel do Pará, nordeste do Estado do Pará, a 45 Km da capital Belém. Localiza-

se entre o paralelo 1°22’0”S e meridiano 48°04’31”O (Figura 1). O principal acesso à área de 

estudo é feito através de vias rodoviárias BR-316 e a rodovia estadual PA-140, integrando as 

diversas localidades existentes na região. 

 

Figura 1 –Mapa de localização da comunidade Espirito Santo do Itá. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

1.2GEOLOGIA LOCAL 

A geologia da mesorregião metropolitana de Belém compreende rochas de idade miocênica 

a depósitos recentes. Segundo Araújo et al. (2002), nas proximidades da cidade de Santa Isabel, 

foram identificadas quatro unidades geológicas, de acordo com um perfil litoestratigráfico de um 
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poço tubular perfurado pela Fundação Nacional de Saúde (Figura 2): Formação Pirabas, Grupo 

Barreiras, Sedimentos Pós-Barreiras e os Sedimentos Recentes. 

 

Figura 2 –Perfil litoestratigráfico do poço PT-01 / 89 SIZ-FSESP. 

 

Fonte: Fundação Nacional de Saúde (1989 apud ARAÚJO, 2001) 

 

Tanto as rochas da Formação Pirabas e os sedimentos do Grupo Barreiras não afloram na 

área de estudo. Segundo o perfil litoestratigráfico, estas unidades apresentam o topo a uma 

profundidade de 70 m e 12 m, respectivamente. Enquanto que os sedimentos Pós-Barreiras e os 

sedimentos recentes afloram na região da área de estudo, recobrindo as rochas do Grupo Barreiras. 

No entanto, os sedimentos recentes estão associados a igarapés e afluentes menores localizados nas 

proximidades da comunidade do Espirito Santo do Itá. Para mais detalhes a respeito da composição 

destas unidades geológicos ver Quadro 1. 
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Quadro 1 –Descrição das unidades litoestratigráficasde ocorrência em subsuperfície no município de 

Santa Isabel do Pará e regiões adjacentes. 

Era Período Época 
Unidade 

geológica 

Espessura 

(m) 
Descrição resumida 

C
en

o
zó

ic
o
 

Q
u
at

er
n
ár

io
 Holoceno 

Sedimentos 

recentes 
0 – 10 m 

Sedimentos inconsolidades 

constituídos por areias quartzosas, 

por vezes, contendo matéria 

orgânica, argilas, argilas orgânicas 

e siltes intercalados, distribuídos 

nos leitos dos igarapés. 

Pleistoceno 
Sedimentos 

Pós-Barreiras 
0 – 12 m 

Sedimentos inconsolidades areno-

argilosos a argilo-arenosos, 

amarelos a avermelhados, com 

grânulos de quartzo e blocos de 

arenito ferruginoso. 

N
eó

g
en

o
 

Mioceno / 

Pleistoceno 

Grupo 

Barreiras 
12 – 70 m 

Sedimentos siliciclásticos 

representados por argilitos, 

arenitos, comumente 

ferruginizados, com 

estratificações. 

Mioceno / 

Oligoceno 

Formação 

Pirabas 
> 70 m 

Calcário fossilífero estratificado 

ou não, margas e folhelhos. 

Apresenta camadas intercaladas de 

areia grossa 

Fonte: Poço tubular PT-01 / 89 SIZ-FSESP, Fundação Nacional de Saúde (1989 apud ARAÚJO, 2001). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1AMOSTRAGEM E LOCALIZAÇÃO 

 

No total foram amostrados cinco pontos que estão dispostos dentro da área de abrangência 

da comunidade Espirito Santo do Itá. Amostras foram coletadas diretamente do poço artesiano, da 

caixa d’água da comunidade e de três diferentes habitações na comunidade. A localização 

geográfica de cada ponto esta identificada na Tabela 1, a seguir. 
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Tabela 1 - Coluna estratigráfica do município de Santa Isabel do Pará. 

N° Pontos de amostragem 
Coordenadas UTM, ZONA 23S 

(metros) 

1 Poço artesiano 825512.81 E / 9848755.47 S 

2 Caixa d’água 825509.46 E / 9848761.23 S 

3 Habitação 1 825545.79 E / 9848722.18 S 

4 Habitação 2 825526.46 E / 9848817.51 S 

5 Habitação 3 825442.68 E / 9848609.78 S 

Fonte: Autores, 2016. 

 

2.1PREPARO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

As amostras foram coletadas e preservadas de acordo com o guia técnicode coleta de 

amostras de água da Companhia de Tecnologia de SaneamentoAmbiental do Estado de São Paulo 

– CETESB (2011).As amostras de água foram coletadas em recipientes plásticos de 500 ml (duas 

amostras de cada ponto) para análise dos parâmetros químicos. Após a coleta as amostras foram 

acondicionadas em caixa térmica com gelo e transportadas até o Laboratório de Recursos Hídricos 

e Meio Ambiente da Faculdade de Geologia para análises. As amostrasforam conservadas sob 

temperatura e pressão constantes em condições laboratoriais. Os parâmetros analisados foram 

escolhidos para se ter uma base da potabilidade da água subterrânea da região e da água que é 

distribuída para a comunidade.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos (Figura 3), significativas avaliações da condição 

química da água puderam ser feitas (Quadro 2). Constatou-se a existência de concentrações 

anômalas de cloreto, não observadas na composição original (3,74 mg/L) da água subterrânea. Este 

valor de 16,87 mg/L foi atribuído a contaminação antrópica causada pela adição de hipoclorito de 

sódio pelos moradores durante a manutenção da caixa d’água. Interpretou-se que a variação dos 

valores de cloreto nas diferentes habitações está relacionada a fugacidade do cloro, pela dissociação 

iônica do íon hipoclorito formando cloro gasoso, durante o transporte da água para as habitações. 
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Neste caso, a habitação 3, por estar mais distante da caixa d’água em relação as habitações 1 e 2, 

apresentou valores reduzidos de cloreto.  

Figura 3 – Gráfico dos valores das análises das amostras de água coletadas. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Quadro 2 – Aspectosgerais dos principais constituintes maiores 

Constituintes 

Maiores 
Descrição 

Cloreto 

As águas dos oceanos constituem-se na maior fonte de cloreto. A presença de cloreto em 

águas subterrâneas pode ser atribuída à dissolução de depósitos salinos, descargas de 

efluentes de indústrias químicas, intrusões salinas, etc. Os íons cloreto são altamente 

móveis e não são retidos em rochas permeáveis. Em argilitos, cristais de NaCl ou 

soluções de NaCl podem ser contidos em poros. Os Íons cloreto são presentes em baixas 

concentrações (10 mg/L). Altas concentrações podem indicar poluição antrópica. 

Nitrato 

A maior parte do nitrogênio ocorre como gás na atmosfera, no solo e nas substâncias 

orgânicas. Norg – NH3 – NO2
- - NO3

- são formas bioquimicamente interconversíveis e 

componentes do ciclo do nitrogênio. No processo de oxidação da matéria orgânica, os 

microorganismos transformam NO2
- em NO3

-, cujo teor está relacionado às condições de 

oxigenação da água. Concentrações elevadas de Norg e NH4
+ indicam poluição recente; 

altas concentrações de NO3
-  indicam poluição antiga. 

Sulfato 

A maior parte do elemento nas rochas ocorre em minerais como o gipso (CaSO4.H2O) e 

anidrita (CaSO4). Consideráveis quantidades de sulfato são adicionadas ao ciclo 

hidrológico com as precipitações da atmosfera. Vêm do "spray" do mar, da poeira dos 

continentes e da oxidação de H2S, bem como das substâncias orgânicas do solo. 

Sódio 

O sódio é geralmente presente nas águas doces como íons Na+; em soluções concentradas 

ocorrem NaCO3
-, NaHCO3

- e NaSO4
-. As mais altas concentrações de sódio ocorrem em 

associação com íons Cl-. 

Potássio 

Os íons são liberados pelo intemperismo. Entretanto, após migração mais ou menos 

prolongada, eles tendem a fixar-se, adsorvidos em minerais de argila, entre os espaços 

da ilita, formando minerais secundários. Têm pouca mobilidade geoquímica nas águas 

doces e é raramente encontrado em concentrações iguais ou maiores que o sódio. 
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Magnésio 

O íon magnésio tem raio iônico menor e densidade de carga maior que o sódio e o 

potássio e tende a formar revestimento de 6 moléculas de água - Mg(H2O)6
+. Tem grande 

solubilidade, mas é encontrado em menores quantidades nas águas doces, mais 

provavelmente pela baixa abundância geoquímica do magnésio. 

Fonte: modificado de Celligoi(1999). 

As concentrações de nitrato estão comumente relacionadas à poluição por meio de despejos 

domésticos, indicador de uma poluição mais remota (SPERLING, 2014).Em geral, os teores de 

nitratos na água podem ser um indicador daqualidade das águas. Altas concentrações de nitratos 

podem sugerir a possívelpresença de outros contaminantes, tais como microrganismos ou 

pesticidas, quepoderiam causar problemas de saúde (ARAÚJO, 2001). 

Quanto a quantidade de sulfato, possivelmente os resultados encontrados podem estar 

associados a substâncias orgânicas no solo, ainda sim fruto da contaminação antrópica. Outra 

possibilidade para a ocorrência de sulfatos pode estar associada a composição mineralógica de 

algumas rochas pelíticas dentro da sucessão Pós-Barreiras. 

As concentrações de sódio, geralmente representam a quantidade de íons Na+ nas águas 

doces. Além disso, altas concentrações de sódio ocorrem em associação com íons Cl-. Entretanto, 

esta não é a realidade para o caso de Espirito Santo do Itá, onde a proporção de Na+ e Cl- é muito 

superior a esperada para condições normais de ocorrência desses íons. Reforçando então a proposta 

de contaminação antrópica na região. 

Por fim, as baixas concentrações de potássio e magnésio estão associadas possivelmente a 

natureza geológica do aquífero em questão. Os baixos valores sugerem condições oxidantes de 

formação com pouca mobilidade geoquímica nas águas doces ebaixa abundância geoquímica dos 

elementos. Estas condições estão associadas aos aquíferos livres dos sedimentos recentes ou dos 

depósitos Pós-Barreiras, discordantes das rochas da Formação Pirabas, que apresentam alta 

concentração de Ca2+, que não foi detectado na análise, e Mg2+ 

Quanto a composição dos constituintes maiores da água subterrânea e ao modelo de 

circulação da água no aquífero freático, baseado na morfologia do terreno na área de estudo, pode-

se inferir a predominância de aquíferos livres e livres comcobertura. Em termos de 

litologia/unidade geológica, predominam sedimentos inconsolidados recentes e Pós-Barreiras. No 

que se refere à profundidade da água subterrânea, os dados foram obtidos com base emmedidas do 

nível estático coletadas durante o período chuvoso. Esses dados produziram, paraprofundidades da 

água entre 15 e 20 m.  
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As análises realizadas para cloreto, sulfato, sódio, potássio e magnésio estão de acordo com 

a Resolução Conama nº 518 (BRASIL, 2008), seenquadrando na classe de consumo humano. No 

entanto, as concentrações de nitrato, apesar de inferiores ao valor máximo permitido (10 mg/L para 

consumohumano), podem aumentar a ponto de serem prejudiciais à saúde dos usuários.  

Segundo a Resolução Conama N° 518 (BRASIL, 2004) essas águas subterrâneas se 

enquadram comopróprias para o consumo humano, no entanto outras análises químico-físicas 

devem ser conduzidas com o intuito de confirmar com maior propriedade a potabilidade da água 

consumida na região. Visando uma melhor qualidade de vidados habitantes da comunidade Espirito 

Santo do Itá, é necessário o uso de um filtro para adequação do nitrato, além de manter a qualidade 

dos demais parâmetrosanalisados. 

 

4. CONCLUSÕES 

Pode-se verificar que há uma grande necessidade de se monitorar a qualidade da água 

subterrânea na região de Espirito Santo do Itá, pois geralmente em áreas afastadas dos centros 

urbanos, a água consumida é retirada de poços ou cisternas e por não receber o tratamento devido, 

muitas vezes oferecem riscos à saúde da população local. Neste trabalho, o mais preocupante foram 

os altos valores de cloreto encontrados nas amostras. Vale ressaltar que a ingestão em excesso de 

hipoclorito de sódio pode levar a ânsia de vômito, tosse e dificuldade para respirar, sendo 

necessário atendimento médico (MEYER, 1994). Estes sintomas mencionados anteriormente 

foram identificados em alguns moradores da comunidade durante a campanha de campo para coleta 

das amostras.  

Tendo em vista os resultados já obtidos, pretende-se futuramente incentivar campanhas de 

educação sanitária em cada propriedade, para mostrar a importância de um tratamento prévio da 

água de consumo humano, mesmo que simples como filtrar e adição de cloro. Além de realizar 

novas análises de água, com o intuito de monitorar a qualidade da água na comunidade. 

 

  



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

420 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

AGRADECIMENTOS 

A equipe técnica do projeto “Ilhas Legais” do Núcleo Integrado de Empreendedores 

Juniores (NIEJ) do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). Ao Prof. Dr.José Augusto 

Martins Correa pela concessão do laboratório do Instituto de Geociências da UFPA às análises 

hídricas. A comunidade Espirito Santo do Itá, pela sua hospitalidade e comprometimento perante 

as atividades desenvolvidas. 

REFERÊNCIAS  

ARAÚJO, P. P. Variações sazonais dos componentes nitrogenados, em aquífero livre na zona 

urbana de Santa Isabel do Pará, Nordeste do Estado do Pará. 2001. 125 f. Dissertação 

(Mestrado em Hidrogeologia)– Programa de Pós-Graduação e Geologia e Geoquímica, 

Universidade Federal do Pará, Belém, 2001. 

ARAÚJO, P. P.; SOUZA, E. L.; TANCREDI, A. C. F. N. S.; MELO JUNIOR, H. R. 

Vulnerabilidade das águas subterrâneas: Estudo de caso em Santa Isabel do Pará. In: XII Congresso 

Brasileiro de Águas Subterrâneas, 2002, São Paulo. Anais... São Paulo: ABAS. 2002, p. 1-9. 

BRASIL. Portaria nº 518, de 25 de março de 2004. Estabelece os procedimentos eresponsabilidades 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumohumano e seu padrão de 

potabilidade, e dá outras providências. Brasília, DF, 2004. 

 

CELLIGOI, A. Considerações sobre análises químicas deáguas subterrâneas. Geografia, 

Londrina, v. 8, n. 1, p. 91-97, 1999. 

CETESB. Guia nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimento, comunidades 

aquáticas e efluentes líquidos. Brasília, DF, 2011. 326 p. 

MEYER, S. T. O uso de cloro na desinfecção de águas, a formação de trihalometanos e os riscos 

potenciais à saúde pública. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 99-110, 

1994. 

SPERLING, M. V. Introdução da Qualidade das Águas e ao Tratamento dos Esgotos.4ªEdição. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 

  



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

421 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA 

CALHA NORTE 

 

Franciani Pantoja Menezes1, José Antônio Santos Pegado2, Rita de Cassia Monteiro de Moraes3, 

Francisco Carlos Lira Pessoa4 

 
1 Mestre em Engenharia Civil. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.  

E-mail: franciani.menezes@ifpa.edu.br 
2 Especialista em Engenharia Ambiental Urbana. Universidade Federal do Pará. 

3 Mestre em Engenharia Civil. Universidade Federal do Pará. 
4 Doutor em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia. Universidade Federal do Pará. 

  

RESUMO  

 

O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade da precipitação anual na Região Hidrográfica 

Calha Norte. Os dados utilizados foram obtidos na Agência Nacional de Águas (ANA) no período 

de 1986 a 2010. A Região Calha Norte está localizada ao norte do Rio Amazonas, no Estado do 

Pará, possui uma área de 276.327,05 Km², que corresponde a 22,1% do Estado, com baixa 

densidade demográfica e uma riqueza de biodiversidade ainda bastante preservada. Os resultados 

mostraram que o posto pluviométrico Apalai, situado no município de Almeirim teve o maior total 

médio anual de precipitação ao longo do período analisado, com 4.100,8 mm. Já a estação prainha, 

obteve o menor total médio de precipitação para o período, com 1.710,9 mm. A distribuição 

espacial da precipitação pluviométrica nessa região tem uma variabilidade não uniforme. Na 

porção sudeste da bacia se encontra as menores médias de precipitação, e as maiores médias totais 

são encontradas na parte norte e nordeste. Conclui-se que a variabilidade anual das chuvas na área 

de estudo pode estar relacionada à atuação de fenômenos atmosféricos como El Niño e La Niña. 

Além de ser uma regiãoque apresenta considerável variabilidade espacial com totais de 

precipitação que decrescem no sentido norte-sul, indicando a influência exercida pelo oceano na 

concentração dos maiores totais pluviométricos na região próxima ao litoral. 

 

Palavras-chave: Calha Norte. Precipitação. Variabilidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A precipitação é um elemento importante para a compreensão dos processos hidrológicos 

em uma bacia hidrográfica, o que gera a necessidade de informações detalhadas sobre a sua 

distribuição espacial e temporal (WONG; et al. 2009). A análise e compreensão da variabilidade 

da precipitação desempenham um papel importante no planejamento urbano e agrícola, uma vez 

que auxilia na elaboração de estratégias e propicia o uso racional dos recursos hídricos. A 
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precipitação é uma das variáveis meteorológicas mais importantes do ciclo hidrológico, pois 

influencia várias atividades humanas, tais como, a agricultura, a pesca, a pecuária e, 

principalmente, o abastecimento de água para o consumo humano (SILVA; et al., 2012). 

Na determinação da variação espacial das precipitações pluviométricas há a possibilidade 

de minimizar, com maior segurança, os riscos ambientais provenientes de eventos “extremos”, 

como inundações ou períodos de estiagem. Na região Norte do Brasil a precipitação é bastante 

heterogênea apresentando grande variabilidade espacial e temporal devido às interações de 

diferentes sistemas atmosféricos (LOUREIRO, 2006). O estudo da distribuição espacial e temporal 

da precipitação é de extrema importância para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, 

uma vez que serve de ferramenta para entender os fenômenos atmosféricos e detectar possíveis 

tendências ou alterações no clima. A gestão dos recursos hídricos exige uma visão sistêmica das 

áreas a serem gerenciadas uma vez que, planejar e agir de forma integrada exige o conhecimento 

das variáveis ambientais e de suas interações na bacia hidrográfica a ser gerida. 

Segundo Alcântara (2011), a região Amazônica sofre influência de vários sistemas 

atmosféricos com variações espaciais e temporais bastante diferenciadas. Os fenômenos El Niño e 

La Niña, por exemplo, afetam diretamente a circulação atmosférica definindo alterações na 

precipitação, podendo atingir a produtividade agrícola. Avaliando a variabilidade climática 

interanual da precipitação (MARENGO; et al. 2011) constatou que o fenômeno El Niño, é um dos 

padrões que afetam o clima da região Amazônica.  

O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade da precipitação anual na Região 

Hidrográfica Calha Norte, no período de 1986 a 2010. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1- Caracterização da Área de Estudo 

 

 A Região Hidrográfica Calha Norte está localizada está localizada ao norte do Rio 

Amazonas , no Estado do Pará, possui uma área de 276.327,05 Km², que corresponde a 22,1% do 

Estado do Pará, com baixa densidade demográfica e uma riqueza de biodiversidade ainda bastante 

preservada, inclusive pelo predomínio de grandes extensões de terras indígenas e outras áreas 

institucionais. É composta pelos municípios de: Faro, Terra Santa, Oriximiná, Óbidos, Curuá, 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

423 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almeirim. Em termos de economia, a mineração tem sido o 

setor de maior destaque seguido da indústria, agropecuária, exploração madeireira (clandestina) e 

o extrativismo. Os municípios que integram a região são de colonização antiga e a principal via de 

acesso é o rio Amazonas, a ocupação da região se concentrou historicamente na área interna da 

Bacia, acompanhando o baixo curso do rio Amazonas (SEMA, 2004). A Figura 1 contém a 

delimitação da área de estudo, bem como a localização das estações pluviométricas analisadas. 

Figura 1- Localização da área de estudo e distribuição das estações pluviométricas. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 O clima da região apresenta média mensal de temperatura do ar elevada, com mínima 

superior a 18ºC e com máxima de 31ºC. A precipitação é em torno de 2.000mm, com distribuição 

irregular ao longo do ano. O período de maior pluviosidade vai de Dezembro a Julho, tendo Março 

como o mês mais chuvoso, enquanto que a de menor vai de Julho a Novembro, sendo outubro o 

mês mais seco, apresentando total mensal de 60 mm. 

2.2- Coleta e Sistematização dos Dados 
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Foram analisados neste estudo dados de precipitação de 7 estações pluviométricas, 

disponíveis no banco de dados Hydroweb da Agência Nacional de Águas (ANA), no período 

compreendido entre os anos de 1986 e 2010. Os dados foram organizados com o auxílio de 

planilhas do Excel. Com o banco de dados definido, fez-se a análise das séries históricas. Observou-

se que todos os postos apresentavam falhas nos seus registros. Essas lacunas foram preenchidas, 

utilizando-se o método da ponderação regional com base em regressões lineares. Para verificar a 

homogeneidade das séries anuais de precipitação, após o preenchimento das falhas fez-se a análise 

de consistência para cada estação, empregando-se o método da dupla massa descrita por (TUCCI, 

2009). Após a consistência dos dados, foi realizado o traçado das isoietas, utilizando o método de 

interpolação geoestatística krigagem, através do software SURFER versão 8.0. A Tabela 1 contem 

o nome, código, latitude e longitude de cada estação pluviométrica utilizada neste estudo. 

 

Tabela 1- Estações Pluviométricas Utilizadas no Estudo 

ID Código Estação Município Latitude Longitude 

E1 815400 Apalai Almeirim 1,220278 -54,656111 

E2 154000 Arapari Monte Alegre -1,773611 -54,397222 

E3 154001 Boca do Inferno Alenquer -1,500000 -54,871389 

E4 157000 Cachoeira da Porteira Oriximiná -1,087500 -57,046944 

E5 155000 Oriximiná Oriximiná -1,759722 -55,861389 

E6 156000 Vista Alegre Oriximiná -1,130278 -56,053333 

E7 153000 Prainha Prainha -1,801111 -53,480000 

Fonte: HydroWeb, 2016. 

 

Para a confecção do mapa da distribuição pluviométrica na Região Calha Norte, foram 

utilizados os totais médios anuais da precipitação de todos os postos pluviométricos.  

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados mostraram que o posto pluviométrico Apalai, situado no município de 

Almeirim teve o maior total médio anual de precipitação ao longo do período analisado, com 

4.100,8 mm. Já a estação prainha, obteve o menor total médio de precipitação para o período, com 

1.710,9 mm, conforme pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2 – Precipitação anual média nos postos pluviométricos no período de 1986 a 2010. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Na Figura 3, observamos a variação dos totais anuais da chuva no período de 1986 a 2010, 

onde podemos constatar que a média foi de 2516,6 mm. Durante o período analisado ocorreu 

grande variabilidade dos totais anuais de precipitação nessa região. Os valores mínimos e máximos 

de chuva encontrados foram de 1674,7 mm no ano de 1992 e 3234,9 mm no ano de 1988. 

Figura 3 - Precipitação anual na região Calha Norte no período de 1986 a 2010. 
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Fonte: Autores, 2016. 

 

A análise dos resultados revela que a distribuição espacial da precipitação não é uniforme 

na Região Calha Norte, ou seja, varia de acordo com a localização geográfica. Os resultados obtidos 

indicaram que a porção Norte e Nordeste apresentam alto valor pluviométrico e alta variabilidade 

espacial e temporal. A distribuição espacial da precipitação pluviométrica média é apresentada na 

Figura 4. Na porção sudeste da bacia se encontram as menores médias de precipitação anual, e as 

maiores médias totais são encontradas na parte norte e nordeste.  

Segundo as Normais Climatológicas 1961-1990, publicadas pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), a variabilidade da precipitação na região Norte e Nordeste da área de 

estudo é caracterizada pelos elevados totais de chuva, que estão associados à ocorrência de 

fenômenos climáticos como a ZCIT e à formação de Linhas de Instabilidade (INMET, 2016). 

 

 

 

Figura 4 – Variabilidade espacial da precipitação pluviométrica sobre a região Calha Norte. 
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Fonte: Autores, 2016. 

 

A variabilidade anual da chuva na região Calha Norte pode estar relacionada à atuação de 

fenômenos atmosféricos como El Niño e La Niña, como observado por (MARENGO;  et al. 2011), 

que avaliando a dinâmica das precipitações na região Amazônica, onde está inserida a área de 

estudo, observaram uma considerável influência desses fenômenos na variabilidade da 

precipitação.  

4. CONCLUSÕES  

 

A caracterização da precipitação pluviométrica média de uma região hidrográfica é 

importante para auxiliar na gestão da mesma. Assim, na Região Hidrográfica Calha Norte foi 

possível analisar que a precipitação não se distribui de forma uniforme. Diante do exposto conclui-

se que a região analisada apresenta considerável variabilidade espacial com totais de precipitação 
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que decrescem no sentido norte-sul, indicando a influência exercida pelo oceano na concentração 

dos maiores totais pluviométricos na região próxima ao litoral. Também se observa que em escala 

temporal o comportamento das chuvas ocorre de forma bastante heterogênea, havendo 

discrepâncias quando se comparam alguns anos do período estudado. Espera-se que este trabalho 

contribua para uma melhor compreensão das características climáticas da área em estudo, com 

ênfase para a distribuição da precipitação, tanto em escala espacial quanto temporal. 
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RESUMO  

 

A região Norte agrega o maior percentual em termos de quantidade de água do país. Esta situação 

conduz a uma sensação de abundância e a ideia de infinidade, pela renovação constante da água 

doce que o ciclo hidrológico proporciona. Esse estudo visa contribuir com a ruptura desta 

concepção discutindo os fatores de maior intervenção na qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos da Amazônia e como a participação social no processo decisório de gestão das águas pode 

apoiar a solução ou monitoramento destes fatores. O procedimento metodológico consistiu na 

análise da legislação vigente e consequente mapeamento das variáveis de maior intervenção no 

binômio qualidade/quantidade e sua hierarquização por meio da construção do diagrama de 

Ishikawa (causa e efeito). Os resultados demonstram que os pontos mais vulneráveis estão 

associados ao planejamento hídrico e sua demanda em termos de adequação as demais políticas 

públicas vigentes (territoriais, ambientais, saneamento, habitação).A participação social na gestão 

dos recursos hídricos pode ser potencializada através da compreensão de que a água é um recurso 

finito e essencial não apenas, para o desenvolvimento socioeconômico, mas também, para a 

manutenção de todos os ciclos biogeoquímicos.A Amazônia, apesar de possuir uma projeção 

internacional como reserva hídrica, vem sofrendo um processo de escassez de água adequada para 

o consumo humano, uma vez que sua qualidade tem sido deteriorada por ações antrópicas, podendo 

comprometer o crescimento e o desenvolvimento das populações locais. 

 

Palavras-chave: Oferta hídrica amazônica. Integração territorial. Políticas setoriais.  

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 O Brasil conta com 12% do total da água doce disponível, sendo um país privilegiado em 

termos de disponibilidade de recursos hídricos (MACHADO, 2003; FLORES & MIZOCZKI, 

2008).Apesar do quadro de oferta hídrica, a acessibilidade é diferenciada no país com regiões que 
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sofrem com a elevada diminuição da disponibilidade de água adequada ao consumo humano, assim 

como a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Tais fatos evidenciam a necessidade 

da utilização racional de tais recursos naturais, demandando ainda políticas viáveis de gestão ou 

gerenciamento destes recursos (TUNDISI, 2008; MACHADO & PACHECO, 2010). 

 Na Amazônia, destacam-se como usos múltiplos das águas, o transporte, a obtenção de 

energia e a produção de alimento (GIATTI, 2007; BARROS & AMIN, 2008). O transporte fluvial 

é a única alternativa de acesso às moradias de determinadas comunidades amazônicas, uma vez 

que variados assentamentos humanos estão situados às margens dos rios ou hidrovias. No que tange 

à produção de energia, a Amazônia brasileira é considerada uma região de grande potencial 

hidrelétrico, devido suas características topográficas. Suas águas exercem ainda importante papel 

na produção de alimento e a atividade pesqueira fomenta a economia local, gerando emprego e 

renda (TUNDISI, 2008).  

 Tais perspectivas trazem a discussão sobre a necessidade de adoção do planejamento e do 

manejo integrado dos recursos hídricos. A partir dos anos 1980, já haviam debates voltados à 

preservação dos recursos hídricos, de modo a atender os cenários futuros de escassez que já eram 

propostos internacionalmente. Na década de 1990, diante das discussões abordadas na Eco 92, foi 

instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH, Lei nº 9.433/1997); dotando o Brasil 

dos instrumentos legais e institucionais necessários ao ordenamento das questões referentes à 

disponibilidade e ao uso sustentável de suas águas (MACHADO, 2003). 

 A PNRH objetiva garantir a disponibilidade de água, em termos de qualidade adequada e 

com foco em seu uso de maneira racional e integrada, e fundamenta-se no entendimento de que a 

água é um bem público, sendo sua gestão baseada em diversos usos como o abastecimento, a 

energia, a irrigação, a indústria entre outros; e descentralizada, com participação de usuários, da 

sociedade civil e do governo, onde o consumo humano e de outros animais é prioritário em 

situações de escassez (HOMMA, 2005; GUERRA, 2011). 

 No Brasil, o processo decisório oficial relativo à gestão das águas ocorre no âmbito do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH, Lei 9.433/97), o qual é 

fundamentado em princípios aplicados na experiência francesa desde os anos 60. O SNGRH é 

composto por diferentes níveis hierárquicos, a saber: Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

431 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e Distrito Federal; Comitês de Bacias Hidrográficas; 

Agências da Água; Organizações Civis de Recursos Hídricos (MAGALHÃES JR., 2001). 

 No estado do Pará, assim como em toda a região amazônica, a gestão participativa das águas 

constitui-se como elemento motor para o desenvolvimento e uso racional deste recurso natural tão 

presente no território. Cabe compreender então a efetiva necessidade do uso dos corpos d’água 

para a comunidade local, sendo necessário se fazer um maior envolvimento de vários segmentos 

da sociedade na gestão dos recursos hídricos (Lei Estadual Nº 6.381/01). Assim, objetivou-se 

discutir os fatores de maior intervenção na qualidade e quantidade dos recursos hídricos da 

Amazônia, enfocando o estado do Pará; e a contribuição da participação social no processo 

decisório de gestão das águas nas ações de solução e monitoramento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo corresponde ao estado do Pará (Figura 1) que possui 1.247.689,5 km², 

localizado na região norte do Brasil, sendo drenado por importantes sistemas hídricos. A Resolução 

n. 04 do Conselho Estadual de Recursos hídricos subdividiu o estado em sete regiões hidrográficas 

(Calha Norte, Tapajós, Xingu, Baixo Amazonas, Portel-Marajó, Tocantins-Araguaia e Costa 

Atlântica Nordeste) que traduzem os diferentes aspectos fisiográficos e socioeconômicos do 

estado. 
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Figura 1- Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Autores (2016). 

2.2 COLETA DE DADOS 

O procedimento metodológico consistiu na análise da legislação vigente e consequente 

mapeamento das variáveis de maior intervenção no binômio qualidade/quantidade e sua 

consequente hierarquização. Na estruturação da análise e definição das variáveis de maior 

intervenção no processo de participação social na gestão hídrica no estado do Pará foi empregado 

como instrumento o “Diagrama de Causa e Efeito” (HOSKEN, 2000). 

Este é uma representação gráfica que permite a organização das informações possibilitando 

a identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito. Tal ferramenta também 

conhecida como “Espinha de Peixe” ou “Diagrama de Ishikawa” foi desenvolvida para explicar 

como vários fatores poderiam ser comuns entre si e estar relacionados. Com ela identificam-se as 

causas principais de uma ação, as quais dirigem para as sub-causas, levando ao resultado final. 

Nesse diagrama as “Causas Primárias Potenciais” são escritas dentro de retângulos ligados 

diretamente ao eixo horizontal do diagrama. Posteriormente acrescentam-se as causas secundárias 

e terciárias, conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Diagrama causa-efeito/espinha de peixe. 

 

Fonte: Hosken (2000). 

 

Para definir as relações de causa-efeito foram empregados os instrumentos e diretrizes 

adotados nas legislações Federal (Lei nº 9.433/1997, Política Nacional de Recursos Hídricos e o 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos) e Estadual (Lei nº 6.381/2001, Política Estadual de 

Recursos Hídricos, instituí o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos); além de 

documentos relativos à gestão participativa das águas no estado do Pará.O processo constou da 

determinação das forças motoras (causas): primárias, secundárias e terciárias; para o problema 

(efeito) diagnosticado relativo à participação social no processo de Gestão dos Recursos Hídricos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A formulação de análise adotada identificou os principais elementos comuns a todas as 

regiões, considerando as informações disponíveis nas bases de informações consultadas, 

principalmente no referente a planos e políticas definidas para o estado.   

Foram identificadas como causas primárias (Figura 3):  

 A Integração Territorial: as dimensões do estado demandam pelo desenvolvimento de ações que 

congreguem os 144 municípios componentes; 

 A Oferta Hídrica Amazônica: a situação de oferta e não de escassez hídrica na maior parte do 

estado, marcado por três expressivas bacias federais: Tapajós, Xingu e Tocantins, que perfazem 

mais de 50% de sua área; 
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 As Políticas Setoriais: dada a necessidade de integrar a política hídrica às de meio ambiente, 

habitação, saneamento, transporte, dentre outras; 

 E a Logística de mobilidade social: o território paraense é marcado por uma logística que 

depende de vias de integração territorial (aérea, fluvial, terrestre) que não cobrem todo o seu 

território e dificultam a imediata mobilidade entre os municípios e a capital. 

Figura 3 - Espinha de peixe para Participação Social no Processo de Gestão de Recursos Hídricos. 

 

Fonte: Autores (2016).  

As causas secundárias e terciárias foram associadas segundo seu grau de influência em cada 

variável selecionada. Quanto a “Oferta Hídrica Amazônica” foram associadas como secundárias 

as questões relativas à qualidade e quantidade das águas e os fatores culturais. Intervindo como 

terciárias, foram identificados os fatores de saneamento básico. 

A oferta hídrica Amazônica culturalmente é concebida como abundante, infinita, de tal 

modo que se pense em recurso inesgotável. Contudo, nem sempre a quantidade implica em 

qualidade e sabe-se que o saneamento precário afeta consideravelmente a qualidade da água, 

culminando na redução da oferta. Logo, em razão do aumento populacional, densificação dos 

centros urbanos e expansão das atividades econômicas vem ocorrendo à intensificação da 

degradação quali-quantitativa das águas interferindo, desse modo, no balanço hídrico e nas 

características deste recurso (LIMA et al., 2009). 
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O saneamento, em termos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, interfere 

diretamente no percentual de água que se torna acessível para o consumo humano (SZTIBE & 

SENA, 2004). Segundo os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), a maior parte dos municípios do estado do Pará apresenta um quadro insuficiente 

quanto ao esgotamento sanitário o que interfere diretamente na qualidade das águas, que são 

receptoras naturais destes efluentes.  

O abastecimento de água deficiente, o esgotamento sanitário inadequado, a contaminação 

por resíduos sólidos ou as condições precárias de moradia podem ser causas das Doenças 

Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI).  Dentre tais doenças, as de 

transmissão feco-oral foram responsáveis pelo maior número de internações em 2010 nas Regiões 

Norte e Nordeste. O estado do Pará, em relação às Unidades da Federação, apresenta valores 

próximos ou superiores em relação à média Brasil de aproximadamente 600 pessoas por 100.000 

habitantes internadas por doenças de transmissão feco-oral (IBGE, 2012). 

Na integração territorial a política, o tamanho dos municípios e a densidade demográfica 

com seus aspectos de urbanização, ruralização e concentração de terras constitui-se como entrave 

na participação dos segmentos da população na gestão da água. Embora a região amazônica 

comporte uma baixa densidade demográfica, a maioria de sua população se concentra nas cidades 

(HOMMA, 2005; GUERRA, 2011). Com isso, é exponencial a pressão sobre os corpos d’água no 

seu entorno, o que vem favorecendo o aumento dos conflitos, da contaminação e poluição de seus 

mananciais. 

Ao se falar da gestão participativa dos recursos hídricos, deve-se ter claro que a questão da 

água não se encontra dissociada das políticas setoriais como saúde, habitação, saneamento e infra-

estrutura.As necessidades de saúde da população são muito mais amplas do que as que podem ser 

satisfeitas com a garantia de cobertura dos serviços de saúde. Estima-se que 80% de todas as 

moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em desenvolvimento sejam causados pelo 

consumo de água contaminada, e, em média, até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa se 

perde devido a doenças relacionadas à água (MORAES & JORDÃO, 2002).  

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, dentre os municípios que, em 2008, 

distribuíam água sem qualquer tipo de tratamento, destacam-se aqueles situados na Região Norte 

(20,8% dos municípios). Nessa região, os estados do Pará (40,0% dos municípios do estado) e 
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Amazonas (38,7%) apresentaram as maiores proporções (IBGE, 2010). Tal fato traz como 

consequência as doenças transmitidas pelo contato com água que ainda se configuram como 

responsáveis por internações hospitalares no estado do Pará. 

O adensamento urbano associado ao precário saneamento básico compõe um quadro de 

difícil equacionamento, em que crescem demandas por água para abastecimento público e eleva-

se a geração de esgotos não-coletados e não-tratados, que ocasionalmente atingem os mananciais 

de abastecimento, requerendo maiores cuidados no tratamento da água para sua distribuição à 

população, agregando maiores ônus, sobretudo em termos de riscos à saúde pública (GIATTI, 

2007).Somado a estes fatos, destaca-se a dificuldade de mobilidade (logística) no estado do Pará. 

Com uma área de 1.247.689,5 km2 e tendo como cursos d´água de maior superfície drenada, os 

rios: Amazonas, Tapajós, Xingu, Tocantins, Jari, Trombetas e o Guamá-Capim; espera-se que o 

processo de deslocamento interno dependa de uma rede articulada entre os transportes fluviais e 

terrestres, que no seu estado atual não contempla tal dimensão. 

Observa-se o isolamento de determinadas regiões do estado em função da distribuição 

desigual das vias de acesso, tornando a região ocidental com menor possibilidade de articulação 

municipal que a porção oriental.Com isso a gestão hídrica no estado do Pará necessita de um melhor 

desenvolvimento em termos de políticas públicas, dado sua complexidade de gerenciamento de 

recursos hídricos, sobretudo, no que se refere ao arranjo social de base (LIMA, 2005).  

Para os usuários e a sociedade civil conceberem a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e gestão, é necessário mais qualificação/capacitação, organização, e empoderamento 

social para que haja ao mesmo tempo conservação das coleções hídricas e desenvolvimento 

socioeconômico com responsabilidade ambiental.O planejamento ambiental em torno dos recursos 

hídricos requer um processo político, social, econômico e tecnológico de caráter educativo e 

participativo, de modo que os indivíduos representativos da sociedade tenham a oportunidade de 

escolher as melhores alternativas para a conservação dos corpos d’água, buscando um 

desenvolvimento compatível e harmonioso com o ambiente, visando alcançar um desenvolvimento 

que respeite e preserve tais recursos naturais (BRITO et al., 2005). 

No contexto das bacias hidrográficas, a governança dos recursos hídricos deve ter como um 

dos eixos principais a participação dos usuários, do público, da iniciativa privada e do setor público 

(TUNDISI, 2008). Isso é ratificado em um dos princípios sobre os quais se baseia a política de 
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gestão dos recursos hídricos estabelecidos na Lei 9.433/97 que é a participação dos diferentes 

níveis do poder público, dos usuários e da sociedade civil no processo de tomada de decisão, ou 

seja, a gestão participativa (PEREIRA & JOHNSSON, 2005). 

 

CONCLUSÃO 

 

A participação social na gestão dos recursos hídricos pode ser potencializada através da 

compreensão de que a água é um recurso finito e essencial não apenas, para o desenvolvimento 

socioeconômico, mas também, para a manutenção de todos os ciclos biogeoquímicos. A gestão 

compartilhada entre os órgãos públicos, usuários e sociedade civil é a forma mais adequada para 

reduzir as desigualdades socioeconômicas e ao mesmo tempo, aumentar a responsabilidade social 

pelos impactos ambientais em questão. 

Recomenda-se o incentivo a uma nova cultura da água baseada no seu uso eficiente e na 

proteção e recuperação das águas naturais no âmbito territorial da bacia hidrográfica; o melhor 

planejamento das ações sobre os organismos de bacia hidrográfica; a promoção de uma análise 

integrada das águas da Amazônia com vista nas políticas setoriais valorizando as peculiaridades 

locais; e a valoração econômica dos recursos hídricos através da construção de mecanismos que 

induzam a população a optar pelo aproveitamento mais sustentável da água. No diz respeito ao 

estado do Pará, as peculiaridades ambientais, as dificuldades logísticas e financeiras atreladas a 

questões socioculturais, a aspectos migratórios e ao processo de urbanização desordenada 

interferem na participação no processo de gestão dos recursos hídricos. 
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RESUMO  

 

A taxa de infiltração, como elemento do ciclo hidrológico, exerce influência direta em processos 

importantes, onde se destaca o escoamento superficial direto, que pode gerar impactos negativos, 

tais como a perda de água e transporte de sedimento, causando prejuízos à agricultura e o meio 

ambiente. O conhecimento deste processo e sua relação com as propriedades do solo fornecem 

parâmetros para o uso eficiente da água e do solo. Foram utilizadas equações empíricasdestacam-

se o modelo de Kostiakov, Kostiakov-Lewis e outra teórica, através do modelo de Grenn-Ampt. O 

objetivo do presente trabalho foi comparar as estimativas da taxa infiltração da água no solo através 

dos modelos de Kostiakov, Kostiakov – Lewis e Green-Ampt, com os dados obtidos em campo. A 

parte prática do trabalho, para medir a taxa de infiltração da água no solo, foi realizada através do 

método de infiltrômetro de anel duplo, em uma região florestal do setor de dendrologia da 

Universidade Federal de Viçosa. Dentre os modelos empíricos, Kostiakov e Kostiakov-Lewis 

permitiram a estimativa da taxa de infiltração com boa aproximação dos dados coletados em 

campo. O método de Kostiacov foi quem melhor estimou a taxa de infiltração quando comparado 

com os dados obtidos em campo. O modelo teórico de Green-Ampt, sem modificações em seus 

parâmetros de entrada, superestimou a taxa de infiltração, sendo necessário ajustar os dados para a 

obtenção da taxa de infiltração próxima a obtida em campo. 

 

Palavras-chave: Taxa de infiltração. Green-Ampt. Kostiakov-Lewis. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A taxa de infiltração pode ser entendida como o processo de passagem da água sobre a 

superfície do solo, proveniente da precipitação pluvial ou irrigação (ALVARENGA et al., 2011). 

Como elemento do ciclo hidrológico, a infiltração exerce influência direta em processos 

importantes, onde se destaca o escoamento superficial direto, que pode gerar impactos negativos, 

tais como a perda de água e transporte de sedimento, causando prejuízos à agricultura e o meio 
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ambiente (MELLO e SILVA, 2013), pois uma taxa de infiltração alta favorece a redução dos 

processos erosivos (CECÍLIO et al., 2013). 

A infiltração também determina o balanço de água na zona radicular, por esta razão, o 

conhecimento deste processo e sua relação com as propriedades do solo fornecem parâmetros para 

o uso eficiente da água e do solo (BRANDÃO et al., 2006). Além de favorecer a recarga dos 

aquíferos, sendo esta função indispensável para a regularização e perenização dos cursos d’água 

(MELLO e SILVA, 2013).  

Para uma boa modelagem deste processo, é necessário o entendimento de sua relação com 

propriedades do solo (CECÍLIO et al., 2013). Existem vários fatores que geram influência sobre a 

infiltração, em que se destacam os fatores relacionados ao solo, devido a suas propriedades físicas, 

químicas e mineralógicas.  

Entretanto, a caracterização das variáveis que geram influência direta na infiltração é 

demorada e difícil, pois a intensidade com que algumas variáveis influenciam o processo, ainda 

hoje, não é bem definida (CECÍLIO et al., 2013). Para a medição da infiltração de água, é 

necessário a utilização de técnicas capazes de representar adequadamente as condições naturais do 

solo, desta forma é fundamental a adoção de métodos e modelos que determinem a infiltração com 

base em condições iguais às observadas em campo (CUNHA et al., 2015).  

As equações de infiltração podem ser divididas em equações empíricas e teóricas, sendo 

ajustadas mediante testes que contabilizam a infiltração acumulada e o correspondente tempo. Os 

modelos teóricos podem ser difíceis de ajustar devido a necessidade de estimativa e a determinação 

de atributos no solo (MELLO e SILVA, 2013). 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi comparar as estimativas da taxa de 

infiltração da água no solo através dos modelos de Kostiakov, Kostiakov – Lewis e Green-Ampt, 

com os dados obtidos em campo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO PARA A DETERMINAÇÃO DA 

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO 

O ensaio de infiltração da água no solo, através do método de infiltrômetro de anel duplo, 

foi realizado em uma região florestal do setor de dendrologia da Universidade Federal de Viçosa, 
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de coordenadas 20°46’25,1”S e 42°52’26,7”O, no dia 09 de maio de 2016. A região apresentava 

bastante material vegetal decomposto em sua superfície (serapilheira). Até o dia do ensaio não 

houve ocorrência de precipitação na região (Estação Climatológica Principal de Viçosa, 2016). O 

solo do local é do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo (KER, 1998). 

 

2.2INFILTRÔMETRO DE ANEL PARA DETERMINAR A TAXA DE INFILTRAÇÃO 

A determinação da taxa de infiltração da água no solo, foi realizada através do infiltrômetro 

de anel duplo. Este aparelho é formado por dois anéis posicionados de maneira concêntrica no solo 

(FERNANDES, 2011).Os anéis interno e externo apresentam diâmetro da ordem de 300 mm e 600 

mm, respectivamente e com altura de aproximadamente 300 mm. A borda livre do anel, após 

cravado no solo foi de 150 mm, assim como proposto por Brandão et al. (2006). 

 

2.3MODELOS EMPÍRICOS PARA DETERMINAR A INFILTRAÇÃO 

Os modelos empíricos têm a vantagem de permitir relacionar os parâmetros do modelo a 

características do solo, sem que este tenha obrigatoriamente significado físico, e englobar na 

determinação de suas constantes alguns fatores que são difíceis de ser considerados em modelos 

teóricos, entretanto, a grande desvantagem neste tipo de modelo é o fato de ser empregado apenas 

nas condições em que eles foram determinados (BRANDÃO et al., 2006). 

Há uma infinidade modelos empíricos que descrevem a evolução do volume infiltrado em 

função do tempo de infiltração, dentre eles, destacam-se o modelo de Kostiakov (1932), Kostiakov-

Lewis (1945). 

 

2.4MODELOS TEÓRICOS PARA DETERMINAR A INFILTRAÇÃO 

Segundo Brandão (2003), os modelos teóricos são baseados na teoria física do escoamento 

em meios porosos, que é descrito pela equação de Darcy ou pela equação de Richards. Dentre os 

modelos teóricos, destaca-se o modelo de Grenn-Ampt. 

2.4.1 Determinação do Parâmetros do Modelos de Green-Ampt 
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O modelo proposto por Green-Ampt necessita do conhecimento de alguns parâmetros, tais 

como a umidade inicial do solo (θi), a umidade do solo saturado (θs), a condutividade hidráulica 

(Ks), e o potencial matricial na frente de umedecimento (Ψf), entretanto, estes parâmetros além de 

fornecer resultados duvidosos, sua utilização nem sempre condiz realmente com a realidade física 

do processo de infiltração, fazendo com que este não seja adequadamente estimado (BRANDÃO 

et al., 2006). 

 

 Umidade inicial do solo (θi) 

O conhecimento da umidade inicial do solo é de total importância, pois mostra qual a 

condição hídrica em que o solo se encontra antes do início do ensaio, onde foi coletada uma amostra 

indeformada de solo.  

 

 Umidade do solo saturado (θs) e umidade da zona de transmissão (θw) 

Para obter a umidade do solo saturado, foram coletadas três amostras de solo do local onde 

o ensaio com o infiltrômetro foi realizado. Estas amostrar são referentes as profundidades de 0-20, 

20-40 e 40-60 cm. 

Como a amostra é saturada de baixo para cima, o conteúdo de ar não fica aprisionado no 

solo, como ocorre na realidade. De acordo com Brandão et al. (2006), originalmente, o modelo de 

Grenn-Ampt foi derivado considerando que a região acima da frente de umedecimento se encontra 

saturada, entretanto, devido ao fenômeno de aprisionamento de ar nos poros do solo, a umidade de 

saturação não é atingida, sendo que a máxima umidade atingida pelo solo é a umidade da zona de 

transmissão (θw), menor que θs. 

Logo, para o cálculo da umidade do solo na zona de transmissão a configuração e feita de 

acordo com os modelos propostos pelos seguintes autores (Tabela 1): 
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Tabela 1 – Valores utilizados para encontrar a umidade da zona de transmissão 

Autores θw 

Onstad et al. (1973) 0,86.θs 

Slack (1980) 0,90.θs 

Zirbel et al. apud Rodrigues (1999) 0,84.θs 

Cecílio (2002) 0,79.θs 

Mello (2003) 0,80.θs 

Cecílio (2005) 0,97.θs 
Fonte: Onstad et al. (1973); Slack (1980); Zirbel et al. apud Rodrigues (1999); Cecílio (2002); Mello (2003); 

Cecílio (2005). 

 

 Condutividade hidráulica no solo saturado (KS) e condutividade hidráulica na zona de 

transmissão (Kw) 

Utilizando amostras de solo de diferentes profundidades (0 – 20, 20 – 40 e 40 – 60 cm), a 

condutividade hidráulica foi estimada em laboratório a partir do permeâmetro de carga constante. 

A condutividade hidráulica é o parâmetro ao qual o modelo de Green Ampt apresenta maior 

sensibilidade (WILSON e ODURO, 2004). Logo, Ks deve ser substituída pela condutividade 

hidráulica relativa à umidade da zona de transmissão (Kw). Dentre várias metodologias, uma que 

apresenta resultados bastantes satisfatórios em substituir Ks por Kw é apresentada por Cecílio 

(2003), onde é utilizado 0,5.Ks. 

 

 Potencial matricial na frente de umedecimento ( ) 

Segundo Brandão et al. (2006), devido a desuniformidade da umidade do solo no início do 

processo de infiltração e à variação de suas propriedades físicas ao longo do perfil, a frente de 

umedecimento não é abrupta, como objetivou-se no desenvolvimento da equação de Green-Ampt. 

A medida que se desloca no solo, frente de umedecimento se torna cada vez mais difusa (WANG 

e BENSON, 1995). A metodologia utilizada para estimar a  foi baseada em Cecílio (2002) que 

recomenda o valor do potencial matricial na frente de umedecimento. 

 

2.5ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS ESTIMADOS 

A avaliação da eficiência dos métodos foi realizada por meio do coeficiente de Nash-

Sutcliffe (CNS) (NASH e SUTCLIFFE, 1970). Segundo Marchioro et al. (2014), quanto o valor 

do CNS é igual ou próximo de um, indicaum bom ajuste do modelo; enquanto que zero indica um 
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ajuste regular, onde o grau de variabilidade do ajuste é próximo da variabilidade dos dados 

observados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1MODELOS DE KOSTIAKOV E KOSTIAKOV-LEWIS 

A Figura 1 apresenta a comparação entre a taxa de infiltração medida em campo, com o 

auxílio do infiltrômetro de anel duplo, a curva ajustada da taxa de infiltração medida e as 

estimativas da taxa de infiltração através dos modelos de Kostiakov e Kostiakov-Lewis. 

 

Analisando os resultados da taxa de infiltração, podemos observar que o modelo de 

Kostiacov-Lewis, foi o que mais se afastou dos dados medidos em campo e de sua curva ajustada, 

apresentando CNS de 0,63. Entretanto, o modelo de Kostiakov obteve melhor desempenho quando 

comparado com a curva ajustada aos dados medidos, apresentando CNS de 0,98. 

De acordo com Oliveira (2005), o modelo de Kostiakov-Lewis tem o espectro de aplicação 

mais amplo, pelo fato de tender nos tempos longos a uma taxa estável positiva de infiltração. No 

trabalho realizado por Paixão et al. (2009) o modelo de Kostiakov e Kostiakov-Lewis mostraram 

Figura 1 –  Taxa de infiltração medida pelo infiltrômetro, com ajuste dos dados e estimada pelos modelos 

de Kostiakov e Kostiakov-Lewis. 

Fonte: Autores (2016). 
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desempenho semelhante no cálculo da Taxa de Infiltração, entretanto, o modelo Kostiakov superou 

o modelo Kostiakov-Lewis. 

 

3.2MODELO DE GREEN-AMPT 

A Figura 2 compara a taxa de infiltração de água no solo obtida pelo ensaio com o 

infiltrômetro de anel duplo, sua curva ajustada e a taxa de infiltração calculada a partir da equação 

de Green-Ampt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podemos observar, através da Figura 2 que, utilizando os dados obtidos em laboratório, 

para gerar o modelo de Grenn-Ampt não houve bom ajuste ao comportamento da taxa de infiltração 

obtida por meio de ensaio de campo, pois o mesmo superestimou os dados medidos apresentando 

um CNS de -21,2, indicando péssimo ajuste. 

Logo, houve a necessidade de ajustar os parâmetros da equação de Green-Ampt (conforme 

a metodologia proposta) e realizar algumas combinações (Tabela 2) com o objetivo de identificar 

qual das combinações são mais representativas da taxa de infiltração para os dados medidos em 

campo. 

 

Figura 2 – Taxa de infiltração de água no solo: dados observados, curva ajustada e o modelo de Green-

Ampt. 

Fonte: Autores (2016). 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

446 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Tabela 2 – Combinações avaliadas para diferentes valores de Ψf, θw, Kw. 

Ψf (mm.c.a) θw Kw (mm.h-1) 

Cecílio (2002) 

Onstad et al. (1973) 

0,5.Ks 

Cecílio et al. (2003) 

Slack (1980) 

Zirbel et al. apud Rodrigues (1999) 

Cecílio (2002) 

Mello (2003) 

Cecílio (2005) 
Fonte: Adaptado de Onstad et al. (1973); Slack (1980); Zirbel et al. apud Rodrigues (1999); Cecílio (2002); 

Mello (2003); Cecílio (2005). 

 
A Figura 3 apresenta as combinações para a estimativa da taxa de infiltração. Estas 

combinações apresentaram os melhores resultados dentre os ajustes utilizados. Os valores do CNS 

variaram de 0,24 até 0,65 em relação aos dados medidos, onde o melhor desempenho foi obtido 

através da combinação que utilizava o θw de Cecílio (2005) com CNS de 0.65. Esse melhor ajuste 

provavelmente se deve à redução nas estimativas da condutividade hidráulica (Kw de 21.36) e do 

potencial matricial na frente de umedecimento (Ψfde 2950 mm.c.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É importante ressaltar que existem erros associados aos procedimentos laboratoriais 

utilizados na obtenção dos parâmetros da equação. Esses erros, mesmo de pequena magnitude, 

Figura 3 –Comparação das combinações de parâmetros para o modelo de Green-Ampt. 

Fonte: Autores (2016). 
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podem causar grandes distorções no ajuste do modelo. Por isso, há a necessidade de realizar 

repetições, para aumentar a representatividade do dado estimado. 

 

4. CONCLUSÕES 

Dentre os modelos empíricos, Kostiakov e Kostiakov-Lewis permitiram a estimativa da 

taxa de infiltração com boa aproximação dos dados coletados em campo. O método de Kostiacov 

foi quem melhor estimou a taxa de infiltração quando comparado com os dados obtidos em campo. 

O modelo teórico de Green-Ampt, sem modificações em seus parâmetros de entrada, 

superestimou a taxa de infiltração, não descrevendo de maneira adequada a taxa de infiltração. 

Após os ajustes feitos para os parâmetros de entrada na equação de Green-Ampt, a combinação 

que apresentou melhores resultados na estimativa da taxa de infiltração foi utilizandoKw de 21.36, 

Ψf  de 2950 mm.c.a e θw de Cecílio (2005). 
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RESUMO  

 

O escoamento superficial corresponde ao segmento do ciclo hidrológico relacionado ao 

deslocamento das águas sobre a superfície do solo. Este é um importante processo associado à 

erosão hídrica, o que torno o conhecimento do escoamento superficial essencial para a execução 

de projetos de estruturas para o controle da erosão e inundações, bem como para o manejo de bacias 

hidrográficas.Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi determinar a vazão máxima e a lamina 

máxima de escoamento superficial para uma sub bacia do rio Santo Antônio, MG. Para a 

determinação da vazão máxima de escoamento superficial foi empregado o método racional, 

recomentado para pequenas bacias hidrográficas, que leva em consideração o uso e ocupação do 

solo presente na área de estudo. Já para o cálculo da lamina máxima de escoamento superficial foi 

utilizado o método do número da curva, avaliando três condições antecedentes de umidade, solo 

com condição de umidade antecedente baixa (AMCI), solo com condição de umidade antecedente 

moderada (AMCII) e solo com condição de umidade antecedente alta (AMCIII). Utilizando o 

método cinemático para o cálculo do tempo de concentração, obteve-se uma vazão máxima de 

escoamento superficial de 14,72 m³⁄s para um período de retorno de 10 anos. Em relação a lamina 

máxima de escoamento superficial, escoamento aumenta gradativamente a medida que as 

condições de umidade inicial do solo estejam mais próximo da saturação. Desta forma encontrou-

se maior escoamento superficial para a condição de umidade AMCIII.  

 

Palavras-chave: Método racional. Método do número da curva. Bacias hidrográficas.  

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O escoamento superficial corresponde ao segmento do ciclo hidrológico relacionado ao 

deslocamento das águas sobre a superfície do solo Pruski et al. (2011). Este é um importante 

processo associado à erosão hídrica e sobre influência direta da cobertura do solo, declividade, tipo 

de solo, intensidade e duração das chuvas(FERREIRA et al., 2007). Quanto maior a cobertura 
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vegetal, a rugosidade da superfície do solo e a evapotranspiração da cultura, menores serão as 

perdas de água por escoamento superficial quando ocorrer uma precipitação (PRUSKI et al., 2011). 

A inclinação do terreno é um fator que influencia fortemente as perdas de solo e água por 

erosão hídrica, pois, à medida que esta aumenta, maiores serão o volume e a velocidade do 

escoamento superficial e menor será a infiltração de água no solo (VILLELA; MATTOS, 1975). 

Com isso, aumenta a capacidade de transporte das partículas de solo através da enxurrada, assim 

como a própria capacidade desta de desagregaçãodo solo por ação de cisalhamento (COGO et al., 

2003). 

Em projetos de estruturas para o controle da erosão e de inundações são necessárias 

informações sobre o escoamento superficial. Para o manejo de bacias hidrográficas, quando o 

objetivo é reter ou armazenar a água, o conhecimento do volume ou da lâmina escoada é suficiente, 

porém, quando se pretende conduzir o excesso de água de um lugar para o outro, é mais importante 

o conhecimento da vazão escoada (CECÍLIO, 2006). 

Dentre os métodos para a estimativa da vazão máxima de escoamento de determinada área, 

o mais simples e de fácil aplicação é o método racional. Segundo Benini (2004), o método racional 

pode ser recomendado para uso em pequenas bacias, com as seguintes restrições: toda a bacia 

deverá contribuir com escoamento superficial ao ponto de extravasamento, simultaneamente e em 

intervalos de tempo pequenos; as precipitações deverão ser de alta intensidade e de curta duração; 

e a variação da velocidade de infiltração não deverá ser grande em pequenos intervalos de tempo. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi a determinação da vazão máxima de 

escoamento superficial através dos métodos racional e a da lâmina máxima de escoamento 

superficial a partir do método do número da curva em uma sub bacia situada no município de Santa 

Maria do Itabira no estado de Minas Gerais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 A sub bacia em estudo se encontra no município de Santa Maria do Itabira - MG, com área 

de aproximadamente 498,87 ha, conforme mostrado na Figura 1. 
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Figura 4 - Localização geográfica da área de estudo 

 

                                 Fonte: Autores 

Fez-se necessário a definição dos tipos e porcentagens de cobertura da área em estudo. A 

Figura 2 apresenta o mapa com o uso e cobertura do solo da bacia analisada, que é composta por 

pastagens (253,56 ha), florestas (121,91 ha) e agricultura (4,05 ha).  

A classificação da imagem foi feita no Software ArcGIS 10.1, pelo método da máxima 

verossimilhança. 

Figura 5 - : Uso e ocupação do solo da sub-bacia de interesse 

 

. Fonte: Autores, 2016 
 

Foi utilizado o Método Racional para a estimativa da vazão máxima de escoamento 

superficial. Seu uso é limitado a pequenas áreas (50 a 500 ha), e pode ser expresso através da 

Equação 1. 
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𝑄𝑚 =  
𝐶𝑖𝑚𝐴 

360
                                                                                                                          𝐸𝑞. 01 

Em que: 

𝑄𝑚𝑎𝑥  = vazão máxima de escoamento superficial (m³ s-1); 

𝐶 = coeficiente de escoamento superficial, adimensional; 

𝑖𝑚 = intensidade máxima média de precipitação para uma duração igual ao tempo de 

concentração da bacia (mm h-1); e  

𝐴 = área da bacia de drenagem (ha). 

Neste trabalho foi utilizado a metodologia proposta pelo Soil Conservation Service 

(USDA), onde é feita uma ponderação do coeficiente de escoamento em função da área ocupada 

por cada uso do solo e a declividade do mesmo descrito na Equação 2. 

 

𝐶 =  ∑
𝐶𝑖𝐴𝑖

𝐴

𝑛

𝑖
                                                                                                                         𝐸𝑞. 02 

em que: 

𝐶 = coeficiente de escoamento superficial para a área de interesse, adimensional; 

𝐶𝑖= coeficiente de escoamento superficial para a subárea i, adimensional; 

𝐴𝑖= subárea considerada, L²; e 

𝐴 = área total considerada, L²; 

A intensidade a ser considerada no método racional é a máxima média (𝑖𝑚), observada para 

uma duração igual ao tempo de concentração (𝑡𝑐) e para um período de retorno estabelecido pelo 

projetista (𝑇). Essa intensidade é obtida pela equação de intensidade, duração e frequência de 

precipitação para uma localidade de interesse, conforme a Equação 3. 

𝑖𝑚 =  
𝐾𝑇𝑎

(𝑡𝑐 + 𝑏)𝑐
                                                                                                                             𝐸𝑞. 03 

em que: 

𝑖𝑚= intensidade máxima média de precipitação, mm h-1; 

𝑇= período de retorno, anos; 

𝑡𝑐= tempo de concentração, mim; e 

𝐾, 𝑎, 𝑏 e 𝑐 = parâmetros de ajuste relativos à estação pluviográfica estudada, mm minc h 

anos, adimensional, min e adimensional, respectivamente. Para a obtenção destes parâmetros foi 

utilizado o Software Pluvio 2.1, desenvolvido pela GPRH/UFV (www.ufv.br/dea/gprh).  
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O T representa o período de tempo médio em que um determinado evento (neste caso, 

vazão) é igualado ou superado pelo menos uma vez. Para o presente trabalho, considerou-se a 

recomendação de Pruski et al. (2011) feita para projetos de conservação de solos, que leva em conta 

um período de retorno de 10 anos. 

O 𝑡𝑐 mede o tempo gasto para que toda a bacia contribua para o escoamento superficial na 

seção considerada. Neste trabalho foi empregado o método cinemático, derivado da equação para 

estimativa do tempo de concentração em bacias rurais pelo Soil Conservation Service (SCS), que 

calcula o tempo de concentração dividindo-se a distância percorrida pelo escoamento superficial 

pela velocidade do escoamento. Conforme a Equação 4. 

𝑡𝑐 =  
100

60
∑

𝐿𝑖

𝑉𝑖
                                                                                                                      𝐸𝑞. 04

𝑛

𝑖−1

 

Em que: 

𝑡𝑐 = tempo de concentração (min); 

𝐿𝑖 = comprimento do talvegue no trecho considerado (km); e 

𝑉𝑖 = velocidade média no trecho considerado (m/s.) 

Este método baseia-se no fato de que o tempo de concentração é o somatório dos tempos 

de deslocamento nos diversos trechos que compõem o comprimento do talvegue. Para este método 

foi utilizado a metodologia baseada em equações de regressão desenvolvidas para diferentes tipos 

de cobertura vegetal, e podem ser calculadas para diferentes declividades do terreno (PRUSKI et 

al., 2011).  

A estimativa do escoamento superficial pelo método do número da curva (CN) utiliza 

informações relativas a precipitação tipo de solo, uso do solo, umidade inicial e a condição 

hidrológica do solo. O escoamento superficial obtido através do método da curva número é dado 

através da Equação 5. 

𝐸𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254                                                                                                                 𝐸𝑞. 05 

O Número da Curva (CN) pode variar de 1 a 100, dependendo do uso e manejo da terra, do 

grupo de solo, da condição hidrológica e da umidade antecedente do solo. Foi calculado o ES para 

as três condições antecedentes de umidade, solo com condição de umidade antecedente baixa 

(AMCI), solo com condição de umidade antecedente moderada (AMCII) e solo com condição de 

umidade antecedente alta (AMCIII).  
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Para determinar o escoamento superficial pelo número da curva é necessário o 

conhecimento da precipitação que incide na área para as durações pretendidas, usualmente de 6, 

12 e 24 horas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

MÉTODO RACIONAL 

O tempo de concentração obtido utilizando-se o método cinemático foi de 78,07 minutos. 

O coeficiente de escoamento equivalente (C) encontrado foi de 0,59, considerando três classes de 

uso e ocupação do solo existente na bacia (floresta, agricultura e pastagem) em uma condição de 

solo com um textura argilosa. Já os valores da intensidade máxima média de precipitação e a vazão 

máxima de escoamento supercifial, levando em consideração os perídos de retorno de 10, 50 e 100 

anos, podem ser analisados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Vazão máxima e de escoamento superficial e intensidade máxima média de precipitação 

Índice 
Período de retorno (anos) 

10 50 100 

im (mm/h) 23,55  31,21 35,24 

Q (m³/s) 14,72 19,51 22,02 

Fonte: Autores, 2016 

 

Os valores de vazões máximas de escoamento superficial obtidos para a sub bacia do rio 

Santo Antônio apresentou valores considerados altos, porém, pode ser justificável pela declividade 

da área com um valor médio de 20%. 

 

3.2 MÉTODO DO NÚMERO DA CURVA 

O valor do número da curva (CN) está associado às condições de superfície e o tipo de solo. 

A área em questão apresenta solo do tipo Latossolo, com condições de superfície semelhantes à 

característica do solo tipo C, cujo apresenta baixa taxa de infiltração quando completamente úmido, 

camada de impedimento e considerável porcentagem de argila.  

As precipitações foram definidas para três tempos de concentração referentes às 

precipitações com duração de 6, 12 e 24 horas. O período de retorno foi fixado em 10 anos para 

todas as condições, os resultados obtidos podem ser verificados na Tabela 2. 
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Tabela 6 - Precipitações estimadas com base nas durações de 6,12 e 24 horas 

Durações (h) Precipitação (mm) 

6 78,66 

12 104,49 

24 130,21 

Fonte: Autores, 2016 

Em função das condições apresentadas da bacia em estudo, o CN referente a pastagem para 

o solo do tipo C é equivalente a 86, para floresta é equivalente a 73 e para a agricultura equivalente 

a 85. A Tabela 3, 4 e 5, mostra o CN para as durações de 6, 12 e 24 horas respectivamente, bem 

como para cada duração as condições de umidade AMCI, AMCII e AMCII, acompanhados das 

respectivas capacidades máxima de infiltração do solo (S), escoamento superficial (ES) e área. 

Tabela 7 - Escoamento superficial para uma duração de 6h, considerando as umidades antecedentes do solo 

Precipitação com duração de 6h 

Tipo de ocupação Condição de umidade CN S (mm) ES (mm) Área (%) 

Pastagem 

AMC I 71,6 100,75 21,50 

39,80 AMC II 86,0 41,35 44,34 

AMC III 94,4 15,07 63,08 

Floresta 

AMC I 54,6 211,20 5,36 

32,12 AMC II 73,0 93,95 23,30 

AMC III 86,8 38,63 45,93 

Agricultura 

AMC I 70,0 108,86 19,53 

1,06 AMC II 85,0 44,82 42,42 

AMC III 94,0 16,21 62,07 
Fonte: Autores, 2016 

 

Tabela 8 - Escoamento superficial para uma duração de 12h, considerando as umidades antecedentes do solo 

Precipitação com duração de 12h 

Tipo de ocupação Condição de umidade CN S (mm) ES (mm) Área (%) 

Pastagem 

AMC I 71,6 100,75 38,43 

39,80 AMC II 86,0 41,35 67,30 

AMC III 94,4 15,07 88,35 

Floresta 

AMC I 54,6 211,20 14,17 

32,12 AMC II 73,0 93,95 40,88 

AMC III 86,8 38,63 69,16 

Agricultura 

AMC I 70,0 108,86 35,71 

1,06 AMC II 85,0 44,82 65,01 

AMC III 94,0 16,21 87,27 

Fonte: Autores, 2016 
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Tabela 9 - Escoamento superficial para uma duração de 12h, considerando as umidades antecedentes do solo 

Precipitação com duração de 24h 

Tipo de ocupação Condição de umidade CN S (mm) ES (mm) Área (%) 

Pastagem 

AMC I 71,6 100,75 57,46 

39,80 AMC II 86,0 41,35 91,06 

AMC III 94,4 15,07 113,72 

Floresta 

AMC I 54,6 211,20 25,87 

32,12 AMC II 73,0 93,95 60,45 

AMC III 86,8 38,63 93,12 

Agricultura 

AMC I 70,0 108,86 54,12 

1,06 AMC II 85,0 44,82 88,52 

AMC III 94,0 16,21 112,59 

Fonte: Autores, 2016 

O escoamento superficial aumenta gradativamente a medida que as condições de umidade 

inicial do solo estejam mais próximo da saturação. Desta forma encontramos maior escoamento 

superficial para a condição de umidade AMCIII.  

Em relação a duração da precipitação, o escoamento superficial é elevado quando maior for 

a duração da precipitação, o mesmo ocorre no trabalho desenvolvido por Pruski; Griebeler; Silva 

(2001), onde foi comparado o método do número da curva e o método do balanço de água no solo 

(PRUSKIet al., 1997) para duas localidades, Belo Horizonte e Uberlândia, utilizando durações de 

precipitação de 6, 12 e 24 horas e período de retorno de 10 anos. Neste trabalho é explicado que 

precipitações mais longas, apesar de não serem intensas, apresentarem maior volume de 

precipitação, como evidenciado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Escoamento superficial produzido de acordo o método do número da curva, levando em consideração a 

média entre as umidades antecedentes para os usos constantes na área 

Precipitação de 6 horas Precipitação de 12 horas Precipitação de 24 horas 

AMC I 10,48mm AMC I 20,22mm AMC I 31,75mm 

AMC II 25,58mm AMC II 40,60mm AMC II 56,59mm 

AMC III 40,51mm AMC III 58,30mm AMC III 76,36mm 

Fonte: Autores, 2016 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que o método racional descreve bem o comportamento da vazão máxima de 

escoamento superficial para a sub bacia em estudo, uma vez que sua área de drenagem se enquadra 
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nas dimensões adequadas de aplicação do método e também pela utilização do cálculo do tempo 

de concentração pelo método cinemático. 

Através da aplicação do método do número da curva nota-se um aumento na lamina de 

escoamento superficial nas condições AMCIII devido à proximidade da saturação do solo e com o 

aumento da duração da precipitação. 
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RESUMO  

 

O saneamento no Brasil foi inicialmente impulsionado pelo Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA) em 1968. Tal plano foi benéfico, uma vez que aumentou a área de cobertura de água 

tratada e a rede coletora de esgotos, somente nos centros urbanos. No entanto, tal plano não se 

distribuiu de forma igualitária no país, dando-se prioridade a Região Sul do Brasil além de priorizar 

o tratamento de água em detrimento ao tratamento de esgoto (BRASIL, 2015). Utilizou-se como 

local de estudo uma residência localizada na Ilha de Mosqueiro que possui um poço tubular raso. 

Os dados obtidos foram submetidos a Análise fatorial pelo método de extração por componentes 

principais com rotação varimax, para atenuar os valores dos loadings. Com a análise foram obtidos 

4 fatores chave, resultando em 81,19% da significância total dos dados. O fator F1 teve como 

loadings de destaque cloreto, pH, magnésio cálcio; F2 teve como integrantes fundamentais amônia 

sulfato e cloreto; F3 teve como constituinte somente o ferro total e o F4 teve os constituintes cloreto 

e turbidez. Portanto, a água subterrânea local provavelmente está sofrendo contaminação por 

esgotos domésticos, logo não é recomendado o seu consumo sem prévio tratamento. 

 

Palavras-chave: Águas Subterrâneas; Multivariada; Contaminação; 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 O saneamento no Brasil foi inicialmente impulsionado pelo Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA) em 1968. Tal plano foi benéfico, uma vez que aumentou a área de cobertura de água 

tratada e a rede coletora de esgotos, somente nos centros urbanos. No entanto, tal plano não se 
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distribuiu de forma igualitária no país, dando-se prioridade a Região Sul do Brasil além de priorizar 

o tratamento de água em detrimento ao tratamento de esgoto (BRASIL, 2015). 

 Tal situação deixou suas consequências nos dias atuais, como as regiões sem o mínimo de 

saneamento básico, como é o exemplo da Região Norte, mais especificamente no Estado do Pará, 

que contém as suas três maiores cidades nas últimas colocações no Ranking do Saneamento, 

divulgado pelo Instituto Trata Brasil, sendo elas: Santarém (91º), Belém (97º) e Ananindeua (99º) 

(ITB, 2015). 

 Devido a essa situação os moradores de regiões carente de saneamento são obrigados a 

tomarem algumas ações, como a construção de poços tubulares para a captação de água e fossas 

sépticas, para se desfazerem das águas servidas com dejeto (PROSAB, 2009). Entretanto, a 

construção desses aparatos necessita de cuidados e são estabelecidos por normas, como a NBR 

13.969 (ABNT, 1997) que trata sobre o projeto, construção e operação de tanques sépticos, mas 

em muitos casos não são respeitadas e acabam causando problemas de poluição das águas 

subterrâneas, ar e solo. O objetivo de tal trabalho foi a verificação da qualidade da água subterrânea 

de uma residência na Ilha do Mosqueiro. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Uma residência localizada na Ilha do Mosqueiro, distrito administrativo do Município de 

Belém, foi o local escolhido para a pesquisa. O ponto de coleta era dotado de um poço com 18 

metros de profundidade, sendo localizada a uma distância de 10 metros de um tanque séptico. A 

captação da água subterrânea se dá com o auxílio de uma bomba para o armazenamento em um 

reservatório elevado. A amostragem ocorreu em uma torneira próxima a saída do poço, antes de 

cada coleta a torneira fora esterilizada com álcool 70% e deixou-se aberta por um período de um 

minuto, para a limpeza da tubulação. Em seguida foi realizada a ambientação da garrafa de 

polietileno, previamente autoclavada e esterilizada, e acondicionada em ambiente refrigerado, com 

temperatura próxima a ±4°C, seguiu-se a metodologia proposta no Guia de Coleta e Preservação 

de Amostras de Águas da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB, 2011). Esse procedimento foi realizado duas vezes ao dia, às 09:00 e 16:00 horas, 

durante os dias 14 a 18 de março de 2016, totalizando um total de dez amostras. 
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 Após as duas coletas do dia as amostras eram encaminhadas ao Laboratório Multiusuário 

de Tratabilidade de Águas (LAMAG) de responsabilidade do Grupo de Estudos em Gerenciamento 

de Águas e Reuso de Efluentes (GESA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), onde ocorreu 

os estudos físico-químicos das amostras segundo o que é recomendado pelo Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

 Inicialmente, tanto para as águas subterrâneas brutas e filtradas, foram montadas matrizes 

10x10, 10 observações e 10 parâmetros chaves de qualidade das águas, com os dados obtidos 

durante o período de estudo. Posteriormente, as matrizes foram submetidas à Análise Fatorial, 

como método de Extração o de Componentes Principais via matriz de correlação, para que as 

variáveis fossem padronizadas, evitando problemas como influência da magnitude das variáveis e 

a distinção entre suas unidades (JOHNSON & WINCHERN, 1995). Posteriormente optou-se pela 

aplicação da rotação matricial Varimax, para explicitar os valores dos loadings de cada componente 

(KAISER, 1958). O método escolhido para a seleção do número de componentes principais (CP) 

foi o de autovalores superiores a 1, sugerido por Kaiser (1958) e foram considerados loadings 

significativos somente os que apresentaram valores superiores a 0,500, em módulo, assim como 

foi adotado por Hair (1998). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Inicialmente tinha-se uma matriz 10x10 dos dados originais, posteriormente à análise 

fatorial obteve-se uma nova matriz 10x4 reduzindo-se assim o número de informações 

desnecessárias. A seguir na tabela 01 são apresentados os loadings dos fatores extraídos pelo 

método de componentes principais e rotacionados pelo método varimax. 

 

 

 

Tabela 01 - Loadings da Análise Fatorial por extração das Componentes Principais via matriz de 

correlação pelo método de rotação matricial Varimax da água subterrânea de uma residência 

localizada na ilha de Mosqueiro, Belém-Pa. 

Variáveis Água Subterrânea Bruta 
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F1 F2 F3 F4 

pH 0,783 -0,217 0,371 0,222 

Cor Aparente 0,412 -0,295 -0,123 -0,429 

Turbidez -0,040 0,356 0,435 0,575 

Amônia 0,286 0,605 0,072 -0,150 

Nitrato 0,498 0,226 0,001 0,160 

Ferro Total 0,150 -0,354 0,869 -0,253 

Sulfato 0,043 0,757 0,281 -0,152 

Cloreto 0,622 -0,652 -0,163 0,571 

Cálcio -0,758 0,424 -0,354 -0,003 

Magnésio 0,620 0,367 -0,043 0,464 

Autovalor 3,430 2,115 1,334 1,241 

Variância (%) 34,29 21,15 13,33 12,40 

VAcumulada (%) 34,29 55,44 68,78 81,19 

  Fonte: Autores, 2016. 

 Observa-se a formação de 4 fatores com autovalor superior a 1, tendo significância de 

34,29, 21,15, 13,33 e 12,40% para os fatores F1, F2, F3 e F4, respectivamente, dando uma 

significância total acumulada de 81,19%, provando que a análise foi satisfatória pela alta 

capacidade de explicação da matriz original obtido. 

 O fator F1 tem como constituintes de maior peso as variáveis pH, cloreto, magnésio e cálcio. 

Sendo então associado o pH com os cátions bivalentes (cálcio e magnésio), principais responsáveis 

pela dureza nas águas, e com o íon cloreto. Vale ressaltar que o pH médio do local de estudo foi de 

3,3±0,5, sendo possível a contaminação por fontes antropogênicas e tendo como os íons anteriores 

associados a tal descarga nociva. 

 O fator F2 tem como loadings de destaque as variáveis amônia, sulfato e cloreto. Tal fator 

ressalta o que já havia sido indicado pelo fator F1, uma vez que a amônia é o indicio de poluição 

recente proveniente de esgotos domésticos (SPERLING, 2014). Além da possível associação dos 

íons sulfato e cloreto nessa descarga, vale ressaltar que a fossa séptica do local de estudo não foi 

construída com a supervisão de um engenheiro capacitado, logo, ela possivelmente está infiltrando 

o seu conteúdo ou não está ocorrendo o tratamento adequado do mesmo. 

 O fator F3 teve somente como loading de destaque a variável ferro total. Indicando um 

importante indicador de contaminação antropogênica. No entanto, segundo a Agência Nacional de 

Águas (ANA, 2005), a água subterrânea do estado do Pará tem como característica possuir altos 

teores de ferro, devido a formação geológica onde o estado está situado. 
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 O fator F4 teve como variáveis de destaque o íon cloreto e o parâmetro físico turbidez. 

Nota-se que o parâmetro cloreto apareceu nos fatores F1 e F2 como um possível indicador de 

poluição de ordem sanitária. Já a variável turbidez refere-se ao aspecto físico da água, mais 

precisamente as partículas em suspensão nelas contidas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 A análise fatorial mostrou-se eficiente na compactação dos dados, reduzindo a matriz 

original de dados de 10x10 para 10x4 facilitando assim o processo de interpretação dos dados. 

Formou-se 4 fatores essenciais, sendo que em 3 deles o íon cloreto teve papel fundamental na 

detecção da possível contaminação das águas subterrâneas por efluentes da fossa 

 Com a análise notou-se também alguns parâmetros chaves para a verificação da qualidade 

da água subterrânea, sendo eles a amônia, cálcio, magnésio, sulfato, cloreto e turbidez e ferro total. 

Sendo o cloreto e a amônia os principais responsáveis pela verificação da qualidade da água. 

 O fator F2 foi o principal fator para a denotação do aspecto global da água subterrânea local, 

uma vez que, os constituintes principais desse fator são as variáveis amônia, sulfato e cloreto, todos 

os três indicativos de poluição. Portanto, conclui-se que a água local está sofrendo possivelmente 

contaminação devido a fossa, podendo ser pela infiltração do efluente, além do possível não 

tratamento eficaz da fossa, devido à falta de manutenção. 

 Além disso, não se recomenda o consumo de tal água devido aos seus teores de elementos 

químicos prejudiciais, além da desconfiança de contaminação fecal das águas. Tal consumo pode 

ocasionar doenças gastrointestinais, além de outras doenças caso a água seja consumida durante 

muitos anos. Tal fato pode ser remediado com o uso de um filtro de carvão ativado e a utilização 

de cloro para a desinfecção das águas. 
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RESUMO 

 

Diante da necessidade que se tem de preservar os recursos hídricos, visto que este não é mais 

considerado como um recurso inesgotável, a gestão ambiental surge então com o objetivo de 

garantir a preservação e conservação dos recursos naturais. Seguindo esse contexto, o presente 

estudo busca propor instrumentos econômicos, como ferramentas de gestão ambiental, para as 

empresas localizadas em Benevides, município que compõe a região metropolitana de Belém no 

Estado do Pará, que utilizam os recursos hídricos dentro de seus processos produtivos entre outros 

usos.O município de Benevides foi escolhido por possuir fontes de água subterrâneas, que na região 

ainda é de ótima qualidade (mineral), o que atrai fábricas e indústrias a se instalarem na região para 

fazerem uso de seus recursos. A metodologia emprega foi desenvolvida por meio do levantamento 

bibliográfico e da coleta de dados através de pesquisa exploratória junto a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS. Os resultados sugerem que há a 

superexploração dos recursos na região, por meio da vazão total 9188,36 m³/dia de captação de 

água subterrânea realizada pelas empresas. Assim sendo, a adoção de instrumentos econômicos 

complementa o modelo atual de gestão e permite que a mentalidade do usuário seja gradativamente 

modificada. 

Palavras-chave: Economia ecológica. Outorga de água. Amazônia.  

Área de Interesse do Simpósio:Recursos Hídricos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A distribuição da disponibilidade dos recursos hídricos brasileiros se dá de forma não 

uniforme ao longo da sua área de extensão, 80% da disponibilidade hídrica concentram-se na 

Região Hidrográfica Amazônica, sendo os mananciais superficiais concentrados maioritariamente 

na região norte, e limitados na região nordeste, somente a Amazônia Brasileira representa 

aproximadamente 71% do total gerado de vazões no Brasil. Em relação aos mananciais 

subterrâneos a região nordeste possui uma baixa capacidade de produção de água subterrânea, 
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principalmente no Semi-Árido, em decorrência da reduzida precipitação e fatores (TUCCI; 

HESPANHOL & CORDEIRO NETTO, 2001).  

Nesse contexto, Portugal Junior; Reydon e Portugal (2015), priorizam a necessidade de uma 

governança de água bem implementada, primando pelo uso racional do recurso combatendo o 

desperdício. Além da relevância do incremento de visões inovadoras, sistêmicas e integradas, com 

relação à conceituação e à gestão dos recursos hídricos que privilegiem sua distribuição e uso de 

forma socialmente justa. 

A Gestão Ambiental é compreendida como um processo participativo, integrado e contínuo, 

que tem objetivo de promover a compatibilização das atividades humanas com a qualidade e a 

preservação do meio ambiente (SABBAGH, 2011). Segundo o autor, para que este modelo atuante 

referido ocorra, a política ambiental deve se aprimorar, criando instrumentos e ferramentas para a 

adequada prática da gestão ambiental. 

No sentido da gestão de águas no Brasil, Abers & Jorge (2005) destacam que historicamente 

a relação se desenvolveu de forma fragmentada e centralizada. Fragmentada porque os diversos 

setores (energia elétrica, agricultura irrigada, saneamento, etc.) realizarem seu próprio 

planejamento e medidas. Centralizada devido os governos estaduais e federal definirem a política 

sem a participação dos governos municipais, dos usuários e demais membros da sociedade civil. 

Ademais, a gestão integrada de recursos hídricos torna-se de fundamental importância no 

âmbito municipal e inclusive de grupos empresariais. Nessa perspectiva, este estudo apresenta 

procedimentos metodológicos com o intuito de propor instrumentos econômicos, como 

ferramentas de gestão ambiental, para as empresas que utilizam deste recurso no município de 

Benevides/PA. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

O Município de Benevides pertence à mesorregião Metropolitana de Belém e a 

microrregião Beléme está localizado a cerca de 28 km de Belém, o acesso se faz pela rodovia BR 

316, com transporte regular entre as principais cidades vizinhas e a capital (IBGE). O município 

tem uma área de 187,826 km², conforme o Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada do município é de 58.637 habitantes.  
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Figura 1 – Localização do município de Benevides/PA. 

 

Fonte: Google Earth (2016). 

 

2.2. COLETA DE DADOS 

A Coleta de dados deu-se através de uma pesquisa exploratória junto ao órgão público 

responsável pelas etapas de licenciamento ambiental, neste caso a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS, com o intuito de uma abordagem qualitativa 

referente a aplicação de instrumentos de gestão ambiental em empresas que necessitam da retirada 

de água dos mananciais hídricos e utilizam no seu processo produtivo, no município de Benevides-

PA. 

Considerando que o estudo foi desenvolvido buscando o levantamento bibliográfico, 

ocorreram solicitação via ofícios, consulta a base de dados do sistema da SEMAS - Sistema 

Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental - Modulo Público (SIMLAM Público), 

além de outras fontes. Foi realizado o levantamento do arcabouço legal do processo de 

instrumentos de gestão ambiental, através da verificação de outorgas dentre outros documentos, 

com o intuito da análise de necessidade de sugestão da aplicabilidade de instrumentos econômicos 

frente as empresas de Benevides-Pá. 
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Foram identificadas 33 empresas que exploram o recurso hídrico subterrâneo e se diferem 

de acordo com a sua forma de uso, dentre as quais, predominantemente indústria de bebidas, 

indústrias em geral e de outros usos. A escolha da melhor opção de instrumentos econômicos 

ocorreu de forma sistemática, levando em consideração a melhor gestão de recursos hídricos no 

município de Benevides. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E VAZÕES DE CAPTAÇÃO 

Atualmente, de acordo com o Sistema Estadual de Informações Sobre Recursos Hídricos – 

SEIRH, o município de Benevides tem um total de 33 outorgas de captação de água subterrânea 

em vigor, divididas em 3 tipologias de indústria sendo esses: Industrias de Água mineral e bebidas 

(Tabela 1), industrias em geral (Tabela 2) e outras tipologias (Tabela 3). Todos os usuários somados 

captam uma vazão total de 9188,36 m³/dia. 

 

Tabela 1 – Relação das indústrias de bebidas e suas respectivas vazões em m³/dia. 

Indústrias de bebidas Vazão (m³/dia) 

Sampaio E Moraes Ltda – Splash 36 

James Comércio E Indústria De Bebidas Ltda - Epp - Kabacknik Brider 47,36 

Açaí Paraense Com. E Ind. De Polpas Ltda 80,7 

F M A - Fabricação De Água Envesada Ltda - Me - Água Azul 120 

F M A - Fabricação De Água Envesada Ltda - Me - Água Azul 144,9 

Wagner B Miranda - Me - Fonte De Água Viva Comercio E Serviços 177 

F M A - Fabricação De Água Envesada Ltda - Me - Água Azul 187,6 

F M A - Fabricação De Água Envesada Ltda - Me - Água Azul 187,6 

Sampaio E Moraes Ltda – Splash 193,6 

C A Envasadora De Água Ltda - Me Cordeiro Alencar 212,6 
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Snacks - Produtos Alimentícios Ltda 480 

Companhia De Bebidas Primo Schincariol S/A 2400 

Companhia De Bebidas Brasil Kirin 3000 

Fonte: Autores (2016). 

 

São 13 indústrias de bebidas que captam água subterrânea em Benevides, a maioria é de 

empresas envasadoras de água mineral, em segundo plano fabricantes de refrigerantes, empresas 

de beneficiamento de polpa de açaí e cervejarias.  

 Somando todas as vazões captadas pelas empresas deste setor encontramos a maior dentre 

os 3 segmentos, 7267,36 m³/dia. Dentre as 10 empresas que mais exploram o recurso hídrico, 7 

fazem parte deste segmento, fator que pode ser explicado pela água, em sua maioria, ser utilizada 

como matéria prima no processo. 

 A vazão captada por este setor pode ser maior devido a falta de fiscalização dos órgãos 

competentes, tendo como consequência a instalação de empresas clandestinas que não possuem 

outorga de captação de água subterrânea, assim sendo as vazões exploradas por essas empresas não 

são contabilizadas pelo SEIRH; outra consequência é o fato de empresas de fabricação de bebidas 

possuírem Licença de Operação com validade para 5 anos e não possuírem dados no SEIRH, 

podendo ser falta de alimentação dos dados de vazão do SEIRH ou as empresas licenciadas então 

fazendo a exploração do recurso sem a Outorga. 

 

Tabela 2 – Relação das indústrias diversas e suas respectivas vazões em m³/dia. 

Indústrias diversas 
Vazão 

(m³/dia) 

Saint - Gobain Do Brasil Produtos Industriais E Para Construção Ltda 12 

Sabor De Vera Alimentos Ltda – Me 15 

Plástico Norte Brasil Indústria E Comércio Importação E Exportação Ltda 20 

Benevides Indústria De Piscinas Ltda – Me 36 

Veloz Quimica Derivados De Petróleo E Solvertes Ltda 40 

Natura - Indústria E Comércio De Cosméticos Natura Ltda 64 
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Natura - Indústria E Comércio De Cosméticos Natura Ltda 80 

Isomazon Ind. Com. Import. E Export. De Artefatos Plásticos Ltda - 

Isoamazon Soluções Isotérmicas 
112 

Verbras Indústria E Comércio De Tintas Ltda 120 

Natura - Indústria E Comércio De Cosméticos Natura Ltda 200 

Rexam Amazônia Ltda 360 

Rexam Amazônia Ltda 360 

Fonte: Autores (2016). 

 

O segundo grupo de usuários é composto por indústrias que utilizam a água, porém de uma 

forma diferente, essas empresas utilizam a água como insumo na sua produção, isto é, o recurso 

hídrico não é o seu produto final. Dentre as empresas desse grupo podemos destacar duas 

multinacionais: a Natura - Indústria E Comércio De Cosméticos Natura Ltda, responsável por 

aproximadamente 25% da captação de água subterrânea, e atualmente operando com 3 poços, e a 

Rexam Amazônia Ltda, fabricante multinacional de latas de alumínio que possui as 2 maiores 

vazões exploradas neste grupo. 

Somando todas as empresas deste setor, tem-se uma vazão captada dos aquíferos 

benevidenses de 1419 m³ ao dia. É importante ressaltar o fato que mesmo que as indústrias em 

geral tenham apenas uma indústria outorgada a menos do que as indústrias de bebidas a sua vazão 

de captação é consideravelmente menor, visto que a forma de utilização de água no processo 

produtivo difere. 

 

Tabela 3 – Relação de outras tipologias e suas respectivas vazões em m³/dia. 

Outras indústrias Vazão (m³/dia) 

Norte Madeiras Ltda 5,6 

Posto Volante De Ouro Ltda 15 

Organização Palavra Da Vida 50 

Sotreq S.A 20 

Yasuhide Watanabe - Fazenda Y. Watanabe 45 

Associação de Congressos Educativos e Religioso de Belém 86,4 
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Vaz, Oliveira E Cruz Ltda – Me 120 

Alianza Logística E Empreendimentos Ltda 160 

Fonte: Autores (2016). 
 

Por fim o último grupo que agrupa as outras tipologias de uso da água sem serem 

classificadas como indústria, dentre essas se destacam os postos de gasolina, terminal de cargas e 

espaços religiosos. A vazão total deste setor é de 502 m³/dia. 

Geralmente, essa tipologia de usuário utiliza o recurso hídrico para abastecimento humano, 

dessedentação de animais, no caso granjas como a Yasuhide Watanabe - Fazenda Y. Watanabe, e 

o maior uso é para lavagens de veículos, máquinas e equipamentos. 

 

3.2  INSTRUMENTOS ECONÔMICOS: UMA SAÍDA PARA A MELHORIA DA GESTÃO 

Com os dados apresentados no tópico acima, é comprovado que existe um problema grave 

envolvendo a água subterrânea do município de Benevides, ocorre uma exploração considerável, 

principalmente das indústrias que utilizam o recurso hídrico como matéria prima, ou seja, as 

fabricantes de água mineral e bebidas alcóolicas e não-alcóolicas. 

Ainda há de ser considerado as captações ilegais, resultante da fiscalização deficitária do 

órgão competente, que gera uma vazão considerável que aumentaria as vazões totais das 3 

tipologias. Outro fator que deve ser considerado é que o abastecimento público municipal é 

realizado por microssistemas de captação de água subterrânea e que mesmo com esse 

abastecimento muitas habitações possuem poço. Ou seja, a exploração dos aquíferos da cidade de 

Benevides tende a ser maior do que a registrada. 

Uma saída para amenizar este problema seria a implementação de instrumentos 

econômicos. Na situação atual de Benevides, indicam-se os IEs de prêmio, que são aqueles que 

premiam usuários que tomam iniciativa de mudanças e que de alguma maneira exploram menos o 

recurso.  

A adoção dessa tipologia de instrumento teria como consequência o estímulo de ações por 

partes das empresas que de forma indireta conservariam o recurso, medidas como reutilização de 

água pluvial para processos que necessitam de uma água de qualidade inferior, sistemas de 

reutilização de água no processo produtivo e instalação de equipamentos que consumiriam uma 

quantidade menor de água seriam premiados com descontos em taxas do licenciamento ambiental, 
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descontos na cobrança pelo recurso hídrico utilizado e posteriormente a implementação de 

certificados ou selos. 

É importante salientar que a adoção desses instrumentos não resulta necessariamente na 

extinção dos instrumentos atuais, e sim a complementação do atual modelo de gestão dos recursos 

hídricos do município. Com essa complementação, espera-se que o problema da exploração dos 

aquíferos de Benevides seja superado, visto que as medidas que podem ser tomadas pela empresa 

resultariam em um menor consumo de recurso hídrico subterrâneo. 

 

4. CONCLUSÃO 

Portanto, de acordo com os dados apresentados pelo SEIRH, conclui-se que de fato os 

reservatórios que se localizam em Benevides são explorados em demasia, principalmente pelas 

empresas fabricantes de bebidas, além dessa exploração ocorre que a recarga de água nesses 

reservatórios é cada vez mais lenta devido à impermeabilização do solo que dificultam a percolação 

de água pluvial no solo. 

A gestão ambiental atual dos recursos hídricos é ineficiente, devido muitas empresas 

viverem na margem da ilegalidade por causa da falta de fiscalização eficiente, e também pela falta 

de proteção dos recursos hídricos. Atualmente, a gestão é formada por instrumentos de comando e 

controle que faz com que a mentalidade dos usuários não seja modificada por ser um modelo de 

gestão extremamente rígido. 

A solução para este problema seria a adoção de instrumentos econômicos, visto que este 

modelo de gestão complementaria o atual e permitiria que a mentalidade do usuário seja 

modificada, pois com a adoção de IEs da tipologia prêmios, apenas aqueles que realizassem alguma 

medida de proteção e que reduzissem o consumo de água seriam premiados com isenções de taxas 

e/ou impostos e certificações. 
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RESUMO 

 

A problemática dos resíduos sólidos no Brasil, em especial no Estado do Pará,nos revela um 

processo contínuo de degradação ambiental proveniente do uso exacerbado de produtos 

industrializados, sobretudo descartáveis, os quais contribuem para o aumento do volume de 

resíduos sólidos nos lixões. O Batalhão de Polícia Ambiental do Estado do Pará, órgão 

especializado da Polícia Militar, ao utilizar esses descartáveis em suas atividades cotidianas 

administrativas demonstraa ausência de políticas de auto-gestão ambiental o que evidencia um 

paradoxo na construção da imagem institucional e socialmente responsável por garantir um meio 

ambiente saudável a todos. Este artigo tem como objeto de estudo o Batalhão de Polícia Ambiental 

(BPA), com o objetivo de analisar o uso de copos descartáveis durante as atividades administrativas 

do referido Batalhão e suas implicações ao meio ambiente, bem como propor a sua substituição 

por canecas sustentáveis personalizadas oriundas da fibra do coco. Pata tanto, como metodologia 

necessária para construção deste trabalho, utilizou-se de pesquisa documental, como livros, artigos 

e legislações pertinentes ao assunto, bem como de observações in loco, entrevistas semiestruturadas 

baseadas em roteiros não diretivos de perguntas,registros fotográficos que nos proporcionaram um 

caráter qualitativo da pesquisa. A principal conclusão é que o BPA não possui uma política interna 

que preconiza uma postura de hábitos que atende as diretrizes de um órgão ambiental. Todavia, a 

proposta de substituir o uso de copos descartáveis por canecas personalizadas feitas de fibra de 

coco, foi bem vista pelos administradores do quartel, o que sinaliza uma nova postura do BPA na 

perspectiva de uso dos descartáveis, bem como na propagação de novas ideias que tenham por 

finalidade a sustentabilidade do meio ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO 

A contemporaneidade socioambiental vivenciada no Brasil, em especial no Estado do Pará, 

nos revela um processo contínuo de degradação ambiental proveniente da exploração inadequada 

de seus recursos naturais,e, por conseguinte pelo uso exacerbado de produtos industrializados, 

sobretudo descartáveis, os quais contribuem para o aumento da problemática dos resíduos sólidos 

nos lixões. Todavia, esta exploração e consumo intensivo formam a base que sustenta o sistema 

capitalista e acabam por induzir a sociedade a cultivar hábitos cotidianos que vão de encontro com 

as diretrizes do desenvolvimento sustentável. Na realidade, a formulação Desenvolvimento 

Sustentável representa uma tentativa de oferecer resposta à problemática ambiental a partir de 

críticas as teorias desenvolvimentistas hegemônicas no pós-guerra, sem, no entanto, escrevê-las no 

contexto da crítica ao modo capitalista de produção (SILVA, 2010). 

Segundo Nobre (2005), o consumismo e a industrialização têm gerado um dos maiores 

problemas da sociedade moderna: a produção de resíduos sólidos, sendo isso uma consequência 

direta da ação do homem. 

Segundo dados da ABRELPE (2014) a geração total de Resíduos Sólidos Urbano (RSU) 

no Brasil em 2014 foi de aproximadamente 78,6 milhões de toneladas, o que representa um 

aumento de 2,9% se comparado ao ano de 2013. Esse mesmo estudo informa que os resíduos 

coletados foram de aproximadamente 71.260,045 toneladas, levando à constatação de que pouco 

mais de 7 milhões de toneladas deixaram de ser coletadas no país neste ano e, consequentemente, 

tiveram destino impróprio. Destaque para a Região Norte como sendo a região que menos 

contribuiu (6,4%) com a coleta de resíduos. 

De acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 

Federal nº 12.305/2010, além de determinar a extinção dos lixões no país e substituição por aterros 

sanitários, prevê mecanismos de gestão ambiental para minimizar esta deposição, trata-se 

especificamente da reciclagem, reuso, compostagem, tratamento do lixo e coleta seletiva nos 

municípios. A substituição do uso de descartáveis por objetos de utilização permanente, sobretudo os de 

caráter sustentável, colabora consideravelmente com o principal objetivo da PNRS – redução de 

resíduos. 

Comumente utilizado pela população e por entidades públicas por conta de sua praticidade 

e pelo baixo valor agregado, os copos descartáveis aumentam consideravelmente a produção e 
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comercialização de resíduos sólidos e por conseguinte sobrecarregam a problemática dos lixões, 

uma vez que nem sempre é feita sua reciclagem por conta da precariedade numérica e conjuntural 

das associações e indústrias recicladoras e também pelo baixo valor do produto tanto para os 

catadores quanto para a logística reversa. 

Os copos descartáveis são compostos químicos do grupo dos polímeros extraído do 

refinamento do petróleo que contém em sua composição hidrocarbonetos. Estes descartáveis 

possuem variabilidade enquanto sua resistência, podendo sofrer alterações quando submetidos a 

determinadas temperaturas e liberar elementos químicos prejudiciais à saúde humana, bem como 

fundirem-se. 

As instituições públicas, tradicionalmente responsáveis por garantir a conservação do meio 

ambiente, ao utilizar esses descartáveis em suas atividades cotidianas administrativas demonstram 

a ausência de políticas de auto-gestão ambiental o que evidencia um paradoxo na construção da 

imagem institucional ambiental e socialmente responsável por garantir um meio ambiente saudável 

a todos. Cabe destacar as dificuldades institucionais enfrentadas pelos órgãos ambientais, seja elas 

de cunho infra estruturais ou propriamente de capacitação técnica funcional. 

Portanto, este artigo tem como objeto de estudo o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), 

órgão especializado da Polícia Militar do Pará, situado no Município de Belém/PA, cujo objetivo 

é analisar o uso de copos descartáveis nas atividades administrativas do BPA e suas implicações 

ao meio ambiente, bem como propor a sua substituição por canecas sustentáveis personalizadas 

oriundas da fibra do coco, contribuindo com a minimização do volume de resíduos sólidos gerados 

pela sociedade, e despertar uma auto criticidade dos policiais acerca da temática, direcionando-os 

para uma mudança de hábitos e práticas simples que buscam desenvolver posturas sustentáveis, 

evidenciando o compromisso do BPA enquanto instituição ambiental responsável por salvaguardar 

o meio ambiente. 

 
2. METODOLOGIA  

Do ponto de vista metodológico, a presente pesquisa se estruturou em dois momentos, o 

primeiro momento fundamentou-se na pesquisa documental, no qual foram analisadas pesquisas 

científicas, tais como artigos e legislações pertinentes ao assunto. No segundo momento a pesquisa 

se pautou nas observações in loco durante as atividades administrativas, uma vez que três dos 

autores do artigo integram o efetivo do BPA, valendo-se inclusive de entrevistas semiestruturadas 
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baseadas em roteiros não diretivos de perguntas e com envolvimento do pesquisador no espaço 

pesquisado e de registros fotográficos que proporcionaram um caráter qualitativo na metodologia 

da pesquisa. A pesquisa qualitativa é uma opção teórica metodológica que busca responder as 

questões intrínseca individual e coletiva.Nesses casos, a definição de critérios segundo os quais 

serão selecionados os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, pois 

interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível construir a 

análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado (DUARTE, 2002). 

Para a confecção do Mapa de Localização do BPA foi construída uma base de dados 

georreferenciados, com planos de informações em escala de 1:5.000. Nessa etapa, utilizou-se o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) QGis 2.10, licenciado pela General Public License 

(GNU). 

O BPA é um órgão especializado da instituição – POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA) 

– criado pelo Decreto n°4.749/2001 para executar as ações de Polícia Ostensiva relacionados à 

salvaguarda dos recursos naturais do Estado. Está situado no Município de Belém/PA dentro da 

Unidade de Conservação Permanente – Parque Estadual do Utinga – com acesso pela Avenida João 

Paulo II, bairro do Curió-Utinga. 

 

Figura 01. Mapa de Localização do BPA 

Elaboração: Leonardo Sousa, 2016. 
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O BPA possui dentre as diversas missões que lhe são conferidas, atuar de maneira direta 

e/ou integrada com os demais órgãos na prevenção e repressão dos crimes contra a natureza em 

todo o Estado, compreendendo Unidades de Conservação, Terras Indígenas e de Remanescentes 

Quilombolas, áreas de florestas, bacias hidrográficas, feiras livres, portos, terminais rodoviários e 

outros locais de ocorrência passiveis de dano ambiental. Paralelamente a essas ações diretas de 

comando e controle, o BPA desenvolve atividades indiretas que contribuem consideravelmente na 

conscientização ambiental, tratam-se de atividades voltadas para a educação ambiental (EA), por 

meio de palestras, caminhadas ecológicas, exposições em praças públicas, shopping Center, 

parques, escolas da rede pública/particular e comunidades nas diversas localidades da Região 

metropolitana de Belém (SILVA JR et al., 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 A DICOTOMIA AMBIENTAL VIVENCIADA PELO BPA 

Leff (2001), aponta o sistema capitalista como modernidade que dita as regras do jogo, ou 

seja, uma subordinação da sociedade aos modos de produção e consumo de produtos 

industrializados, os quais desencadeiam diversos problemas ambientais. Ao mesmo tempo propaga 

novas centralidades (Sustentabilidade, Uso racional da natureza) que necessitam um entendimento 

mais amplo e interdisciplinar para compreender de fato como esta sociedade vem ao longo dos 

anos usando o espaço ambiental e quais as possibilidades de alcançar ou se aproximar desses 

“adjetivos” ainda tão distantes da nossa realidade. Significa dizer que a humanidade precisa 

compreender e agir dentro da lógica que está inserida num espaço, no qual a relação é de 

interdependência, e as formas de uso desse espaço podem tanto provocar consequências cada vez 

mais drásticas aos seres vivos que dependem diretamente das condições normais desses ambientes 

para a sua manutenção, quanto podem ser usados de maneira racional, sem agressão tão 

consideráveis ao meio ambiente. Assim, torna-se necessário criar novas possibilidades que 

minimizam a fragmentação existente entre sociedade/natureza alcançando paulatinamente uma 

racionalidade ambiental que nos levarão a um melhor tratamento do meio ambiente. 

O mundo contemporâneo socioambiental exige da sociedade organizada e principalmente 

dos órgãos responsáveis pela preservação e conservação do meio ambiente, não somente suas 

atividades afins, mas práticas sustentáveis institucionais que tenham por finalidade contribuir com 

o processo de minimização dos impactos negativos ao meio ambiente, bem como difundir ideias 
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que possibilitem mudanças de hábitos no âmbito profissional e social, além de demonstrar uma 

imagem positiva no processo de sustentabilidade do meio ambiente. Destaca-se nesse contexto, as 

potencialidades da educação ambiental, enquanto ferramenta de conscientização de hábitos e 

comportamentos humanos no uso de objetos que tenham como características a sustentabilidade 

do meio ambiente. 

Todavia, a realidade encontrada em diversas instituições públicas, em especial nos órgãos 

ambientais vão de encontro a esta ideia de sustentabilidade, tornando-se um cenário paradoxal ou 

dicotômico. O uso exacerbado de descartáveis, ausência de coleta seletiva de lixo e sua destinação 

correta, ausência de sistemas que possibilitam o aproveitamento de água da chuva e reduza o uso 

de água potável nas atividades em que se julguem não necessária, dentre outras, são exemplos dessa 

dicotomia vivenciada pelos órgãos tradicionalmente responsáveis pela conservação e preservação 

do meio ambiente.  

Segundo a Cabo Alessandra, auxiliar de sessão do BPA, a utilização de copos descartáveis 

no Batalhão se dá durante as atividades administrativas dos policias que trabalham nos setores 

internos, por visitantes e em eventos proporcionados pelo Batalhão. O consumo de copos 

descartáveis somente nas atividades administrativas do BPA, em média, gera uma despesa mensal 

de dezoito reais (R$ 18,00) e uma produção de resíduos sólidos de aproximadamente trezentos 

(300) copos descartáveis. 

Palavras da Policial; 

 

“Nas sessões do BPA são os policiais que compram os produtos que consomem, 

café, açúcar, filtro, copos descartáveis, biscoitos, dentre outros (...).No que se 

refere a copo descartável, geralmente se usa um pacote por mês, mas quando tem 

solenidade ou outro evento aqui no Batalhão este consumo é bem maior, sem 

contar o uso de água embalada em copo que é bem comum aqui também (CB PM 

Alessandra, entrevista concedida em 29/08/16). 

 

De certo que se formos analisar esses dados na perspectiva econômica e ambiental, este 

consumo não gera uma despesa considerável aos contribuintes e tão pouco uma produção 

preocupante de resíduos sólidos se comparado a outros comportamentos de consumo da sociedade. 

No entanto, o que se pretende discutir é exatamente a postura do BPA, enquanto órgão responsável 

por garantir a sustentabilidade do meio ambiente, com relação a mecanismo de auto-gestão 

ambiental. 
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Figura 02. Copo descartável utilizado durante as atividades administrativas. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 
Figura 03. Copo descartável sendo utilizado na sessão do BPA. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Diante deste fato, o BPA deve adotar postura de comportamentos que nos levar a pensar na 

pedagogia dos 3 R´s: reduzir, reutilizar e reciclar, pois são importantes alternativas para a redução 

da quantidade de resíduos, aumentando o tempo de vida dos aterros sanitários, economizando 

matéria prima, energia entre outros. Além dos 3 R´s podem ser adicionados mais 2 R’s totalizando 

5 R´s, sendo eles refletir, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Devemos refletir sobre os nossos 

hábitos de consumo, recusar produtos que prejudicam o meio ambiente e a saúde, reduzir o 

consumo desnecessário, reutilizar o máximo antes de descartar e por fim reciclar os materiais 

(COMINI et al., 2009). 

3.2 UTILIZAÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS DE FIBRA DE COCO COMO 

PROPOSTA SUSTENTÁVEL PARA MINIMIZAR O USO DE COPOS DESCARTÁVEIS NO 

BPA 
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A educação ambiental por meio de suas potencialidades na construção de uma racionalidade 

ambiental sempre será considerada um processo contínuo de aprendizagem, subjetiva e de 

formação social o que possibilita a compreensão dos mecanismos de inter-relação entre o homem 

e a natureza necessária para uma nova ética socioambiental. No que concerne aos resíduos sólidos 

a educação ambiental procura conhecer a dinâmica do ambiente, pessoas, modos de vidas, 

vontades, percepção das questões ambientais para a partir de então orientar suas ações em 

solucionar, satisfazer e sobretudo responsabilizar (ARAÚJO, 2010). 

Para Jacobi (2003) o quadro socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas 

revela que o impacto dos humanos sobre o meio ambiente tem tido consequências cada vez mais 

complexas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. A preocupação com o 

desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que 

não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades e refletir sobre 

a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade para compreender a gestação de 

novos atores sociais que se mobilizam para a apropriação da natureza, para um processo educativo 

articulado e compromissado com a sustentabilidade. 

Nesta perspectiva de pensar e agir de maneira responsável ao meio ambiente, ultimamente 

vem sendo difundido a ideia do uso de canecas reutilizáveis feitas a partir de diversos modelos, 

composição e personalizaçãocomo alternativa viável e sustentável para frear o consumo de 

descartáveis e seus gastos em instituições públicas e privadas. Esta prática durante as atividades 

institucionais induz os usuários a conscientizarem-se da problemática ambiental existente por trás 

de um simples copo descartável e fomenta a ideia de racionalidade crítica na utilização abusiva dos 

produtos industrializados que geram resíduos sólidos ao meio ambiente. 

Experiências positivas com esses objetos já foram difundidas e implantadas nas instituições 

públicas ambientais do Estado do Pará, como na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS) que desde agosto de 2015 utilizam canecas ecológicas reutilizáveis que 

minimizaram o consumo de copos descartáveis pelos servidores. 

 

As canecas feitas de fibra de coco visam minimizar os impactos ambientais 

causados pelo uso dos copos de plásticos (que levam mais de 200 anos para se 

decompor), provenientes do petróleo, logo, é uma fonte não renovável. A 

iniciativa busca incentivar a sustentabilidade dentro do cotidiano a partir da 

conscientização de o quanto é importante que cada um faça a sua 

parte(SEMAS/PA, 2015). 
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Nesse sentido, propomos a substituição do uso de copos descartáveis durante as atividades 

administrativas do BPA, pela utilização de canecas ecológicas oriundas da fibra do coco e 

personalizadas contendo o distintivo do BPA, o nome e graduação hierárquica do policial e uma 

mensagem de conscientização ambiental. 

 

Figura 04. Modelo Proposto de Caneca personalizada feita da fibra de coco. 

 
Elaboração: Silva Jr e Givanildo, 2016. 

 

Como órgão especializado responsável por salvaguardar o meio ambiente, o BPA necessita 

utilizar e difundir práticas socioambientais de caráter sustentável, principalmente no que concerne 

à educação ambiental e suas potencialidades na construção de novos hábitos, sobretudo de uma 

racionalidade ambiental, que elevem a figura do Batalhão como instituição comprometida de fato 

com as questões ambientais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES 
 

No que tange a ausência de mecanismos de gestão ambiental, na perspectiva de uma postura 

de hábitos que atende os anseios da educação ambiental e da Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos, constatou-se que o Batalhão de Polícia Ambiental do Pará não possui uma política interna 

que preconiza esses ideais. Um fator que pode justificar essa ausência é o baixo percentual (7% de 

um total de 160 policiais) de policiais com formação superior na área ambiental ou afins o que 

revela uma deficiência técnica profissional em discutir e materializar novos hábitos que elevam a 

imagem sustentável do BPA. 

Constatou-se também que o BPA prioriza suas ações em auxiliar os demais órgãos 

responsáveis pelo meio ambiente nas diversas operações de fiscalização e repressão, e as atividades 

preventivas que fomenta uma consciência ambiental por meio da educação ambiental desenvolvida 
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pelo Batalhão que poderia sensibilizar e despertar uma consciência crítica com relação a atitudes e 

hábitos errôneos dos policiais pertencente ao seu efetivo são em sua totalidade direcionadas a 

público externo. 

Todavia, a proposta de substituir o uso de copos descartáveis por canecas personalizadas 

feitas a partir da fibra de coco, foi bem vista pelos administradores do quartel, o que sinaliza uma 

nova postura do BPA na dinâmica de uso dos descartáveis, bem como na propagação de futuras 

ideias que tenham por finalidade o caráter sustentável do meio ambiente. 
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EFEITO DO TEMPO DE CONTATO E MASSA DE CARVÃO ATIVADO DO CAROÇO 

DE AÇAÍ (1,2mm) NA ADSORÇÃO DE CORANTE CATIÔNICO 
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RESUMO  

 

O açaí como fruto tem extrema relevância socioeconômica no país. No Estado do Pará, mais 

precisamente, tal fruto é fonte de renda de muitos trabalhadores e é consumido em larga escala pela 

população, o que acaba ocasionando a geração de toneladas de resíduos sólidos, pois o caroço deste 

representa a maior parte de sua composição, cerca de 83% em contrapartida de sua comestibilidade. 

Expressivas pesquisas foram realizadas acerca da transformação do caroço de açaí em carvão 

ativado, o qual garante ao mesmo características de adsorção devido a suas propriedades físicas e 

químicas. Dessa forma, o presente trabalho visa abordar a utilização do caroço de açaí como 

material filtrante adsorvente e com isso dar destinação adequada de resíduos na capital paraense. 

Para tanto, os resíduos do fruto foram adquiridos em comércios e casas abatedoras, sendo levados 

para análises laboratoriais na Universidade Federal do Pará. Após lavagem, secagem e devido 

descasque do caroço, este foi submetido ao processo de ativação e moído, ficando retido na peneira 

de granulometria de 1,2mm. Foram estudadas as curvas de adsorção do azul de metileno, o qual 

foi utilizado como adsorbato, de acordo com características do material filtrante como tempo de 

contato, concentração e granulometria. Após os ensaios e testes, concluiu-se a eficiência da redução 

de cor do azul de metileno com as amostras em questão, porém fazendo-se necessário o incentivo 

de estudos com o caroço em tempos reduzidos de contato e diferentes massas. 

Palavras-chave:Caroço de açaí. Azul de metileno. Adsorção. 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos 
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1. INTRODUÇÃO 

 O açaí (Euterpe oleracea Mart) é um fruto típico da Região Amazônica, sendo encontrado 

em maior parte no Estado do Pará. Entre os diversos recursos vegetais, a palmácea se destaca pela 

sua abundância e capacidade de produção como alimento para as populações locais, além de ser a 

principal fonte de matéria-prima para a agroindústria de palmito no Brasil. (EMBRAPA, 2005). 

 A importância do açaí vai além de uma imagem socioeconômica. O fruto é rico em 

vitaminas, fibras, cálcio, fósforo, ferro, minerais, potássio e antioxidantes. Segundo o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2012),além das diversas utilidades gastronômicas este também pode ter papel 

na saúde do ser humano como regulador dos níveis de colesterol, prevenir a osteoporose, ajudar na 

circulação sanguínea, produzir anticorpos etc. 

 Entre os estados produtores desse fruto, tem-se Pará, Maranhão, Amapá, Acre e Rondônia 

sendo o primeiro, responsável por 95% da produção de açaí, calculada em 100 a 180 mil litros/dia 

em Belém (HOMMA & FRAZÃO, 2002; OLIVEIRA et al, 2002). Toneladas de resíduos sólidos 

são gerados na Região Metropolitana de Belém (RMB) devido ao excessivo consumo de açaí, pois 

somente 17% da fruta é comestível, enquanto o restante representa o caroço e fibras que recobrem 

o mesmo. 

 O caroço do açaí, dentro de suas propriedades, pode ser transformado em carvão ativado, o 

qual é um adsorvente de poluentes líquidos e gasosos decorrente de suas características físicas e 

química de sua superfície e dos sítios internos, responsáveis por sua grande capacidade de adsorção. 

Para que a produção deste tipo de carvão torne-se expressiva, é necessária a otimização e utilização 

dos diversos precursores carbonáceos existentes no país para desenvolver a melhor tecnologia 

necessáriade ativação e pirólise (CLAUDINO, 2003). 

 Dentre as diversas utilizações do caroço de açaí, em forma de carvão ativado, este pode ser 

empregado como material filtrante para filtros de efluentes e águas de abastecimento, visto que foi 

comprovado sua eficiência na redução de coliformes totais, turbidez e ferro (PEREIRA 

&RODRIGUES, 2013). 

 Coelho e Bernardo (2012), destacam o filtro misto de areia e carvão ativado de caroço de 

açaí como uma alternativa para a remoção de matéria orgânica e inorgânica em suspensão. O 

presente estudo teve como objetivo estudar as curvas de adsorção do corante azul de metileno, 

tendo em vista as concentrações de material filtrante, o seu tempo de contato e a sua granulometria. 
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2. METODOLOGIA 

 O caroço de açaí usado para confecção do carvão ativado foi adquirido em pequenos 

comércios baseados no batimento da fruta, sendo o caroço um resíduo da elaboração do suco do 

açaí comercializado nos pequenos mercados. Após a coleto, o resíduo foi levado para o Laboratório 

Multiusuário de Tratabilidade de Águas (LAMAG) pertencente ao Grupo de estudos em 

Gerenciamento de Águas e Reuso de Efluentes (GESA) da Faculdade de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, localizado na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde os processos físico-químicos 

foram realizados.  

 Os caroços obtidos foram lavados com água corrente, sendo, posteriormente, depositados 

em recipientes metálicos cheios d’água e postos em estufa durante um dia para que toda a água 

fosse retirada. Após a secagem o material encontra-se pronto para que a fibra que o recobre seja 

retirada com uso de pinças, esse processo visa limpar a superfície do caroço, com intuito de 

diminuir a quantidade de cinzas após a pirólise. Ao término da retirada das fibras realizou-se a 

segunda lavagem. 

 Com o caroço devidamente seco e descascado, iniciou-se o processo de ativação, tendo 

como ativante químico o hidróxido de sódio (NaOH) na concentração de 1 Normal. Utilizou-se a 

proporção de 1:1 de hidróxido e de material precursor, ou seja, para cada quilo de resíduo do açaí 

é necessário a utilização de 1 litro de NaOH a 1N. Utilizou-se 0,3Kg de caroço que permaneceram 

em contato com 0,3L de NaOH durante o período de 24 horas. 

 Posteriormente, o caroço impregnado foi levado à estufa por mais 3 horas, seguido da sua 

queima em forno do tipo Mufla a ±350 °C durante 3 horas. Ao termino da queima o material precisa 

aguardar algumas horas para que resfrie sem ter contato oxigênio, visto que este contato provoca 

pequenas combustões no carvão proporcionando um maior número de cinzas. 

 Ao termino do processo de ativação, o caroço de açaí foi levado para moagem em um 

moinho de bolas. Após a quebra o material foi peneirado e coletado o que se apresentou retino na 

peneira com abertura correspondente a 1,2mm. Posteriormente o material foi lavado com água 

destilada para proporcionar a remoção das cinzas provenientes da quebra. 

 O ensaio de adsorção foi realizado com carvão ativado retido na peneira 1,2mm e com 

corante azul de metileno em concentração 10mg/L. Foram selecionadas as massas de 0,2, 0,4, 0,6, 

0,8 e 1g de carvão ativado. Posteriormente o material foi posto em béqueres com 30mL de corante, 
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em seguida iniciou-se o processo de agitação durante 10 e 20 minutos em shaker com rotação 

correspondente a 60 RPM. A cada 10 minutos de realizava-se a leitura da concentração do corante 

azul de metileno no comprimento de onda correspondente a 665nm com o auxílio do 

espectrofotômetro HACH DR 3900. A Figura 01 apresenta o carvão ativado desde a fase pós-

ativação, moagem e separação das massas para a realização do ensaio de adsorção do azul de 

metileno. 

Figura 01- Etapas da quebra em moinho de bolas, peneiramento do material quebrado e pesagem do 

carvão ativado do caroço de açaí. 

 

Fonte: autores, 2016 

 Ao fim dos ensaios laboratoriais foram realizados os tratamentos estatísticos, sendo eles: 

estatística descritiva, eficiência de adsorção, regressão não-linear da eficiência de adsorção em 

função do peso de carvão ativado do resíduo do açaí e o teste-t de amostras pareadas com nível de 

significância alfa (α) correspondente a 5% e 1% para o teste bilateral, como recomendado por 

Furlaneto et al (2013).Para a identificação se houve incremento na eficiência com o aumento do 

tempo de contato do adsorbato e o adsorvente. Posteriormente realizou-se o teste-t para uma 

amostra, as concentrações finais de AM dos carvões ativados de resíduo do açaí com massas de 

0,4, 0,6, 0,8 e 1,0g, para a constatação de mudanças de eficiências de adsorção, utilizou-se 

significância alfa (α) correspondente a 5%, como recomendado por Furlaneto et al (2013). 

 

3. RESULTADOS 

 Analisando a Tabela 01 percebe-se que para o peso de 0,2g foram obtidas as eficiências de 

50 e 81% para os tempos de 10 e 20 minutos de contato, houve aumento de 31% com o acréscimo 
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de 10 minutos. Para o peso de 0,4g conseguiu-se as eficiências de 71 e 82% para 10 e 20 minutos 

de tempo de contato, respectivamente. Com 0,6g de carvão ativado (CA) para os tempos de 10 e 

20 minutos alcançou-se eficiências de 75 e 86% de redução do corante azul de metileno (AM). 

Para o peso de 0,8g adsorveu-se 79 e 86% do corante para os tempos de 10 e 20 minutos. Para o 

maior peso, 1,0g, foram obtidas as maiores eficiências, sendo elas de 81 e 89% para 10 e 20 

minutos.  

Tabela 01 – Resultados dos ensaios de adsorção do corante azul de metileno com diversos pesos de carvão 

ativado do resíduo do caroço de açaí na granulometria de 1,2mm 

Tempo 

(min) 

Peso de CA 

(gramas) 

C Inicial 

(mg/L) 

C. Final 

(mg/L) 

Eficiência 

(%) 

AM/CA 

(mgAM/gCA) 

10 
0,20 10 

5,04 50 0,74 

20 1,89 81 1,21 

10 
0,40 10 

2,92 71 0,53 

20 1,79 82 0,61 

10 
0,60 10 

2,50 75 0,37 

20 1,42 86 0,43 

10 
0,80 10 

2,14 79 0,30 

20 1,42 86 0,32 

10 
1,00 10 

1,89 81 0,24 

20 1,39 89 0,26 

Fonte: autores, 2016 

 

 Nota-se que para o peso de 0,2g houve uma discrepância das eficiências, 31% de diferença, 

para as concentrações de 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0g apresentaram eficiências próximas, tendo desvio-

padrão de 4,43% para o tempo de 10 minutos e de 2,87% para o tempo de 20 minutos de contato, 

logo, com exceção do peso de 0,2g os demais pesos apresentaram concentrações semelhantes. A 

seguir na Figura 02 é apresentado o ensaio de adsorção com o corante AM. 

 

Figura 02 – Ensaio de adsorção do corante azul de metileno com diferentes pesos de carvão ativado do 

resíduo do caroço de açaí na granulometria de 1,2mm. 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

491 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 

Fonte: autores, 2016 

 Percebe-se que após 10 minutos de contato que há a atenuação da cor do corante e com o 

decorrer dos 20 minutos houve praticamente total remoção de cor, sendo o peso de 0,2g de CA o 

único que teve a coloração azul remanescente. A seguir na Figura 03 é apresentado a relação de 

adsorção do corante AM em função do peso e eficiência de adsorção com os tempos de 10 e 20 

minutos. 

Figura 03 – a) Relação de adsorção do corante azul de metileno em função do peso de carvão ativado do 

resíduo do açaí na granulometria de 1,2mm; b) Eficiência de adsorção do corante azul de metileno com os 

tempos de contato de 10 e 20 minutos no carvão ativado do resíduo do açaí na granulometria de 1,2mm. 

 

Fonte: autores, 2016 

 Analisando a Figura 03a nota-se que há grande aumento na relação de adsorção por grama 

de CA para o peso de 0,2g e para os demais pesos não há variações expressivas. Para a Figura 03b 

percebe-se que para todos os pesos de CA, foram obtidas eficiências próximas, logo, infere-se que 
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para o tempo de 20 minutos de contato foi suficiente para o equilíbrio de adsorção ou saturação 

dos sítios do CA. Além disso, para o tempo de 20 minutos de contato, a partir do peso de 0,2g não 

há mudança expressiva nos resultados, tal fato foi relatado por Schneider (2008), em seu estudo de 

compostos fenólicos, explicitando que após certa massa de CA é obtido o equilíbrio entre as fases 

líquida e sólida dos compostos, ou seja, não haverá aumento na mudança da eficiência 

independendo da dosagem de CA. Niedesberg (2012), na sua pesquisa de adsorção do corante AM 

com carvão ativado produzido a partir da casca do tungue (Aleurites fordii), também encontrou 

estagnação de eficiência a partir de determinada massa de CA. Foi realizado o teste-t para as 

eficiências obtidas com os pesos de 0,4, 0,6, 0,8 e 1,0g de CA, os resultados são apresentados na 

Tabela 02. 

Tabela 02 – Teste-t para as eficiências de adsorção do corante azul de metileno com o carvão ativado de 

resíduo do açaí na granulometria de 1,2mm. 

Tempo de contato n 𝒙 DP Min Máx t p uni p bi 

20 minutos 4 85,75% 2,87% 82% 89% 0 0,500 1,000 

H0: hipótese nula, variáveis com o valor p maior que α, afirma-se que não houve diferença entre as 

médias, ou seja, com o acréscimo da massa de carvão ativado não há alteração significativa da eficiência 

de adsorção do AM. 

H1: hipótese alternativa, variáveis com o valor p menor que α, afirma-se que houve diferença entre as 

médias, ou seja, com o acréscimo da massa de carvão ativado faz com que haja alteração significativa na 

eficiência de adsorção do AM. 

Fonte: autores, 2016 

  

Após a realização do teste de hipóteses obteve-se valor de t igual 0, valores de p correspondentes 

a 0,500 para o teste unilateral e 1,000 para o bilateral. Logo, pode-se rejeitar a hipótese alternativa, 

tanto pelo teste uni e bilateral, e aceitar a hipótese nula, que afirma que não houve mudanças 

significativas nas eficiências de adsorção com o acréscimo da massa de CA a partir do peso de 

0,4g. A seguir na Figura 04, são apresentadas as regressões não lineares da eficiência de adsorção 

em relação a massa de CA utilizado. 

 

Figura 04 – a) Regressão não-linear da eficiência de adsorção em relação a massa de CA de resíduo de açaí 

na granulometria de 1,2 mm no período de 10 minutos de contato; b) Regressão não-linear da eficiência de 

adsorção em relação a massa de CA de resíduo de açaí na granulometria de 1,2 mm no período de 20 minutos 

de contato. 
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Fonte: autores, 2016 

 Nota-se que a partir da Figura 04a que há uma relação entre a eficiência de adsorção e o 

peso de carvão ativado bem acentuada, ressaltando o comportamento íngreme da linha de 

tendência, tal fato para os 10 minutos de contado pode ser escrito em uma equação potencial com 

nível de certeza (R²) correspondente a 90,63%. Analisando a Figura 04b percebe-se a mudança do 

comportamento da linha de tendência, tendo característica de ser menos íngreme, se comparada ao 

tempo de contato de 10 minutos, denotando que houve uma pequena mudança nas eficiências em 

decorrência da variação da massa de CA. Entretanto, tal correlação pode ser escrita em forma de 

equação potencial com R² correspondente a 87,40% de certeza. Para se ter certeza que realmente 

houve alterações significativas a partir da variação do tempo de contato foi realizado o teste-t para 

amostras relacionadas, os resultados são apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 03 – Teste-t para amostras relacionadas com os tempos de 10 e 20 minutos de contato do corante 

azul de metileno com o carvão ativado de resíduo do açaí na granulometria de 1,2mm. 

Tempo de contato n 𝒙 DP Min Máx t P uni 

10 minutos 6 4,08 3,11 1,89 10 
2,46 0,0283 

20 minutos 6 2,98 3,44 1,39 10 

H0 10: hipótese nula, variáveis com o valor p maior que α, afirma-se que não houve diferença entre 

as médias, ou seja, com mais 10 minutos de contato não ocorreu alteração significativa se comparado 

com os 10 minutos iniciais. 

H1 10: Hipótese alternativa, variáveis com o valor p menor que α, afirma-se que houve diferença 

entre as médias, ou seja, com a inserção de mais 10 minutos tiveram eficiência significante se 

comparado com os 10 minutos iniciais. 

Fonte: autores, 2016 

 Percebe-se com o auxílio da tabela acima que os desvios-padrão das concentrações finais 

para os tempos de contato de 10 e 20 minutos foram de 3,11 e 3,44mg/L, respectivamente, com 

médias de 4,08 e 2,98mg/L para 10 e 20 minutos de teste de adsorção. Foi obtido o valor t 
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correspondente a 2,46 e valor p igual a 0,0283, portanto, rejeita-se a hipótese de nulidade e aceita-

se a hipótese alternativa que afirma que com o acréscimo de 10 minutos de contato adicional causou 

um impacto significante na eficiência de redução do corante azul de metileno. 

4. CONCLUSÃO 

 Diante dos resultados obtidos após a realização dos ensaios, pode-se concluir, no que se 

refere ao tempo de contato com o corante azul de metileno, que o peso de 1,0g foi a mais eficiente, 

tendo em vista uma adsorção de 81% já nos primeiros dez minutos, enquanto que o carvão de peso 

0,2g apresentou a menor eficiência em relação a remoção de cor, apenas 50% no primeiro tempo. 

No entanto, a relação de adsorção de azul de metileno com a massa de carvão ativado, mostra que 

o peso de 1g possuí relação de 0,24mgAM/gCA e de 0,4g mostra relação de 0,53mgAM/gCA, 

sendo cerca de duas vezes maior que o resultado apresentado com a maior massa. 

 Apesar da maior massa de carvão ativado (1,0g) apresentar melhor eficiência nos primeiros 

10 minutos de contato, não é o mais eficiente do ponto de vista custo benefício, uma vez que com 

apenas 40% dessa massa (0,4g) obteve-se eficiência de adsorção de 71%, tendo variação de apenas 

10% de eficiência de adsorção, se comparado com o peso de 1,0g. 

 Quanto a adsorção, percebe-se que entrou em uma fase de estagnação após o tempo de vinte 

minutos onde todos os pesos passaram a apresentar valores bem próximos - dentro da faixa de 10 

pontos percentuais. Dessa forma, o aumento do tempo não proporcionaria melhora significante no 

processo de adsorção. 

 O teste-t de mostrou que a partir do peso 0,4g o aumento de massa não mostra melhorias 

significativas, no que se refere a remoção do corante, durante o tempo proposto, tendo em vista 

que a diferença da concentração final do AM em relação ao peso de 1,0g é de apenas 8 pontos 

percentuais.  

 O caroço de açaí como carvão ativado mostrou-se eficiente na redução do corante de azul 

de metileno dentro das massas apresentadas, porém, se faz necessário a realização de estudos com 

o caroço em contato com a solução com outras massas de carvão ativado e tempos menores de 

ensaio. 
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RESUMO  

 

O açaí é um fruto típico da região Amazônica, sendo de extrema importância para a cultura e 

culinária paraense. Todos os dias toneladas de resíduos sólidos são gerados na capital Belém por 

conta dos caroços desse fruto. Dessa forma, visando o aproveitamento dos caroços foram realizados 

procedimentos de queima do caroço de açaí e ativação em hidróxido de sódio para a obtenção de 

carvão ativado, para posterior estudo buscando a utilização do mesmo no tratamento de água na 

função de material filtrante. Realizados ensaios laboratoriais com granulometrias diferentes de 

carvão ativado, no Laboratório Multiusuário de Tratabilidade de Águas (LAMAG), obtiveram-se 

resultados referentes à adsorção do composto de Azul de Metileno. Pode-se concluir a respeito da 

granulometria 0,6mm ser a mais eficiente, enquanto o carvão natural apresentar uma remoção 

abaixo de 50%. A granulometria de 1,2mm obteve maior variação de eficiência com o aumento do 

tempo de contato, dessa forma, todas as granulometrias mostraram melhora na redução do corante 

com o acréscimo do tempo de ensaio. O tempo de contato entre o adsorvente e o adsorbato 

prolongado, possivelmente, consegue alcançar a eficiência máxima de adsorção do corante 

catiônico, assim comprovando o benefício em utilizar carvão ativado de caroço de açaí. 

 

Palavras-chave: Caroço de açaí; carvão ativado; granulometria. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O Estado do Pará é o maior produtor e consumidor de açaí. A polpa deste fruto é item 

praticamente indispensável durante as refeições diárias do paraense, principalmente entre as 

famílias de baixa renda. Nas áreas onde se encontram naturalmente as palmáceas, o açaí torna-se 

o principal produto extrativista em nível alimentar e sócio econômico (LOPES, 2005). 

 O açaí é o principal alimento de grande parcela das famílias ribeirinhas, que o consomem 

diariamente com farinha seca, tapioca, charque, peixe ou camarão. A fruta possui grande valor 

nutricional, como cálcio, ferro, potássio e zinco. Além de prevenir contra o câncer, controla o 

colesterol e preserva os neurônios. (BRASIL, 2012). 

 O fruto pode ser encontrado em vários pontos da cidade de Belém, principalmente em 

bairros periféricos, em pontos de vendas denominados de “batedeiras de açaí” ou “amassadeiras de 

açaí”, identificados por “placas vermelhas com letras brancas”. Nos últimos anos, o produto passou 

a ser comercializado, além das batedeiras, por supermercados, academias e lojas de redes de fast 

food, com o propósito de atender a novos nichos de mercado, envolvendo consumidores de maior 

poder aquisitivo (SANTANA e GOMES, 2005). 

 Os carvões ativados são empregados industrialmente para o tratamento de águas, efluentes 

líquidos e gases de exaustão. Diversos materiais carbonáceos podem ser utilizados na produção do 

mesmo. Uma das utilidades do carvão ativado de caroço de açaí é seu emprego como material 

filtrante no tratamento de água para consumo humano, lançando mão de uma metodologia com 

base a hidróxido de sódio como agente ativante, demonstrando eficiência para a redução de 

turbidez, ferro e coliformes totais (PEREIRA & RODRIGUES, 2013). 

 Coelho e Bernardo (2012), destacam o filtro misto de areia e carvão ativado de caroço de 

açaí como uma alternativa para a remoção de matéria orgânica e inorgânica em suspensão. O 

presente estudo teve como objetivo estudar as curvas de adsorção do corante azul de metileno, 

tendo em vista as concentrações de material filtrante, o seu tempo de contato e a utilização de 

diferentes granulometrias. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O caroço de açaí usado para confecção do carvão ativado foi adquirido em pequenos 

comércios baseados no batimento da fruta, sendo o caroço um resíduo da elaboração do suco do 
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açaí comercializado nos pequenos mercados. Após a coleta, o resíduo foi levado para o Laboratório 

Multiusuário de Tratabilidade de Águas (LAMAG) pertencente ao Grupo de estudos em 

Gerenciamento de Águas e Reuso de Efluentes (GESA) da Faculdade de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, localizado na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde os processos físico-químicos 

foram realizados. 

 Os caroços obtidos foram lavados com água corrente e depositados em reservatórios 

metálicos preenchidos com água, após a deposição, os caroços foram levados para secagem durante 

o período de um dia. Posteriormente, o caroço encontra-se pronto para que a sua fibra seja retirada 

com uso de pinças, com o intuito de diminuir a produção de cinzas e fumaça. 

 Com o caroço devidamente seco e descascado, iniciou-se o processo de ativação, tendo 

como ativante químico o hidróxido de sódio (NaOH) na concentração de 1 Normal. Utilizou-se a 

proporção de 1:1 de hidróxido e de material precursor, ou seja, para cada quilo de resíduo do açaí 

é necessário a utilização de 1 litro de NaOH a 1N. Utilizou-se 0,3Kg de caroço que permaneceram 

em contato com 0,3L de NaOH durante o período de 24 horas. 

 O caroço impregnado tem como processo seguinte uma secagem em estufa à ±105°C 

durante 3 horas, seguido da sua queima em mufla a ±350 °C durante mais 3 horas. Ao termino da 

queima, o carvão ativado foi dividido em dois grupos, aquele se me manteria inteiro e o que seria 

quebrado. Dessa forma, o contingente que seria quebrado foi levado para um moinho de bolas. 

Após a moagem o carvão foi peneirado nas respectivas peneiras 4;8; 2,4;1,2 e 0,6mm.  

 Para o ensaio de adsorção foram usadas todas as granulometrias adquiridas e mais o carvão 

em tamanho natural, para cada granulometria utilizou a massa correspondente a 0,3g. Utilizou-se 

o 30mL da solução aquosa do corante catiônico azul de metileno na concentração de 20mg/L para 

a realização dos ensaios adsorção. A agitação foi feita com o auxílio de shaker com rotação 

correspondente a 60 RPM durante um período total de 20 minutos. A cada 10 minutos realizava-

se a verificação da concentração do corante no comprimento de faixa correspondente a 665nm 

através do espectrofotômetro HACH DR 3900. A Figura 01 apresenta as etapas de coleta, 

confecção do carvão ativado, moagem, separação por granulometrias e a solução de corante 

utilizado no ensaio. 
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Figura 01- Diagrama simplificado da coleta, moagem do carvão ativado de caroço de açaí, suas distintas 

granulometrias e a solução aquosa do corante azul de metileno utilizada no ensaio. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 Ao fim dos ensaios laboratoriais foram realizados os tratamentos estatísticos, sendo eles: 

estatística descritiva, eficiência de adsorção, regressão não linear da eficiência de adsorção em 

função das granulometrias utilizadas e o teste-t de amostras pareadas com nível de significância 

alfa (α) correspondente a 5% para o teste unilateral e 1% para bilateral, como recomendado por 

Furlaneto et al (2013), para a verificação se houve incremento na eficiência após o trituramento do 

carvão ativado. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos ensaios estão sumarizados na Tabela 01. Observa-se que quando o carvão 

ativado se encontra na granulometria natural, ou seja, sem moagem, foram obtidas eficiências de 

adsorção de 40 e 49%, para os tempos de 10 e 20 minutos de contato com o corante. Para a 

granulometria de 4,8mm foram obtidas reduções de 47 e 55%, para os tempos de 10 e 20 minutos. 

Em contrapartida, para os tempos de 10 e 20 minutos, para a granulometria de 2,4mm, obteve-se 

50 e 63% de redução do corante azul de metileno (AM). Para os diâmetros médios de 1,2 e 0,6mm, 
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foram obtidas reduções da concentração do corante de 61 e 75% para 1,2mm e 70 e 83% para 0,6 

mm, para os tempos de 10 e 20 minutos de contato. 

Tabela 01 – Resultados dos ensaios de adsorção do corante azul de metileno com diversas granulometrias 

de carvão ativado do resíduo do caroço de açaí. 

Tempo 

(min) 

Granulo. 

(mm) 

Peso CA 

(gramas) 

C Inicial 

(mg/L) 

C. Final 

(mg/L) 

Eficiência 

(%) 

AM/CA 

(mgAM/gCA) 

10 
Natural 0,30 20 

12,11 40 0,79 

20 10,31 49 0,97 

10 
4,8 0,30 20 

10,69 47 0,93 

20 9,08 55 1,09 

10 
2,4 0,30 20 

9,96 50 1,01 

20 7,40 63 1,26 

10 
1,2 0,30 20 

7,85 61 1,22 

20 4,99 75 1,50 

10 
0,6 0,30 20 

6,07 70 1,39 

20 3,47 83 1,65 

Fonte: Autores, 2016. 

 A relação de AM por grama de carvão ativado (CA) aumentou continuamente, juntamente 

com a elevação da eficiência de adsorção com a diminuição da granulometria, tendo como melhor 

resultado o CA com granulometria de 0,6mm, apresentando relação de 1,65 mgAM/gCA. Tal fato 

é coerente em decorrência da menor granulometria acabar proporcionando maior superfície de 

contato, fazendo com que o adsorbato, o corante, tenha maiores chances de entrar em contato com 

os microporos presentes no CA (NIEDERSBERG, 2012). A Figura 02, ajuda a visualizar a 

diferença entre as eficiências em decorrência da granulometria. 

Figura 02 – a) Regressão não linear das eficiências de adsorção em função da granulometria de CA com o 

tempo de 10 minutos de contato; b) Regressão não linear das eficiências de adsorção em função da 

granulometria de CA com o tempo de 20 minutos de contato. 

Fone: Autores, 2016 
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 A Figura 02a reitera a afirmação que a granulometria e a eficiência são inversamente 

proporcionais. Além disso, há um comportamento padronizado, sendo possível a simulação da 

mesma através de uma equação com forma de potência com 96,36% de certeza. Em relação a 

Figura 02b demonstra que após mais 20 minutos a equação aumenta o seu grau de certeza, passando 

para 97,68% e mantendo o padrão de potência. A Figura 03 explicita a diferença de eficiência para 

os dois tempos de contato. 

Figura 03 – a) Eficiência de adsorção do corante azul de metileno na concentração de 20mg/L com diversas 

granulometrias de carvão ativado do resíduo do caroço de açaí; b) Relação de adsorção do corante azul de 

metileno na concentração de 20mg/L com diversas granulometrias de carvão ativado do resíduo do caroço 

de açaí. 

 
Fonte: Autores, 2016 

 

 Nota-se, observando a Figura 03a, com a decorrência do aumento do tempo de contato há 

o progressivo acréscimo de eficiência de adsorção, logo, as duas variáveis são diretamente 

proporcionais. A Figura 03b demonstra que a relação de adsorção de AM em função do peso de 

CA se comporta de forma diretamente proporcional. Através da análise das duas figuras, percebe-

se que o tempo de 20 minutos não foi suficiente para a saturação dos carvões ativados, 

independentemente da granulometria, sendo, provavelmente, o diâmetro médio de 0,6mm seria o 

mais próximo de alcançar a eficiência de 100%, caso o tempo de contato fosse prolongado. A 

Tabela 02, através do teste de hipóteses verificou se realmente ocorreu o aumento da eficiência do 

ponto de vista estatístico com a diminuição da granulometria de CA. 
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Tabela 02 – Teste-t de amostras pareadas para o CA do resíduo de açaí com a sua granulometria natural e 

triturado. 

Granulometrias n 𝒙 DP Min Máx t p uni p bi 

Natural 9 14,14 4,46 10,31 20 
3,26 0,0057 0,0115 

Triturado 9 8,83 4,79 3,47 10 

H0 10: hipótese nula, variáveis com o valor p maior que α, afirma-se que não houve diferença entre 

as médias, ou seja, o carvão triturado e com a granulometria natural apresentaram o mesmo 

desempenho. 

H1 10: Hipótese alternativa, variáveis com o valor p menor que α, afirma-se que houve diferença 

entre as médias, ou seja, a variação da granulometria apresentou diferença de desempenho se 

comparado com a granulometria natural. 

Fonte: Autores, 2016 

 

 Observa-se com a tabela acima que as granulometrias natural e triturada apresentaram 

desvio-padrão médios de 4,62mg/L e valor mínimo de 3,47mg/L para o CA triturado e 10,31mg/L 

para o não triturado. Foi obtido o t de 3,26 e valor de p unilateral de 0,0057 e p bilateral de 0,0115, 

fazendo com que seja rejeitada a hipótese nula de que os carvões ativados triturados e não triturados 

tiveram a mesma eficiência, logo, aceita-se que houve mudança significativa da eficiência de 

adsorção do corante AM após a quebra. 

 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Diante dos resultados obtidos após a realização dos ensaios, pode -se concluir no que se 

refere ao tempo de contato com o corante, a granulometria de 0,6mm foi a mais eficiente, enquanto 

que o carvão no seu tamanho natural teve a menor eficiência em relação a remoção do corante, 

abaixo dos 50%. A adsorção se torna maior quando a granulometria é menor, pois dessa forma a 

superfície de contado aumenta, proporcionando maior possibilidade de o corante entrar em contato 

com os sítios ativos contidos no carvão ativado do que em relação ao caroço inteiro, que apresentar 

menor área superficial (NIEDERSBERG, 2012). Logo, verifica-se que há uma relação 

inversamente proporcional entre a eficiência de adsorção e a granulometria do carvão ativado do 

resíduo do açaí. 

 Ao que se refere o tempo de contato pode-se concluir que quanto maior o tempo de ensaio 

com o corante azul de metileno, maior se torna a eficiência do carvão ativado. Sendo a 

granulometria de 1,2mm obteve maior variação de eficiência com o aumento do tempo de contato, 
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apresentando diferença de 14 pontos percentuais, porém, todas as granulometrias mostraram 

melhora na redução do corante com o acréscimo do tempo de ensaio. 

 Foi confirmado com o teste-t de amostras pareadas, com níveis de significância α de 0,05 e 

0,01 para o teste unilateral e bilateral, respectivamente, que houveram mudanças significativa na 

eficiência de adsorção do corante azul metileno após a quebra do carvão ativado do resíduo de açaí. 

Provando, portanto, que quanto menor o diâmetro da partícula de carvão ativado maior a área 

superficial e, consequentemente, melhores resultados são obtidos com os ensaios de adsorção. 

 O caroço de açaí como carvão ativado mostrou-se eficiente na remoção do corante catiônico 

azul de metileno dentro das granulometrias apresentadas, porém, não foi obtido a eficiência 

máxima e nem a saturação dos sítios ativos presentes no carvão ativo. Logo, caso o tempo de 

contato entre o adsorvente e o adsorbato fosse prolongado, possivelmente, seria alcançada a 

eficiência máxima de adsorção do corante catiônico. 
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RESUMO  
 

O açaí e um fruto típico da região amazônica, fruta típica do clima tropical, se desenvolve próxima 

aos ribeirões, rios, igapó, várzea. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

o consumo do açaí é crescente tanto pela demanda local, quanto pela demanda externa, haja vista 

que o estado do Pará é o maior produtor nacional de açaí com 110.937t no ano de 2012 com alta 

de 1,57% em relação a 2011. O objetivo doestudo foi quantificar e caracterizar os resíduos gerados 

da produção da polpa do açaí. Foi desenvolvido no período de agosto a novembro de 2014, em dois 

pontos de venda de açaí, localizados no bairro da Cidade Velha, município de Belém. A pesquisa 

foi dividida em quatro etapas: determinação dos locais da pesquisa, quantificação dos volumes de 

água consumidos; quantificação e caracterização físico-química dos efluentes; caracterização e 

quantificação física dos resíduos sólidos produzidos. Com a pesquisa foi verificado que para a 

produção de 1 litro de polpa são consumidos 4,415 litros de água, sendo 0,0915kg de resíduos 

sólidos. 

 

Palavras-chave: Açaí. Efluentes. Resíduos sólidos. 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O açaí e um fruto típico da região amazônica, fruta típica do clima tropical, se desenvolve 

próxima aos ribeirões, rios, igapó, várzea. O Fruto do açaí é do tipo baga e pequeno, arredondado 

ou oval, roxo, quase preto, agrupado em cachos pendentes. Apresenta rica polpa comestível e um 

caniço duro(TASSARA, HELENA, 2012) 

Para a população tradicional do Pará o açaí faz parte da sua alimentação, é consumido a 

qualquer hora, em todas as refeições, engrossado com farinha d'água ou de tapioca, acompanhando 
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carnes, peixes e camarão seco, ou ainda puro, quando não há outra mistura. Com ou sem açúcar; 

pela manhã, em substituição ao leite, sob a forma de refrescos e sorvetes (UDR,2013). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o consumo do açaí é 

crescente tanto pela demanda local, quanto pela demanda externa, haja vista que o estado do Pará 

é o maior produtor nacional de açaí com 110.937t no ano de 2012 com alta de 1,57% em relação a 

2011 (IBGE,2013) 

A produção da polpa do açaí é diária e elevada, sendo o fruto do açaí a matéria- prima 

principal e a água como um insumo indispensável encontra se presente em todo processo produtivo 

desde lavagem, amolecimento e preparo da polpa.No caso da produção de polpa de açaí destaca-

se o elevado índice de demanda por água para a produção diária da polpa, e a elevada geração de 

resíduos sendo o coroço e a borra, ambos gerados ao termino do processo de despolpa 

(DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL,2013). 

Na cidade de Belém, estado do Pará, podemos encontrar uma quantidade significativa de 

empresas de pequeno porte, que são mais conhecidas como pontos de venda, ou batedores de açaí, 

onde há uma elevada produção diária de polpa do fruto. A pequena empresa em geral está ligada a 

setores de baixa dinâmica financeira e de origem familiar. A realização desde estudo visou na 

quantificação do volume de água consumido para produção diária de polpa e a quantificação dos 

resíduos sólidos (semente e borra), provenientes do processo produtivo bem como a  determinação 

da demandas de água incorporadas ao produto em dois pontos de venda de açaí na cidade de Belém 

–PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi desenvolvido no período de agosto a novembro de 2014, em dois 

pontos de venda de açaí, localizados no bairro da Cidade Velha, município de Belém-PA. A 

pesquisa foi dividida em quatro metas: 

 Determinação dos locais da pesquisa; 

 Quantificação dos volumes de água consumidos; 

 Quantificação e caracterização físico-química dos efluentes; 

 Caracterização e quantificação física dos resíduos sólidos produzidos. 
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  Meta 1- Determinação dos Locais da Pesquisa. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas visitas aos pontos de produção de 

açaí com a finalidade de verificar os seguintes aspectos: acesso ao local, aceitação do proprietário, 

facilidade de coleta das amostras e de informações, condições de higiene da produção, sendo 

observando as normas de vigilância sanitária. 

No Fluxograma 1 é mostrado o processo produtivo da polpa, bem como o consumo de água 

e a produção de resíduos sólidos.Foi realizado o acompanhamento da rotina de produção da polpa 

de açaí ao longo da manhã, desdea lavagem do fruto, passando para o processo de amolecimento e 

a obtenção da polpa como produto final. 

Fluxograma 1 - Processo Produtivo da Polpa de Açaí. 

 
Fonte: Autor, 2014 

Meta 2 - Quantificação dos Volumes de Água Consumidos. 

A quantificação dos volumes de água consumidos na produção de polpa de açaí foi 

desenvolvida nos dois pontos de venda, sendo quantificado o volume de água utilizado no processo 

de lavagem e amolecimento do fruto e o volume de água incorporado ao produto final. No processo 

de lavagem ocorre a remoção de pequenas impurezas que são provenientes da debulha e do 

acondicionamento já o processo de amolecimento facilita a remoção da polpa do fruto com uma 

maior facilidade. 

Para a aferição dos volumes utilizados para a lavagem e amolecimento do fruto e limpeza 

de equipamento e utensílios foi utilizado balde graduado de 11litros. A quantificação do volume 

de água incorporado ao produto final foi realizada com uma proveta graduada de 1 litro.A coleta 

foi realizada em duas campanhas em dois pontos de venda distintos.  

 
Meta 3 – Quantificação e Caracterização Físico-Química dos Efluentes. 

Na terceira meta foram realizadas coletas de amostras na seguinte forma: 

 Ponto de venda A: dias 02 e 03 de Setembro de 2014. 
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 Ponto de venda B: dias 09 e 11 de Setembro de 2014. 

Durante a coleta das amostras houve o acompanhamento de todo o processo  produtivo 

do açaí. Após o termino do processo de despolpamento foram realizadas as coletas dos efluentes 

provenientes da batedeira, totalizando 4 amostras do efluente gerado no processo de 

despolpamento.  

Em cada amostra foram determinados os parâmetros físico-químicos: cor, turbidez, 

sólidos, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), fósforo, 

matéria orgânica (MO), nitrogênio.  

 

Meta4–Quantificação e Caracterização dos Resíduos Sólidos Produzidos. 

 Foram coletadas amostra para quantificação e caracterização física dos resíduos gerados, 

semente e borra do açaí, tendo sido determinados os seguintes parâmetros: volume, peso específico. 

A aferição, do volume de resíduos gerados foi realizada com auxilio de um balde graduado de 11 

litros, e uma balança digital. 

Nesta fase foram determinadas as seguintes relações: volume de polpa produzido, volume 

de semente e borra.  A semente e borra ao final do processo de despolpamento saem juntos da 

batedeira e em seguida são acondicionados em saca, e encaminhado para destino final.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O açaí chega aos pontos de venda em saca de 50 kg, inicialmente o fruto é depositado 

em recipientes para ser lavado. Posteriormente, o fruto é acondicionado em outro recipiente, onde 

permanece de molho por aproximadamente 30 minutos (amolecimento), esse processo facilita a 

batida e a obtenção da polpa, a água usada nestes processos é filtrada. Em ambos os pontos de 

venda o processo de lavagem e amolecimento segue os mesmos procedimentos.  

Meta 2 - Quantificação dos Volumes de Água Consumidos. 

 Lavagem e Amolecimento 

 

Nas etapas de lavagem e amolecimento do fruto foi utilizado um volume de 55 litros 

de água, tanto para a lavagem como para o amolecimento de aproximadamente 25 kg de fruto.Nas 

Figuras 1 e 2 são mostrados os processos de lavagem e amolecimento 
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Figura 1:Bacias de Amolecimento, Ponto A                   Figura 2: Bacias de Lavagem, Ponto A

 

Fonte:Autor, 2014.                                                     Fonte: Autor, 2014. 

No  ponto de venda B os processos de lavagem e amolecimento são similares, sendo 

consumidos os volumes de 53 litros tanto para a lavagem como para o amolecimento de 

aproximadamente 25 kg. de fruto.  

 Despolpamento 

 

Nos dois pontos de venda, a água incorporada ao produto é filtrada em equipamento 

próprio com capacidade de 1000L/H. No ponto de venda A foi realizada a seguinte quantificação: 

para 25 kg de fruto, foram consumidos aproximadamente 18 litros de água produzindo o 

equivalente de 60 litros de polpa do produto. 

  Já no ponto de venda B, para 25 kg de fruto, foram consumidos o equivalente a 20 

litros de água produzindo 65 litros de polpa de açaí. 

Nas Figuras 3 e 4, é mostrada a incorporação de água no processo de obtenção de polpa 

de açaí nos dois pontos de venda. 

Figura 3: Água Sendo Adicionada ao Processo      Figura4: Água Sendo Adicionada ao Processo 
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Fonte: Autor, 2014                                                    Fonte: Autor, 2014. 

No Brasil, mesmo que não se tenha informação segura com base local, costuma-se adotar 

contribuições “per capita” de 54 e 100 g DBO/habitante. Para a DBO de cinco dias. Foi verificado 

equivalente populacional. 

1. Formula Equivalente Populacional. 

 

 

 

 Para a produção 100 litros de açaí foi verificado: 

Tabela 1: Valores Para Calculo do Equivalente Populacional. 

Processo DBO Volume Valor da Carga. 

Amolecimento 89.825mg/L 0,8655 L 0,077Kg DBO /d 

Lavagem 89.825 mg /L 38 L 0,0033Kg DBO /d 

Batedeira 89,35 mg /L 17,2 L 0,0015 Kg DBO /d 

Fonte: Autor, 2014. 

Foi verificado que o equivalente populacional, para a produção mais a lavagem, e de 

1,527hab. 

Meta 3 – Quantificação e Caracterização Físico-Química dos Efluentes. 

Nas Tabelas 2 são apresentados os valores médios das características físico-químicas dos 

efluentes do processo despolpamento. 

 
Tabela 2: Parâmetros Físico-químicos da Batedeira. 

Parâmetros Turbidez cor Sólidos DBO Nitrito Nitrato N.Amoniacal PT S.Suspensos 

Médio Ponto 
A 

1100 550 6,55 0 1,61 1,895 11,685 23,1 1067 

Média Ponto 
B 

1100 550 5,11 89,35 1,61 1,61 17,005 17,7 1067 

Média total 1100 550 5,83 44,675 1,61 1,7525 14,345 20,4 1067 

Unidades UNT mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Fonte: Autor, 2014. 
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Em relação ao parâmetro cor, a mesma guardou relativa correspondência entre 

si.Apresentou  índice de coloração elevado, devido a grande quantidade de substâncias dissolvidas 

na água. 

 Para o parâmetro turbidez, os níveis são elevados, chegando a um valor médio de 1100UT. 

Isso ocorre devido a grande quantidade de sólidos em suspensão oriundos do processo produtivo 

dos pontos de venda de açaí. Entre as formas inorgânicas que compõem o nitrogênio, foram 

observadas concentrações de nitrito e nitrato abaixo do valor estabelecido pela legislação. 

No Quadro1 é apresentada a comparação dos valores médios dos parâmetros determinados 

nos efluentes da batedeira com os sugeridos por Metcalf & Eddy (1991) para a caracterização de 

esgotos. 

Quadro 1 : Valores Médios dos Parâmetros 

Parâmetros Média Batedeira Característica do esgoto 

(M&E) 

DBO 52,025 mg/L Forte Médio 

 

Fraco 

Sólidos Sedimentaveis 1067 mg/L 

Sólidos 5,83 mg/L 

N .Amoniacal 14,34 mg/L 

Fósforo 20,4 mg/L 

Fonte: Autor, 2014. 

 

Conforme pode ser observar os valores apresentados no Quadro1, correspondem aos 

efluentes resultantes da batedeira apresentam a DBO, como efluente fraco; Nitrato amoniacal, tem 

característica de efluente médio; o fósforo, sólidos suspensos e os sólidos do amolecimento, têm 

propriedade de efluente forte. 

A Tabela 3 apresenta a quantificação do volume de água utilizado para lavagem da batedeira 

e utensílios dos dois pontos. 
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Tabela 3: Volume de água Usado na Lavagem 

Locais Ponto A Ponto B 

Volume de água usado na lavagem dos utensílios 7,2 L 9,0L 

Volume de água usado na lavagem da batedeira 4,2 L 8,2 L 

Fonte: Autor, 2014. 

Meta 4 - Caracterização e Quantificação Física dos Resíduos Sólidos Produzidos. 

A quantificação e caracterização física dos resíduos gerados, semente e borra do açaí, 

ocorreu após o processo de despolpamento. No intervalo das batidas ocorre a retirada dos resíduos 

da batedeira, a semente juntamente com a borra, esses resíduos saem juntos da batedeira, após o 

despolpamento, o caroço do açaí apresenta um diâmetro equivalente 1 a 2 cm e um peso médio de 

0,8 a 2,3g uma vez que somente 15% do açaí correspondem à polpa o resto, ou seja, os 85% 

restantes são semente (Figura 5). 

Figura 5: Resíduos Retirados da Batedeira 

 

Fonte: Autor, 2014. 

Em relação a produção de resíduos foi verificado que: no estabelecimento A, para a 

produção de 60 litros de polpa, foi gerado o volume de 62 litros de resíduo, semente e borra, 

enquanto que no estabelecimento B foi gerado o volume de 65 litros de polpa, foi gerado o volume 

de 68,7 litros de resíduo. 

A semente e borra ao final do processo de despolpamento são acondicionados em saca, e 

encaminhados para destino final, que seria o aterro sanitário, no entanto existem outras 

possibilidades de destino para esses resíduos. Segundo Teixeira et al.,(2006), o caroço do açaí é 

uma fonte rica em carbono, apresentando teor acima de 48%. Assim, faz com que esse resíduo seja 

bastante utilizado como ingrediente na compostagem ou na produção de adubo orgânico e carvão 

orgânico. 
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Outra forma de aproveitamento da diversidade de biomassa existente, e a transformação do 

caroço de açaí em briquetes, podem ser aproveitados para produção de biomassa. (REIS et 

al.,2002). 

Nos fluxogramas 2 e 3 são apresentadosos resíduos  gerado no despolpamento do fruto 

e a demanda de água no processo, para a produção de um litro de polpa de açaí, respectivamente.  

Fluxograma 2: Resíduos Gerados 

 
Fonte: Autor, 2014 

 

 

Fluxograma 3: Demanda de Água no Processo. 

 
Fonte: Autor, 2014 

* Os volumes produzidos na lavagem dos utensílios e da batedeira são gerados ao final de toda produção, 

independentemente do volume produzido. 

 

 Conforme observado nos fluxogramas 2 e 3, para a produção de 1 litro de polpa de 

fruta de açaí é consumido em media 4,415 litros de água, são produzidos 0,0915kg de resíduos 

sólidos. 
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4. CONCLUSÕES  
De acordo com os dados levantados na pesquisa foi verificado que para o despolpamento 

do fruto e produção de um litro de polpa de açaí: 

 O consumo médio de água é de 4,415 litros de água potável;  

 A produção de efluente é de 5,92litros;  

Comparando as características do efluente gerado pelo processo de amolecimento do açaí 

com os sugeridos por M&E foi verificado que efluente tem características de forte para os 

parâmetros de fósforo, sólidos suspensos e os sólidos, médio para o parâmetro N.Amoniacal e fraco 

para,DBO, nitrito, nitrato.Para o efluente da batedeira,fósforo e sólidos suspensos o efluente 

forte,DBO, nitrito, nitrato também são efluentes fracos e N.Amoniacal  é  efluente médio, segundo 

Metcalf & Eddy. 

O lançamento deste efluente diretamente, na rede de esgoto pode causar impactos 

significativos aos cursos de água. Se tratando da cidade de Belém, dados coletados no Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS (2014)mostram queopercentual de esgoto 

coletado na região metropolitana é de respectivamente 5,25 %, no ano de 2014. De acordo com 

dados de indicadores de Saneamento Básico do País  a cidade de Belém ,ocupa no 87° lugar no 

Ranking do Saneamento 

A produção do açaí gera ainda grande quantidade de resíduos, ao termino de processo de 

despolpa, a semente pode ser utilizada na fabricação de carvão para fins de tratabilidade da água 

em processos de filtração,e a borra que tem alto poder nutritivo e pode ser utilizada na fabricação 

de biscoitos. 
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RESUMO  

 

Com o crescimento da população associado ao aumento do consumo, ocorre a contribuição para o 

aumento de geração de Resíduos Sólidos Urbanos. Consequentemente, identifica-se a falta de áreas 

adequadas para a destinação desses resíduos. Ultimamente este avanço vem acontecendo na 

alteração da disposição final dos resíduos, com um progressivo abandono da prática dos lixões, que 

hoje só acontece na metade dos municípios, notadamente aqueles de menor porte. Nesse sentido, 

o artigo objetiva avaliar os aspectos econômicos e socioambientais das rotas tecnológicas existentes 

para os resíduos sólidos urbanos do município de Tucuruí-PA a partir de uma análise dos números 

e do quadro da produção dos resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde, disponíveis no 

plano, houve a proposição de rotas para esses dois tipos de resíduos, embasadas em pesquisas 

bibliográficas, além da criação de uma rota com apelo socioeconômico relacionada a implantação 

de um sistema de coleta seletiva na cidade. Foi possível observar que a execução das propostas 

trará vantagens para o município e para seus moradores, gerando mais empregos e renda. Além 

disso, o município estará cumprindo com uma das obrigações da PNRS que é a extinção dos lixões 

ou aterros controlados em todo o Brasil. 

 

Palavras-chave: Rotas tecnológicas. Resíduos Sólidos. Gestão Ambiental. 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A gestão adequada dos Resíduos Sólidos se apresenta como um grande desafio para 

administradores municipais. Com o crescimento da população associado ao aumento do consumo, 

ocorre a contribuição para o aumento de geração de Resíduos Sólidos Urbanos. Consequentemente, 

identifica-se a falta de áreas adequadas para a destinação desses resíduos.  

A geração de resíduos sólidos na maioria dos municípios brasileiros provoca sérios 

problemas socioambientais (LIMA, 2003). Estes problemas estão relacionados principalmente a 

deterioração ambiental, aliada as atividades em condições impróprias no lixão. 
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No Brasil, a atividade mais utilizada para a destinação final destes resíduos é o aterro 

sanitário devido principalmente aos seus baixos custos envolvidos. Segundo dados divulgados pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2014), 

foi coletado 90,6% de RSU, e tiveram uma destinação final adequada apenas 58,4%. 

Assim como no Brasil, o município de Tucuruí também apresenta dificuldades para dar um 

destino adequado aos seus resíduos. De acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos Urbanos (PGRSU), do município, cerca de 99% da população urbana do município de 

Tucuruí é atendida pelos serviços de coleta e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos, porém a 

destinação final não atende ao que estabelece a Legislação Federal. 

Em 2010 foi aprovada a Lei nº 12.305, que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). Esta lei, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, representa um marco 

regulatório para o tema resíduos sólidos no Brasil por estabelecer princípios, objetivos, diretrizes, 

instrumentos, responsabilidades, metas e ações a serem adotados pelo Governo Federal de forma 

isolada ou em conjunto com estados, Distrito Federal, municípios ou particulares, com vistas à 

gestão integrada e ao gerenciamento. 

Portanto, houve a necessidade de buscar alternativas para a destinação de RSU, procurando 

a melhor tecnologia que envolva aspectos sociais, econômicos e ambientais. Soma-se a essas 

questões, a preocupação por parte dos municípios de fazer uma análise técnica adequada, baseada 

em critérios como a disponibilidade de área, quantidade de RSU gerada, abrangência da coleta, 

distância de cursos d’água, e tipo de solo. 

Nesse sentido, o artigo objetiva avaliar os aspectos econômicos e socioambientais das rotas 

tecnológicas existentes para os resíduos sólidos urbanos do município de Tucuruí-PA, propondo 

novas rotas para o mesmo, analisando-as desde a coleta até a disposição final, deixando o município 

em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

  

2. METODOLOGIA 

O artigo fundamenta-se no PGRSU de Tucuruí. A partir de uma análise dos números e do 

quadro da produção dos resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde, disponíveis no plano, 

houve a proposição de rotas para esses dois tipos de resíduos, embasadas em pesquisas 
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bibliográficas, além da criação de uma rota com apelo socioeconômico relacionada a implantação 

de um sistema de coleta seletiva na cidade. 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Com uma área de 2.086km², de acordo com o IBGE, situa-se à esquerda do rio Tocantins e 

à jusante do lago formado com a construção da UHE. Limita-se ao norte com Baião, ao sul com 

Novo Repartimento, a leste com Breu Branco, do qual é separado pelo lago de Tucuruí, e a oeste 

com o município de Pacajá (Figura 1). Possui um clima úmido de monção e relevo levemente 

ondulado. A cobertura vegetal primitiva do território municipal é formada por floresta tropical 

úmida, bioma Amazônia (PGRSU – TUCURUÍ, 2014). 

Figura 1 – Limites do município de Tucuruí-PA 

 

Fonte: Blog Cidade de Tucuruí, 2014. 

 

A população total do município é de 97.128 habitantes de acordo com o último censo 

(IBGE, 2010), sendo 92.466 habitantes da área urbana e 4.662 habitantes da área rural.  Seu IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) é de 0,753, segundo o Atlas de Desenvolvimento 

Humano/PNUD. 

2.2.QUADRO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 

 De acordo com as informações do PGRSU, as rotas e frequência das coletas dos RSU 

são organizadas por setores, dias da semana e turnos. O serviço atende a 97% da área urbana, com 

programação e horários definidos. 
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No município de Tucuruí os resíduos domésticos são acondicionados em sacos plásticos de 

supermercados ou em sacos próprios para lixo e são dispostos nas ruas ou em lixeiras em frente às 

residências. De acordo com o PGRSU do município os resíduos comerciais (caixas de papelão, 

sacos plásticos, embalagens de isopor, dentre outros), no geral, são descartados sobre calçadas ou 

passarelas públicas e em alguns bairros periféricos o acondicionamento dos resíduos é feito em 

latas, latões e/ou tambores, comprovando a disposição de resíduos de maneira incorreta. 

A coleta, o transporte e a destinação final dos RSS da rede municipal de saúde e de 

estabelecimentos privados de médio e grande porte, localizados na malha urbana de Tucuruí, são 

executados por uma empresa específica. Os estabelecimentos de pequeno porte como farmácias, 

clinicas odontológicas, laboratórios clínicos, consultórios, pets shop, clínicas veterinárias, etc, são 

responsáveis pela contratação e pagamento dos serviços de coleta dos RSS produzidos nesses 

locais. Porém, esse tipo de resíduo, geralmente, é destinado ao lixão juntamente com os resíduos 

comuns. No município, são gerados, em média, 3,66 ton de RSS mensalmente. Um dos maiores 

produtores de RSS é o hospital regional do município que no período de agosto de 2011 a setembro 

de 2012 produziu 107,77 ton de resíduos. Os resíduos do hospital regional são transportados até o 

município de Ananindeua e são destinados ao incinerador da estrada Santana do Aurá, s/nº, 

próximo ao Lixão do Aurá. 

Em decorrência do seu porte, suas características sociais e características dos resíduos 

urbanos gerados, Tucuruí possui condições para o desenvolvimento e implementação de um 

Projeto Integrado de Coleta Seletiva e Reciclagem, fator que proporcionou a elaboração e execução 

de um projeto piloto, iniciado em 2012, abrangendo a dois bairros do município. Além disso, 

existem no município pequenos empresários que adquirem material reciclável como, alumínio, 

ferro, garrafas pet, vidro e cobre, para posterior comercialização com empresas destinatárias de 

resíduos. Muitos destes materiais são recolhidos nas vias públicas ou no próprio lixão por catadores 

não cadastrados em cooperativas. Portanto, é importante a tomada de medidas para padronizar o 

serviço, abrangendo a todos os bairros, beneficiando a população em geral. 

Através de uma projeção dos resíduos coletados anualmente (período de 2006 a 2011), 

realizada pela concessionária responsável pela coleta dos RSU do município, foi possível estimar 

a geração per capta de resíduos. O total de resíduos coletados no período foi de 99.000 ton, com 

uma média anual de 16.500 ton e média mensal de 1.375 ton. Com estes números, foi possível 
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obter a média per capita de geração de resíduos sólidos urbanos do município é de 

0,500/kg/hab/dia, considerando uma população estimada em 94.965 habitantes para o ano de 2011. 

Com relação a composição dos resíduos produzidos no município a Tabela 1 apresenta, em 

porcentagem, os resíduos mais representativos. Em média, 37% dos resíduos coletados na área 

urbana domunicípio de Tucuruí é passível de reciclagem e reutilização e 63% é material orgânico 

aser considerado como passível de uso em compostagem. 

 

Tabela 1 - Composição gravimétrica dos RSD de Tucuruí 

Tipo de resíduo Porcentagem (%) 

Matéria orgânica 63 

Papel e papelão 15 

Plásticos 12 

Metais 3 

Pano e estopa 2 

Vidro 2 

Madeira 1 

Couro e borracha 1 

Pedra 1 

Fonte: PGRSU de Tucuruí, 2014. 

Atualmente, os resíduos sólidos urbanos de Tucuruí são confinados em uma área 

localizada na vicinal Bom Jesus (zona rural), a aproximadamente 13 km da sede do município. O 

centro de confinamento de resíduos é caracterizado como “Lixão”. A área recebe resíduos 

domiciliares, da construção civil, industriais, especiais e também de serviços de saúde.A 

infraestrutura do lixão atende à demanda do município, temporariamente, mas é inadequada uma 

vez que compromete a qualidade ambiental de águas superficiais e subterrâneas, solo e ar e, 

sobretudo, expõe catadores (adultos e crianças) a condições sub-humanas de trabalho, 

considerando que os mesmos têm convívio diário com urubus, ratos, cães e outros animais. A área 

não dispõe de controle de entrada e saída de pessoas e veículos ou controle da quantidade, classe 

e/ou qualidade de resíduos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. ATERRO SANITÁRIO 

O município já possui um local destinado para instalação de um aterro sanitário, conforme 

disposto no plano de gestão integrada dos RSU, com os estudos para implantação do mesmo em 

andamento. 

O aterro sanitário da cidade será dimensionado em trincheiras. Nas trincheiras, onde os 

resíduos são depositados e compactados e sua cobertura com terra é realizada manualmente, são 

necessários equipamentos para as fases de abertura, compactação dos resíduos e fechamento das 

mesmas. 

Para realizar o dimensionamento das trincheirasé necessário considerar: 

 Densidade média do lixo do município, compactado: δ = 0,70t /m³. 

 Contribuição per capita de lixo: θ = 0,50 Kg / hab. Dia. 

 População urbana: Pop: 94.965 hab. 

Posteriormente, calcula-se a massa de resíduos gerada diariamente, utilizando a 

quantidade de resíduos per capta gerados e o número de habitantes da população urbana do 

município, conforme a equação. 

 

Portanto a massa de resíduos geradas é de 47.482,5 kg/dia ou, aproximadamente, 47,5 

ton/dia. 

Em seguida, obtém-se o volume de resíduos gerados diariamente, utilizando a massa de 

resíduos e a densidade média do resíduo compactado, conforme a equação. 

 

Portanto, o volume de resíduos gerados por dia é de, aproximadamente, 68 m3/dia. 

Como esse tipo de aterro possui uma vida útil de 10 anos, em média, é necessário calcular 

o volume de resíduos gerados em 10 anos. Esse volume pode ser calculado da seguinte forma: 

 

Logo, o volume de resíduos que será gerado após o período médio de 10 anos de 

funcionamento do aterro será de 248.200 m3 de resíduos. 
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Finalizando o dimensionamento, é necessário definir qual será a área ocupada pela 

trincheira em que os resíduos serão dispostos. Adotando solução por aterro em trincheira, com 

altura útil de5m e taludes laterais de 1:1, fixando a largura da base doaterro em 140 m, a largura 

útil na superfície será de 150m. Assim, a área transversal do aterro será: 

 

Logo, a superfície transversal da trincheira é 725 m2. A obtenção desse resultado facilita 

o cálculo do comprimento (L) da trincheira que é realizado dividindo o V10 pelo Str, no qual 

obtém-se o valor aproximado de 345 m. Sendo assim, em posse dos últimos valores calculados, é 

possível dimensionar a área ocupada pela trincheira, multiplicando-se a largura útil da superfície 

pelo comprimento, obtendo-se o valor aproximado de 51.750 m2. 

De acordo com estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (2008), 

encomendados pela Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (Abetre), é 

possível estimar o valor gasto na construção de um aterro. Os resultados da pesquisa realizada pela 

FGV mostraram que o custo médio de um aterro de pequeno porte que recebe até 100 ton/dia de 

resíduos é de R$ 52.000.000,00. Segundo o plano de gestão integrada de RSU de Tucuruí, a cidades 

produz diariamente cerca de 45 ton/dia de resíduos, logo, enquadra-se como um município apto a 

receber um aterro de pequeno porte, conforme o estudo citado. 

 

3.2. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA “GANHAR PARA RECICLAR” 

Atualmente, a coleta seletiva é feita em apenas dois bairros da cidade (Paravoá e Nova 

Tucuruí), a ideia do programa “Ganhar para reciclar” é incentivar os moradores a separar os seus 

resíduos em orgânicos e recicláveis. Seriam dispostos 60 pontos voluntários de coleta, 2 pontos por 

bairro.  E como incentivo, haveria um desconto no IPTU de acordo com o peso dos resíduos. 

Dentre esses 60 pontos voluntários, 3 pontos seriam os principais. Um ponto principal na 

Orla da Cidade, outro na Praça do Rotary e o ultimo na Vila Permanente da Eletronorte. Estes 

pontos principais teriam as seguintes atividades: 

 Oficinas de recicláveis 

 Atividades infantis relacionadas ao meio ambiente. 

 Cadastro de catadores 

 Curso de capacitação voltado para mulheres 
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 Eventos mensais envolvendo ações ambientais 

 Mostrar casos de sucesso em moradores que trocaram resíduos por descontos no IPTU 

 Outras ações ambientais  

 

3.3. USINA DE COMPOSTAGEM 

Um dos processos de compostagem mais usual, de acordo com o MAPA (2004), a partir de 

resíduo orgânico urbano, na produção de composto orgânico é o de leira por revolvimento. A 

decomposição da matéria orgânica é realizada pelo processo aeróbio e a introdução do oxigênio na 

leira ocorre através do revolvimento periódico da massa de compostagem. 

A matéria orgânica, que em Tucuruí representa 63% do total dos resíduos sólidos 

domiciliares e do centro comercial, corresponde a 29.000 kg/dia. Em uma usina de compostagem, 

após a catação, a matéria orgânica é triturada por um moinho, caindo diretamente dentro de uma 

caçamba que será posteriormente rebocada até o pátio de compostagem, onde serão construídas as 

leiras. Cada leira medirá 2,25m x 3.00m x 10,00m, havendo entre elas uma área para circulação e 

manobra durante as etapas de transporte e reviramento. Será feito um monitoramento das leiras 

para acompanhar o processo de maturação. Portanto, esse sistema poderá ser instalado nas 

proximidades do aterro sanitário, reduzindo custos com transportes. 

Depois de completada a compostagem, que ocorrerá após 120 dias do processo, o material 

será transportado, em uma caçamba para o setor de peneiramento e embalagem do composto. Nesse 

setor o composto oriundo do pátio de compostagem é colocado em uma correia transportadora para 

ser conduzido até a peneira. A medida que vai sendo peneirada, cai numa tulha que conduz até a 

boca do saco, que já se encontra na balança. Quando completa 50 kg a tulha é fechada manualmente 

para que se proceda a substituição dos sacos. O rejeito gerado durante o peneiramento, caí numa 

tulha que conduz até uma caçamba para ser transportado até o aterro sanitário de rejeitos da usina. 

A produção total de rejeito, que corresponde ao que é gerado na triagem mais o do peneiramento, 

será da ordem de 1.600 kg/dia. Logo, a quantidade do material que seria disposta no aterro reduz-

se em 95%. 

A produção diária de composto orgânico será de 6.000 kg, o que corresponde a 120 sacos 

de 50kg. 
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3.4. INCINERAÇÃO DOS RSS 

Conforme a Resolução Nº 5/93 da CONAMA, a incineração do lixo hospitalar não é 

obrigatória com o meio de tratamento, porém é considerada por muitos técnicos como a forma mais 

indicada para o tratamento e disposição dos resíduos de serviços de saúde. 

Atualmente, segundo o PGRSU de Tucuruí, são gerados em média 3,66ton de RSS por mês, 

os quais são coletados e tratados por uma concessionária. O transporte e tratamento destes resíduos, 

segundo a empresa, geram uma receita de R$ 140.592,00 anuais nas contas do município.  

A rota proposta seria a compra de um incinerador de pequeno porte, o qual suprirá a 

demanda de RSS da cidade. A Tabela 2 mostra as vantagens financeiras de instalação do 

incinerador, cujo as cinzas do processo, serão dispostas no aterro da cidade. 

 

Tabela 2 – Valores para aquisição de incinerador 

INCINERADOR 

Incinerador navtherm NAV E-02 R$ 190.000,00 

Frete R$10.000,00 

Valor anual gasto com o incinerador (vida útil: 20 anos) R$9.000,00 

Fonte: NAVTHERM INCINERADORES, 2016 

O incinerador seria instalado nas dependências do Hospital Regional de Tucuruí e seria 

ligado uma vez na semana, funcionando por aproximadamente 9 horas, tempo o qual é suficiente 

para a incineração de todo o lixo hospitalar gerado na semana. 

Ficaria um auxiliar de limpeza devidamente treinado e capacitado para exercer tal função, 

responsável por operar o equipamento, sendo que o mesmo utiliza ¼ de seu tempo para exercer 

esta atividade. Considerando como base salarial R$880,00, ¼ representaria 220,00 a mais em seu 

salário para operacionalizar a máquina.  

Além do operador, deve-se levar em conta alguns outros gastos, como o licenciamento e 

a manutenção periódica. 

Possuindo um incinerador próprio, após pago e consolidado, o município economizaria 

por volta de R$100.000,00 anuais os quais poderiam ser reinvestidos em outro setor. 
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4. CONCLUSÕES  

Diante dos resultados obtidos na pesquisa, uma gestão sustentável, que esteja integrada as 

diretrizes da PNRS, deve ser voltada para algum tipo de rota tecnológica. Foi possível observar 

que a execução das propostas trará vantagens para o município e para seus moradores, gerando 

mais empregos e renda. Além disso, o município estará cumprindo com uma das obrigações da 

PNRS que é a extinção dos lixões ou aterros controlados em todo o Brasil. 
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RESUMO  

 

Situações como vulnerabilidade econômica, crescimento desordenado das cidades e a falta de 

políticas de assistências em relação à moradia social têm como reflexo as ocupações de áreas 

irregulares. Tal situação tem ocorrido no município de Breves, principalmente nas áreas do entorno 

dos igarapés do município. Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo avaliar as condições 

socioeconômicas, de saneamento e de saúde da população instalada na área no entorno do Igarapé 

Santa Cruz, através da elaboração e aplicação de questionário com 20 questões dentro abordando 

essa temática. Este formulário foi aplicado a 60 moradores da área, selecionados de forma aleatória 

simples. Os dados levantados através dos questionários foram tabulados a partir de planilhas 

eletrônicas e com base nelas foram obtidos gráficos que nos ajudaram a elucidar a real condição 

socioeconômica, sanitária e de saúde da população. A avaliação destes dados demonstrou que a 

área a área possui um alto grau de insalubridade, devido a falta de sistemas de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos adequados e a alta incidência de doenças 

relacionadas à falta de saneamento, tais como verminoses, hepatite e cólera, que ocorre apesar da 

acessória dos agentes comunitários de saúde. 

 

Palavras-chave:Saneamento. Áreas irregulares. Doenças.  

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O conceito de saúde e doença, segundo Minayo (1998), deve ser considerado a partir das 

situações de risco tradicionais, tais como contaminação das águas e dos alimentos, ausência de 

saneamento, maior exposição de vetores e condições precárias de moradias. Situações como 

vulnerabilidade econômica, crescimento desordenado das cidades e a falta de políticas de 

assistências em relação à moradia social têm como reflexo as ocupações de áreas irregulares, 

gerando assim infraestruturas sanitárias precárias que atingem a todos, principalmente as 

populações mais vulneráveis que residem nessas áreas. 
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Diante desta situação, as ações de saneamento ambiental se apresentam como a melhor 

forma de prevenir doenças e promover saúde, através dos serviços de abastecimento de água 

potável e coleta, tratamento e disposição adequada dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos. No 

entanto, promover estas ações de forma abrangente tem sido um desafio, pois, segundo a FUNASA 

(2006), no Brasil cerca de 90% da população urbana é atendida com água potável e 60% com redes 

coletoras de esgoto, sendo o déficit destes serviços localizados principalmente nos bolsões de 

pobreza.  

Esta realidade é percebida no município de Breves, que se apresenta como um dos 

municípios com menor IDH do Brasil (PNUD 2010), sendo uma das causas para este cenário o 

grande declínio da atividade madeireira no município, ocasionando aumento do desemprego para 

a população brevense (RAMOS, 2011). Além disso, as políticas urbanas desenvolvidas não 

acompanharam o crescimento populacional, o que resultou em infraestruturas extremamente 

precárias. (SANTOS e SILVA, 2015). Como consequência desse cenário ocorreu o crescimento de 

ocupações irregulares, principalmente nas áreas do entorno dos igarapés do município, devido à 

facilidade no acesso a água e lançamento do esgoto. Esta ocupação desordenada trouxe consigo 

uma tendência negativa na qualidade de vida,na escolaridade, na renda familiar e a ocorrência de 

doenças nas famílias localizadas nestas áreas.  

Desta forma, tendo em vista a precariedade dos serviços públicos municipais nas áreas 

irregulares, esta pesquisa teve como objetivo avaliar as condições socioeconômicas, de saneamento 

e de saúde da população instalada na área no entorno do Igarapé Santa Cruz, a fim de levantar os 

principais problemas sofridos pelos moradores e propor soluções para a resolução destes.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O Igarapé Santa Cruz localiza-se no município de Breves - Ilha do Marajó entre as 

coordenadas geográficas 1°41'0.77"S - 50°29'23.32"O e 1°40'52.73"S - 50°29'15.73"O (Figura 1). 

Nesta área encontram-se instaladas cerca de 250 famílias, distribuídas na área do entorno do 

igarapé correspondendo à parte de dois bairros, Jardim Tropical à margem esquerda do igarapé e 

Santa Cruz à margem direita do igarapé.  

 
Figura 1 – Localização do Igarapé Santa Cruz no município de Breves – Ilha do Marajó e disposição  dos 

bairros Santa Cruz e Jardim Tropical às margens do Igarapé Santa Cruz 
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Fonte: Google earth, 2016. 

 
Figura 2 – Disposição dos bairros Santa Cruz e Jardim Tropical às margens do Igarapé Santa Cruz 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Para realização da pesquisafoi feito levantamento bibliográfico por meio da revisão de 

artigos, livros, sites e base de dados que abordassem a temática das condições de saneamento e 

saúde em áreas de ocupação irregular. Após a realização deste, foi confeccionado um questionário 

com 20 questões abrangendo as áreas socioeconômicas, sanitárias e de saúde, a ser aplicado na área 

de estudo (Figura 3).  

 
Figura 3 – Questionário aplicado na área de estudo 
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Fonte: Autores, 2016. 

 

A pesquisa quantitativa foi realizada com a aplicação de 60 questionáriosem entrevista aos 

moradores da área. Na seleção dos moradores a serem entrevistados utilizou-se a técnica de 

amostragem aleatória simples, onde toda população estudada tem igual chance de ser incluída na 

amostra. Sendo a amostra para a qual foi realizada a coleta de dados 25% do espaço amostral total. 

Os dados levantados através dos questionários foram tabulados a partir de planilhas eletrônicas e 

com base nelas foram obtidos gráficos que nos ajudaram a elucidar a real condição 

socioeconômica, sanitária e de saúde da população residente na área. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados levantados para o tempo de residência da população na área de 

estudo foi possível perceber que esta se encontra ocupada a cerca de 40 anos (Figura 4), sendo as 

possíveis causas para o início desta ocupação a imigração da população de áreas do interior para o 

município de Breves em busca de oportunidades de emprego ou, ainda, o uso da área como 

alternativa para a população do município que tiveram sua renda familiar diminuída pela crise da 

extração de madeira. Verificou-se pelos dados que esta área funciona como uma estadia temporária 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

529 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

para maioria dos moradores, visto que 33% dos entrevistados residem na área a menos de 5 anos, 

ou seja, quando conseguem melhoria de suas condições econômicas os moradores procuram áreas 

mais urbanizadas do município. 

 
Figura 4 – Tempo de residência dos moradores na área do igarapé. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Dados que complementam a hipótese levantada para justificar a formação desta ocupação 

irregular no entorno do igarapé foram os de renda familiar e escolaridade dos entrevistados (Figura 

5), pois 48% dos entrevistados recebem menos de um salário mínimo e outros 47% recebem menos 

de dois salários, sendo a maior causa para esta renda a baixa escolaridade, visto que 53% possuem 

ensino fundamental incompleto e 5% são analfabetos, o que os obriga a aceitarem empregos sub-

humanos com baixa remuneração. 

 

Figura 5 – Renda familiar e nível de escolaridade dos entrevistados. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Como a população da área possui renda e escolaridade baixas, sua grande maioria (77%) é 

beneficiada pelo programa Bolsa Família, sendo estas famílias acompanhadas pelos agentes 

comunitários de saúde (Figura 6), que levam orientações aos moradores, fazem distribuição de 

hipoclorito e realizam a pesagem das crianças, para manutenção do beneficio das crianças fora de 

idade escolar.  



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

530 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 

Figura 6 – Recebimento do Bolsa Família e visita dos agentes comunitários de saúde na comunidade. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

No âmbito das condições sanitárias da localidade, foram avaliadas as formas de 

abastecimento, armazenamento e tratamento da água, o despejo dos esgotos sanitário e a destinação 

final dos resíduos sólidos gerados. Percebeu-se, conforme figura 7, que a principal forma de 

abastecimento de água é a capitação do rio/igarapé, seja manualmente ou por meio de bombas, 

perfazendo 95% da forma de abastecimento da área, que não possui rede pública de abastecimento 

de água.  

 

Figura 7 – Formas de abastecimento utilizadas pela comunidade. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Com relação às formas de tratamento domiciliar da água verificou-se que existe um uso 

indiscriminado de sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), figura 8, pois cerca de 70% da população faz 

uso deste produto para retirar a turbidez da água. Além desta adição, 54% deles utilizam hipoclorito 

de sódio (NaClO) ou outras formas de cloro encontradas no mercado para a desinfecção da água. 

No entanto, o dado mais preocupante está relacionado à falta de desinfecção da água por grande 
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parte da população, visto que 3% da população não trata a água de nenhuma forma e 38% utilizam 

apenas sulfato de alumínio, que não elimina os agentes patogênicos da água.Verificaram-se, ainda, 

as formas de armazenamento da água, onde se constatou que a maioria da população (67%) possui 

caixa d’água de pelo menos 250L, no entanto, ainda existe uma grande faixa da população (33%) 

que armazena a água para consumo em baldes, o que é preocupante, pois formas inadequadas de 

armazenamento expõem a água às mais diversas formas de contaminação, provocando o aumento 

de doenças de veiculação hídrica na população.  

 
Figura 8 – Formas de tratamento domiciliar e armazenamento da água  

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Já na área do esgotamento sanitário percebeu-se que a forma mais utilizada é a fossa negra, 

sendo utilizada por 67% dos entrevistados (Figura 9), o que contribui para contaminação do solo e 

do igarapé, pois o solo da área é alagado. Além disso, 15% da população despejam seus esgotos 

diretamente no igarapé, o que aumenta significativamente o risco de contaminação da população 

local por doenças de veiculação hídrica, uma vez que a fonte de abastecimento é o mesmo igarapé.  

Figura 9 – Formas de esgotamento sanitário  

 
Fonte: Autores, 2016. 
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Com relação ao destino dados para os resíduos sólidos 62% da população armazena para 

coleta pública regular (Figura 10), no entanto, a coleta é realizada apenas duas vezes por semana, 

por isso, o lixo precisa ser armazenado até o dia de coleta, o que gera condições favoráveis ao 

aparecimento de vetores como ratos, baratas, moscas e mosquitos. Além disso, 10% dos moradores 

jogam seus resíduos no igarapé, em terreno baldio ou na mata. 

Figura 10 – Destino dado aos resíduos sólidos 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Por último, avaliou-se a ocorrência de doenças na área (Figura 11), onde se verificou UM 

alto número de casos de doenças de veiculação hídrica, seja direta ou indireta, destacando-se as 

verminoses e amebíases (40%) e dengue/chikungunya/ zica (26,7%). Além destas, houve a 

ocorrência em menor grau de casos de hepatite (15%), cólera (13,3%) e malária (10%). Este quadro 

é grave, pois devido à quantidade de doenças a que esta população encontra-se exposta ocorre à 

diminuição da produtividade e qualidade de vida da mesma, diminuindo até mesmo sua expectativa 

de vida. Outra consequência da alta incidência de verminoses e amebíases na área é o uso recorrente 

de medicamentos contra verme sem a realização de exames ou prescrição médica. 

Figura 11 – Ocorrência de devido a falta de saneamento e uso de medicamentos pela população 

 
Fonte: Autores, 2016. 
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4. CONCLUSÕES  

O saneamento é uma das formas mais eficazes de se promover saúde, no entanto, este tem 

sido um desafio aos governos, principalmente em ocupações irregulares, como a área estudada. 

Com base no que foi levantado através dos questionários, concluiu-se que a área do entorno do 

Igarapé Santa Cruz, no município de Breves – Ilha do Marajóé ocupada principalmente por famílias 

de baixa renda e escolaridade, fatores que as “obriga” a recorrerem a formas de habitação 

irregulares.  

Percebeu-se que a área possui um alto grau de insalubridade, uma vez que a população não 

é assistida com sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos 

adequados. Esta insalubridade pode ser verificada também pela alta incidência de doenças 

relacionadas à falta de saneamento, tais como verminoses, hepatite e cólera, que ocorre apesar da 

acessória dos agentes comunitários de saúde. 

Diante desta situação, se torna necessária intervenção imediata das autoridades municipais 

para que seja feito o remanejamento destas famílias para áreas mais adequadas, através de 

programas de moradia social, por exemplo, pois isto traria melhores condições sanitárias para a 

população e evitaria a poluição dos corpos hídricos, tal como tem ocorrido atualmente. Além desta 

retirada, seria necessária a proteção das margens dos igarapés, para evitar o posterior retorno desta 

população à área ou a chegada de novas pessoas em situação de risco econômico. 
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RESUMO 

 

Com o crescimento desordenado das cidades a pressão sobre os recursos hídricos tornam-se 

inevitáveis, principalmente de igarapés que tem seu leito dentro da zona urbana. E como 

consequência do desmatamento e construção de palafitas ocorre alterações ambientais serias 

algumas irreversíveis.Oobjetivo deste estudo é fazer uma análise da relação entre as atividades 

antrópicas e a degradaçãoambiental do igarapé Santa Barbara localizado no município de Igarapé-

Miri/PA. Levados pela preocupação e interesse em compreender as questões ambientais mais 

profundamente, bem como, com a visível degradação pela qual vem passando o Igarapé Santa 

Bárbaraoptou-se em utilizar a abordagem qualiquantitativa, objetivando captar as percepções dos 

moradores sobre as problemáticas ambientais mais urgentes, utilizando-se como instrumento a 

aplicação de questionário, entrevistas e observações. A forma desordenada como foi realizada a 

ocupação da área ao entorno do igarapé tem grande relevância na compreensão da questão discutida 

por este trabalho. No entanto, evidencia-se que, para além da forma de ocupação, há também, a 

total ausência do poder público na ordenação e gestão de questões urbanísticas.  Isso possibilitou 

de forma ainda mais acentuada, a poluição do componente hídrico e degradação das margens do 

igarapé objeto de estudo, resultando em significativa queda na qualidade de vida da população 

local além de uma perda, provavelmente, irreparável do ecossistema. Constatou-se ainda que, 

apesar do alto grau de degradação ambiental o poder público municipal ainda não possui uma 

política voltada para a defesa do meio ambiente, conforme preceitua as legislações atualmente em 

vigor, nem tampouco desenvolve ações que visem à implementação de uma prática de educação 

ambiental.   

 

Palavras-chave: degradação. urbanização. educação ambiental. 

Área de Interesse do Simpósio:avaliação de impactos ambientais. 

 

1. INTRODUÇÃO   

O crescimento desordenado das cidades tem ocasionado mudanças profundas na paisagem 

natural, produzindo grandes alterações no meio ambiente, que comprometem a qualidade de vida 
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e, botam em risco não apenas a saúde das pessoas, mais até mesmo a existência de muitas espécies 

animais e vegetais. Segundo Tonello et al. (2008, p.41), “a atividade antrópica vem alterando e 

comprometendo de forma irreversível ambientes que comportam recursos indispensáveis a 

sobrevivência do homem”. Isto é, a forma como o homem vem explorando os recursos naturais, se 

traduz em grandes impactos ao meio ambiente, que podem efetivamente, exceder a capacidade de 

suporte e regeneração dos ecossistemas constitutivos da biosfera, ocasionando consequentemente 

seu desequilíbrio. Nesse âmbito, pontuam Gomes e Soares (2004): 

[...] como fruto da urbanização desenfreada vivenciada principalmente pelos 

países ditos ‘subdesenvolvidos’, a problemática ambiental se agrava e ganha 

escopo cada vez mais à medida que as cidades se expandem. [...] A partir desse 

cenário, identificado a priori, pode-se tentar compreender a importância que 

assume a preocupação com a qualidade ambiental urbana, vista como elemento 

fundamental para o alcance da melhoria da qualidade de vida do homem urbano. 

(GOMES e SOARES, 2004, p. 22) [Grifo nosso] 

 

Faz-se imprescindível, no mundo de hoje que todos: governos, organizações não 

governamentais, universidades, escolas, enfim, que a sociedade civil organizada, possa buscar 

soluções para as grandes problemáticas ambientais que afligem a sociedade. Os problemas 

ambientais, causados pela emissão de gases tóxicos na atmosfera, pela aceleração do desmatamento 

de grandes áreas florestais, pelo impacto provocado pelos grandes projetos de desenvolvimento, 

como tem ocorrido na Amazônia, por acidentes causados pelas empresas petrolíferas, pela grande 

produção de lixo doméstico; entre outras, são constantemente noticiados através dos meios de 

comunicação.  

Estas situações chamam à atenção para a necessidade urgente de repensar a relação com o 

meio ambiente, buscando compreender a necessidade de assumir uma nova postura, mais adequada 

à preservação ambiental. Apesar de que o município de Igarapé-Miri, não possui altos índices de 

urbanização, como será percebido adiante, no entanto, é possível perceber uma a série de problemas 

ambientais que colocam em risco o equilíbrio ambiental de áreas que deveriam ser preservadas, 

como os igarapés.      

O objetivo deste estudo é fazer uma análise da relação entre as atividades antrópicas e a 

degradação ambiental do igarapé Santa Barbara localizado no município de Igarapé-Miri/PA. 

 

 

2. METODOLOGIA 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

537 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Essa pesquisa teve caráter quantiqualitativo foi realizada através de pesquisa de campo e 

entrevista aos moradores no entorno do igarapé. 

 

2.1.Local da pesquisa 

Foram realizadas inicialmente três visitas para observações das condições ambientais in 

loco. Essa pesquisa foi realizada no igarapé Santa Bárbara que nasce no rio Igarapé-Miri e 

direciona-se para o interior entrando cerca de 1000 metro para o interior da zona urbana do 

município de Igarapé-Miri/PA.  

Figura 1- Imagem de um trecho da cidade de Igarapé-Miri, onde está situado o Igarapé Santa 

Bárbara.  

 

Fonte:Google Earth, modificado, 2016 

2.2.Coleta dos dados do igarapé 

Foram coletados dados de largura e profundidade em quatro pontos selecionados no curso 

navegável do igarapé. O primeiro ponto foi à desembocadura, ou seja, o lugar onde o igarapé se 

encontra com o rio, osegundo à 30 metros do primeiro, o terceiro a 60 m e o quarto onde não era 

possível a navegação de canoa. E cada um desses pontos de coleta, buscou-se reunir informações 

visuais e descritivas para melhor subsidiar as informações coletadas. 

 

2.2. Entrevista com os moradores 

 Foram realizadas entrevistas com 21 moradores do entorno do igarapé, essas entrevistas 

tinham por objetivo o preenchimento de um questionário com perguntas de cunho socioeconômico 

e ambiental. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Características do Igarapé 

A ocupação da área onde se localiza o igarapé data do início dos anos 80, período em que 

se registra uma elevação significativa nas taxas de urbanização no município. Na desembocadura 

o igarapé mede 12 metros de largura e 1,80 metros de profundidade, sendo que, tanto a largura 

quanto a profundidade vão-se alterando ao longo do percurso do igarapé, chegando a 8 metros de 

largura e 1,40 metros de profundidade. 

A região apresenta vegetação de capoeira e de várzea pouco exuberante. Os solos da várzea 

do igarapé apresentam drenagem baixa e são argilosos e geralmente úmidos. A bacia apresenta 

ainda várzea do tipo “várzea de maré”, “[...] que acumulam nutrientes com os depósitos deixados 

pelas marés”. (MATOS et al., 2011, p. 9). Sofre ao longo do seu percurso com atividades antrópicas 

que o tornam bastante poluído. A ação do homem tem provocado danos significativos a esse 

ecossistema, devido à forma indevida como vem sendo utilizado. 

 

Entrevista com moradores 

 Considerando-se que as famílias são formadas por 4,6 pessoas em média, logo, a renda per 

capta média dos entrevistados é R$ 217,34 (duzentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos). 

Quanto à situação de moradia, 85,7% alegaram que são proprietários da área de terra onde está 

construída a residência, sendo, como se observa, quase que a totalidade das casas construídas em 

madeira, muitas localizadas bastante próximo da margem do igarapé e, outras praticamente dentro 

do igarapé, perfazendo um percentual de 61,9% das residências. Aparentemente, o único critério 

usado na época da ocupação para construção das residências, era que estivessem próximo à 

margem, provavelmente pela necessidade de consumo de água. 

 Os dados demonstram que, a população residente às margens do igarapé está social e 

economicamente desfavorecia. São famílias de um nível socioeconômico muito baixo, o que 

explica, em certa medida, os motivos pelos quais os mesmo optaram por residir na referida área. 

Dados relevantes sobre a situação socioeconômica e cultural dos entrevistados são demonstrados 

na tabela abaixo: 
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Tabela 1- Dados socioeconômicos e culturais dos entrevistados. 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS QUANT. % 

 

PROFISSÃO 

Donas de Casa (doméstica) 6 28,6% 

Comerciante 1   4,8% 

Marceneiro 1   4,8% 

Vive de bicos 4 19,0% 
Não Trabalha 3 14,8% 
Autônomo  6 28,6% 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

Analfabeto  3 14,3% 
Ensino Fundamental Incompleto 11 52,4% 
Ensino Fundamental Completo 1   4,8% 
Ensino Médio Incompleto 4 19,0% 
Ensino Médio Completo 2   9,5% 

RENDA 
MENSAL 

01 Salário Mínimo 10 47,6% 
02 Salários Mínimos 5 23,8% 
03 Salários Mínimos 3 14,3% 
Recebe ajuda de Programas de Transferência de 
Renda/Governo Federal 

3 14,3% 

Fonte: Autores, 2016. 

 

O baixo poder aquisitivo se comprova em primeira instância quando se observa as casas, 

que são modestas, em sua totalidade de madeira e desprovidas de banheiros adequados para o local. 

A maioria dos moradores, exceto um, nunca ouviu falar sobre a existência dos banheiros ecológicos 

secos, próprios para residências localizadas as margens de rios e igarapés. Do total de entrevistados 

90,4% informaram que a destinação dos resíduos (bolo fecal e urina) de suas residências é feito 

direto no leito do igarapé. 

Observa-se ainda o baixo nível de escolaridade dos entrevistados, o que reflete também o 

nível de formação escolar da população. A maioria não concluiu o ensino fundamental (66,7%). 

Destes, 14,3% são analfabetos e, apenas 9,5% concluíram o ensino médio. Fica evidente que, o 

baixo nível de escolaridade da população exerce grande influencia na forma como esta se relaciona 

o ambiente. A falta de informações e conhecimentos básicos, provavelmente, impossibilita a 

compreensão sobre seus direitos, mas, também, sobre seus deveres.  

 

Impactos ambientais sobre o igarapé 

 

A área do Igarapé Santa Bárbara é, caracteristicamente, uma área residencial. Porém 

observa-se a presença de algumas atividades econômicas, principalmente ligadas a produção e 

venda de madeira ou a construção de embarcações. Como ilustram as figuras 1 e 2: 
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Figuras 1 e 2-Serragem produzida na serraria localizada às margens do igarapé Santa Barbara. 

  

Fonte: Autores, 2016. 

A diminuição da capacidade do escoamento (vazão) do excesso de água, devido a grande 

quantidade de esgoto doméstico, o que acelera a contaminação, a poluição e o assoreamento. Os 

pontos de venda de açaí, bem como, as serrarias aportam muitos resíduos que são despejados à 

margem do igarapé. Encontram-se também, sacolas plásticas, garrafas plásticas e resíduos 

orgânicos.  

O problema ambiental tornou-se um tormento para alguns moradores. Isso porque, devido 

o assoreamento causar a diminuição do espaço de vazão da água, a mesma passa agora a ocupar 

outros espaços, que no caso são os quintais e as casas mais antigas e mais baixas, pois, “[...] a 

alteração do leito do igarapé pelo aterramento das margens provoca diminuição do espaço de vazão 

da água no canal. Assim, o transbordamento é inevitável atingindo a população do entorno”. 

(PIMENTEL et al., 2006, p.6).  

Segundo relato dos moradores mais antigos, a área era ocupada por matas que ofereciam 

em abundância recursos como: pescados, caças e frutas o que beneficiava os poucos moradores. 

Encontrava-se em abundância espécies aquáticas como camarões (Macrobrachium-amabonicum), 

jacundá (Creniciphala-lenpiculata), raia (Potamotrygon-falknere), pacu (Ciaraccuf-

mesocopamicue), aracu (Lecorinus-sriderici), mandií (Cimelodus-maculatus); entre outras 

espécies de peixes. Os entrevistados dizem que ainda existe a presença de muitas dessas espécies 
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de peixes no igarapé, apesar de que não saberem informar que espécies ainda podem ser 

encontradas, haja vista que, não realizam mais atividades de pesca no igarapé objeto de estudo.  

Verifica-se também apresença de animais silvestres como: camaleão (Iguana iguana), 

jabuti (Geochelone carbonária), mucura (Didelchis sp.) e capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), 

sendo a última atualmente pouco avistada. Além de muitas espécies vegetais que, de acordo com 

o relato dos moradores ainda se encontram em grande quantidade, como é o caso do açaizeiro 

(Euterpe oleracea) e da aninga (Montrichardia linifera). Ainda de acordo com o relato dos mesmos 

e também das observações feitas in loco, algumas espécies vegetais raramente são visualizadas. 

São elas: o abiu (Pouteria sp.), tucumanzeiro (Astrocaryum sp.), castanheira (Bertholletia excelsa), 

miritizeiro (Mauritia flexuosa) e a siriubeira (Avicennia sp.). 

Despejo de resíduos sólidos 

 

Verificou-se que é frequente o despejo de resíduos sólidos no igarapé. De acordo com 

Miller (2011), resíduos sólidos são qualquer material indesejado ou descartado que não seja gasoso 

ou líquido. Estes, não existem na natureza, já que os resíduos produzidos pelos organismos são 

transformados em nutrientes para outros organismos. Os resíduos sólidos resultam de atividades 

da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. O autor diz ainda que, grande parte desses resíduos representa um grande desperdício de 

recursos preciosos da terra, bem como, provocam a poluição do ar, da água e a degradação da terra.  

As observações realizadas durante a pesquisa; evidenciam o descarte de resíduos sólidos 

produzidos em residência (lixo domiciliar), despejados diretamente no corpo hídrico do igarapé 

Santa Bárbara. Podendo ser avistados imersos ao longo do leito como: móveis, garrafas plásticas e 

de vidro, papel, fraldas descartáveis, entre outros dos mais variados materiais de consumo e 

atividades humanas. 

Os resíduos produzidos por algumas atividades econômicas desenvolvidas na região do 

igarapé Santa Bárbara são descartados e tem como última destinação, o leito do igarapé, onde são 

despejados. Isso evidencia uma prática extremamente poluidora dos moradores do local. As 

imagens a seguir evidenciam tal prática dos moradores da área, pondo em risco a integridade do 

ecossistema e a saúde da população do entorno, haja vista a crescente poluição do mesmo por todo 

tipo de resíduos. 
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Verifica-se que, não há muita preocupação dos moradores com a preservação do igarapé. 

Nas entrevistas realizadas, evidenciou-se que é quase unânime a idéia de que a responsabilidade é 

do poder público, devendo o mesmo garantir as condições de preservação dos recursos naturais. A 

fala abaixo evidencia tal idéia: 

 

“Quando a gente veio pra cá, não tinha nada. Era só mato, não tinha rua. As casas 

foram sendo construídas e aí fumos fazendo pontes. O igarapé tava limpo, nos 

tomava banho, pescava, catava fruta nas árvore. Depois, foi sendo aterrada as ruas 

com muinha, caroço de açaí e, só depois que colocaru barro. Fumo construindo as 

casa bem perto do igarapé por causa da água. Lá nós lavava roupa, as panela, os 

prato.... Mas agora não por que não dá mais.... Tá sujo! O prefeito não manda 

limpa... Por que é obrigação dele... (Entrevistado). 

 

A fala acima, expressa uma visão extremamente simplista sobre a questão. O entrevistado 

coloca-se totalmente alheio à responsabilidade de não poluir. Não consegue perceber que, a 

degradação do ecossistema é o resultado de um comportamento ecologicamente incorreto e, que 

ele mesmo pratica. É necessário, portanto, que se crie às condições para a formação de uma 

consciência ecológica. 

Portanto, está claro que é indispensável que se garanta as condições de desenvolvimento de 

políticas e práticas de educação ambiental que possam, efetivamente, levar a formação de cidadãos 

mais conscientes de suas responsabilidades frente às problemáticas ambientais, conforme 

estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente [Lei Federal 6.938, de 02 de setembro de 1981], 

em seu inciso, art. 2º. Fica claro também, que o baixo nível de escolarização tem influenciado 

bastante na forma como a população residente nas redondezas do igarapé, se relaciona com o 

mesmo.  

A forma predatória como vem se dando a relação entre os moradores e o Igarapé Santa 

Bárbara, evidencia um comportamento muitas vezes inconsciente, e, resultante a primeira vista da 

ausência de uma cultura de preservação. Essa afirmação baseia no fato de que, apesar de existem 

algumas atividades econômicas e industriais nas proximidades do igarapé, a maior parte dos dejetos 

que são despejados no mesmo, são de origem domiciliar. O princípio de preservação deve ser o 

fundamento orientador das práticas cotidianas, seja na escola, na casa, no trabalho, no bairro, enfim, 

em qualquer das práticas sociais.  

 A educação, portanto, é o meio através do qual se possibilitará essa mudança de paradigma 

essencial a construção de uma nova postura comportamental, mais alinhada com a defesa e 
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proteção dos recursos naturais indispensáveis a vida humana, garantindo-se assim, as condições 

intelectuais necessárias para que àqueles que fazem a sociedade possam pensar a realidade 

socioambiental de forma autônoma e, comprometida com a criação de uma sociedade melhor para 

todos.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se que a forma desordenada como foi realizada a ocupação da área ao entorno 

do igarapé tem grande relevância na compreensão da questão discutida por esse trabalho. No 

entanto, evidencia-se que, para além da forma de ocupação, há também, a total ausência do poder 

público na ordenação e gestão de questões urbanísticas.  Isso possibilitou de forma ainda mais 

acentuada, a poluição do componente hídrico e degradação das margens do Igarapé Santa Bárbara, 

resultando em significativa queda na qualidade de vida da população local além de uma perda, 

provavelmente, irreparável do ecossistema, uma vez que tais atividades e comportamentos 

comprometem seriamente a fauna, flora local e assim como a navegabilidade pelo assoreamento 

do mesmo. 

Está claro ainda que, a poluição do ecossistema Igarapé Santa Bárbara, é resultado da forma 

indevida como os moradores do local se relacionam com o mesmo. Comportamento este que é 

dado, segundo foi possível perceber através dos dados coletados com os questionários e das 

informações das entrevistas, pela ausência de uma compreensão mais adequada da questão, pela 

ausência de uma cultura de preservação que só poderia ser construída através de uma educação 

fundamentada nos princípios da sustentabilidade: a educação ambiental. Averiguou-se ainda que o 

poder público municipal ainda não possui uma política voltada para a defesa do meio ambiente, 

conforme preceitua as legislações atualmente em vigor, nem tampouco desenvolve ações que visem 

à implementação de uma prática de educação ambiental.     

Sendo imprescindível, uma intervenção urgente, seja do Ministério Público ou qualquer 

outro órgão a quem compete atuação legítima na defesa e preservação do meio ambiente ou, até 

mesmo, por parte da própria comunidade, visando uma solução a curto e médio prazo para tais 

questões. 
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RESUMO  

 

O sucesso para qualquer via de regeneração in vitro depende de vários fatores, onde os reguladores 

de crescimento se destacam como os principais controladores da morfogênese in vitro. Piper 

divaricatum G. Mayer é uma piperácea encontrada na Amazônia brasileira e vem sendo estudada 

nos últimos anos devido ao seu elevado potencial fungicida in vitro e tolerância in vivo contra o 

fitopatógeno Fusarium solani f. sp. piperis, causador da fusariose em pimenteira-do-reino (Piper 

nigrum). O estudo do desenvolvimento celular através da cultura de calos torna-se interessante 

devido a possibilidade de se explorar produtos provenientes do metabolismo primário e secundário, 

obter suspensões celulares além de possibilitar a propagação via formação de gemas ou embriões 

somáticos que podempreservar a espécie e serem úteis em programas de melhoramento. O objetivo 

deste trabalho foi estabelecer um protocolo de cultivo para indução de calos primários em 

P.divaricatum com a finalidade de se realizar estudos futuros referentes a embriogênese somática 

e metabólitos secundários presentes nas células desta planta. Para a obtenção dos calos, foram 

utilizados como explantes segmentos foliares de P.divaricatumprovenientes de plântulas 

micropropagadas in vitro. O cultivo foi feito em placas de Petri contendo meio MS (Murashige e 

Skoog) suplementado com ANA (ácido α-naftalenoacético) e BAP (6-benzilaminopurina) 

formando seis tratamentos com diferentes combinações. Aos 60 dias de cultivo, verificaram-se 

diferenças na formação dos calos, sendo o tratamento T4 (5 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP) 

o que apresentou os melhores resultados na indução de calos em P. divaricatum, atingindo um total 

de 100%, seguido do tratamento T3 (0 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP) com 84% da formação 

de calos. Os resultados nos demonstram que a combinação destes reguladores foi eficaz para o 

processo de indução de calos, o que possibilitará inúmeros estudos com as células que podem ser 

proliferadas. 

 

Palavras-chave: Biotecnologia vegetal. Metabólitos. Piperaceae 

Área de Interesse do Simpósio: Biotecnologia 
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1. INTRODUÇÃO  

A técnica de cultura de tecidos vegetais consiste no cultivo de células ou tecidos vegetais 

sob condições químicas e físicas apropriadas, representando uma das áreas de maior êxito da 

biotecnologia (GIACOMETTI, 1990).A regeneração de plantas através da cultura de tecidos 

baseia-se no princípio da totipotência, ondeuma célula madura (diferenciada ou especializada), 

poderá ser estimulada a funcionar como uma célula meristemática, um fenômeno conhecido como 

desdiferenciação e neste processo, as células ditas diferenciadas retêm toda a informação genética 

requerida para o desenvolvimento de uma planta inteira (HOPKINS, 2000). 

 O cultivo de calos pode ser utilizado para se estudar o desenvolvimento celular, explorar 

produtos provenientes do metabolismo primário e secundário e obter suspensões celulares, também 

pode ocorrer a propagação via formação de gemas ou embriões somáticos (LANDA et al., 

2000).Piper divaricatum é uma dicotiledônea pertencente à família Piperaceae que vem sendo 

estudada nos últimos anos devido ao seu elevado potencial fungicida in vitro e tolerância in vivo 

contra o fitopatógeno Fusarium solani f. sp. piperis, causador da fusariose em pimenteira-do-reino 

(Piper nigrum) (MEIRELES, 2014). Estudos visando o estabelecimento de um protocolo de cultivo 

in vitro através de sementes desta espécie foram desenvolvidos por (CORPES, et al., 2015) e 

percebeu-se que o meio de cultivo em que esta piperácea é cultivada, bem como as condições de 

luminosidade podem influenciar nos aspectos morfológicos no processo de germinação in vitro, 

apresentando períodos de maior culminância durante os estádios de desenvolvimento. O uso de 

reguladores vegetais quando empregados no manejo da planta podem modificar seu 

comportamento,alterando não só a produtividade desta, como o seu metabolismo secundário, 

obtendo-se às vezes um aumento do teor de óleo essencial (SHUKLA; FAROOQI,1990).  

 Esta plantaproduz em seu óleo essencial elevadas concentrações de metileugenol (50 – 

90%), um fenilpropanoide com propriedades antioxidante e fungicida (CORPES, 2015). No que 

diz respeito a condições de cultivo (CORPES, et al., 2016) detectaram que os principais compostos 

identificados nas folhas aos 90 dias no cultivo in vitro e in vivo foram metileugenol (80,9 ⁄ 79,7%), 

β-elemeno (7,2 ⁄ 4,7%) e E-β-ocimeno (6,1 ⁄ 8,7%). Nas raízes in vitro, houve produção de 

metileugenol em baixa quantidade (10,2%) e altas concentrações de elemol (38,2%) e α-selineno 

(38,2%). Por outro lado, as raízes cultivadas in vivo foram ricas em monoterpenos com δ-3-careno 
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(19,8%), limoneno (14,8%) e α-felandreno (12,7%) e não houve variação no teor de compostos 

fenólicos nas folhas e raízes em ambos cultivos, porém percebeu-se que nas folhas in vitro ocorre 

uma maior atividade antioxidante aos 90 dias. 

 Realizar estudos que comparem diferentes condições de cultivo em determinadas espécies 

torna-se muito importante, uma vez que se pode reforçar a hipótese de que plantas regeneradas in 

vitro podem sintetizar metabólitos semelhantes a planta matriz e manter suas propriedades 

biológicas. Neste aspecto o cultivo in vitro de P. divaricatum é uma alternativa viável, uma vez 

que apresenta várias aplicações e ocorrência restrita na Amazônia. Vale ressaltar que esta espécie 

pode ser utilizada em programas de melhoramento juntamente com P. nigrum para a clonagem e 

multiplicação de plantas. A cultura de calos in vitro nos fornece a possibilidade de obter embriões 

somáticos que podem deter todas as informações necessárias para formação de um indivíduo 

completo. Neste sentido o objetivo deste trabalho foi estabelecer um protocolo de cultivo para 

indução de calos primários nesta espécie com a finalidade de realizar estudos futuros referentes a 

embriogênese somática e metabólitos secundários presentes nas células. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os ensaios de cultivo in vitro foram desenvolvidos no Laboratório de Biotecnologia Vegetal 

da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, Pará.  

Nesta etapa, foram utilizados como explantes segmentos foliares de P.divaricatum de 

aproximadamente 0,5 cm2, provenientes de plântulas micropropagadas in vitro. Em seguida, os 

explantes foram cultivados em placas de Petri (15 x 90 mm) contendo meio MS (Murashige e 

Skoog) suplementado com ANA (ácido α-naftalenoacético) e BAP (6-benzilaminopurina) 

formando seis tratamentos com diferentes combinações (Tabela 1). 

Os explantes foram inoculados com a face abaxial em contato com o meio de cultura e 

cultivados em estufas incubadoras com temperatura a 25°C ± 2°C no escuro durante 60 dias. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, composto por 5 repetições por 

tratamento, sendo cada parcela composta por 5 explantes. A variável analisada foi a percentagem  

de formação de calos  em  relação aos tratamentos utilizados e estes foram dispostos em esquema 

fatorial 3 x 2 x 2, sendo ANA nas concentrações (0,0; 5,0 e 10,0 mg L-1); BAP (combinado ou não 

com ANA) e dois tempos de incubação (30 e 60 dias). 
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Tabela 1. Tratamentos utilizados para indução de calos em segmentos foliares de P. divaricatum. 

Fonte: Autores (2016) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Após 60 dias de cultivo, verificaram-se diferenças na formação de calos primários. O 

tratamento T4 (5 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP) foi o que apresentou os melhores resultados 

na indução de calos em P. divaricatum, com 100 % de formação de calos aos 60 dias, seguido de 

T3 (0 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP) com 84% da formação de calos (Tabela 2)  

Tabela 2: Percentagem de formação de calos em relação ao tempo de incubação e aos tratamentos utilizados 

para indução de calos em P. divaricatum 

 

  

Fonte: Autores (2016) 

 A tabela acima também nos demonstra que durante os 30 primeiros dias de incubação  

nem todos explantes que irão formar calos primários já expressam esta característica, sendo 

                           Tratamentos                                                           Concentrações 

T0 0 mg.L-1 de ANA + 0 mg.L-1 de BAP 

T1 5 mg.L-1 de ANA + 0 mg.L-1 de BAP 

T2 10 mg.L-1 de ANA + 0 mg.L-1 de BAP 

T3 0 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP 

T4 5 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP 

T5 10 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP 

 Tempos de 

Incubação 

em dias 

Calos formados 

aos 30 dias (%) 

Calos formados 

aos 60 dias (%) 

                    Tratamentos 

T0: 0 mg.L-1 de ANA + 0 mg.L-1 de BAP       30    60 0 0 

T1: 5 mg.L-1 de ANA + 0 mg.L-1 de BAP       30    60 0 0 

T2: 10 mg.L-1 de ANA + 0 mg.L-1 de BAP       30   60 16 16 

T3: 0 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP       30   60 64 84 

T4: 5 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP       30   60 84 100 

T5:10 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP       30   60 48 68 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

549 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

importante observar quais explantes irão formar calos até os 60 dias para uma maior fidelidade dos 

dados. 

 SOUSA, (2013) ao testar a influência dos reguladores de crescimento para indução 

de calos em P.aduncum e P.hispidinervum durante o período de 60 dias obteve resultados 

satisfatórios para P.aduncum tendo obtido 88% da formação de calos quando submeteu esta 

espécieao tratamento que continha 5 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de BAP, entretanto, não obteve 

o mesmo resultado para  P.hispidinervum, tendo obtido apenas 32% na formação de calos.

 Com o objetivo de testar a influência das auxinas (ANA, AIA, AIB e 2,4-D) na 

indução de calos primários em explantes foliares e entrenós de Piper hispidinervum (COSTA et 

al., 2008) concluíram que ao adicionar o regulador de crescimento auxina nas concentrações 2,5 e 

5 mg.L-1, ocorre uma maior indução de calos quando o tipo de explante é oriundo da região foliar. 

 Visando a produção de moléculas biologicamente ativas, (PEREIRA et al., 2000) 

avaliaram o processo de indução de calos em explantes foliares de Piper aduncum através da 

combinação de diferentes concentrações de ANA e BAP e constataram que quando se utiliza a 

combinação de 4,4 µM de BAP + 5,4 µM de ANA, ocorre 100% da formação de calos. 

  Com a finalidade de induzir a organogênese in vitro de P.hispidinervum através de 

estacas oriundas de germinação in vitro (SALVARO, 2009) testou as concentrações 0,25 ; 0,50; 

0,75; e 1,0 mg.L-1 de BAP isoladamente ou combinadas com AIB e constatou que dentre estas 

concentrações citadas, somente na concentração 0,25mg.L-1 de BAP, não ocorre a formação de 

calo. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 No que diz respeito a influência dos reguladores de crescimento para produção de 

calos primários emP. divaricatum, constatou-se que a combinação dos reguladores ANA e BAP, é 

eficaz no processo de indução de calos, sendo a concentração 5 mg.L-1 de ANA + 2,5 mg.L-1 de 

BAP (T4) considerada a melhor para tal finalidade, porém quando se utiliza apenas o regulador 

BAP na concentração 2,5 mg.L-1(T3), também é possível obter resultados satisfatórios, porém a 

formação de calos ocorrerá em menor percentual. 

 O processo de indução de calos em P. divaricatum, nos possibilita obter estudos mais 

aprofundados em relação à produção dos metabólitos produzidos pelas células desta espécie, bem 
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como sua possível utilização em programas de melhoramento juntamente com P. nigrum, uma vez 

que trabalhos anteriores mostraram que P. divaricatum possuí metabólitos de elevado interesse, 

porém ainda se faz necessário aprimorar cada vez mais os estudos a respeito desta espécie tendo 

em vista que ela ainda é pouco relatada na literatura. 
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RESUMO  

 

A Amazônia é uma região conhecida mundialmente pela sua rica biodiversidade, possui 53 grandes 

ecossistemas, mais de 600 tipos diferentes de habitat terrestre, cerca de 45 mil espécies de plantas 

e animais (SAYRES et al., 2008). Ao passo que detém de uma riqueza natural sem precedentes, 

contrasta com ciclos de exploração indevidas desse potencial, principalmente pela inexistência de 

um controle e regulação do acesso e repartição dos benefícios desta biodiversidade. O avanço da 

Biopirataria com a apropriação dos conhecimentos tradicionais nos últimos anos tem sido debatido 

em diversas partes do mundo, principalmente ao que concerne aos conhecimentos produzidos 

coletivamente com as comunidades e a apropriação desses conhecimentos com uso de 

comercialização por agente externo.Assim, os conhecimentos das populações tradicionais sobre 

essa biodiversidade têm sido intensamente explorados por grandes empreendimentos 

principalmente do ramo de cosméticos, medicamentos e culinários.Grandes empreendimentos do 

ramo de medicamentos, cosméticos, alimentos, inseticidas, herbicidas, corantes, aromatizantes, se 

apropriam, na maioria das vezes ilegalmente, de ativos do bioma amazônico e do conhecimento 

que as populações detêm, com patentes de bioprodutos que violam os diretos de povos nativos 

deste espaço, como ribeirinhos e indígenas, que não são compensados pelos seus saberes e 

tecnologias.De posse alguns conceitos que permeiam os debates e estudos sobre a exploração, para 

fins comerciais, dos conhecimentos tradicionais, avançamos com a discussão para casos concretos 

de ocorrências da prática de apropriação indevida dessas riquezas comunitárias no contexto do 

estado do Pará. 

 

Palavras-chave: Identidade; Bioprospecção; Conhecimentos populares 

Área de Interesse do Simpósio: Biotecnologia 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O avanço da Biopirataria com a apropriação dos conhecimentos tradicionais nos últimos 

anos tem sido debatido em diversas partes do mundo, principalmente ao que concerne aos 

mailto:assis.farias@ifpa.edu.br
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conhecimentos produzidos coletivamente com as comunidades e a apropriação desses 

conhecimentos com uso de comercialização por agente externo. O Brasil é considerado o país de 

maior diversidade de vida do planeta, o que o torna alvo de cobiça e infindáveis discussões sobre 

a forma de sua utilização econômica, e com imensas belezas naturais, a região amazônica se 

constitui um imenso celeiro da biodiversidade e povos tradicionais que compartilham 

conhecimento e modos de vida.  

Segundo Piracy e Dalevi (1997, não paginado), A história da biopirataria na Amazônia 

começou logo depois a "descoberta" pelos portugueses em 1500, quando os mesmos roubaram 

dos povos indígenas da região o segredo de como extrair um pigmento vermelho do Pau Brasil.  

Cabe destacar que de início foi muito explorado os conhecimentos tradicionais dos 

indígenas que constituíram por meio da submissão desses povos aos portugueses que alterou seu 

modo de vida. O conflito é inevitável quando se trata do patenteamento de plantas medicinais: o 

curare, por exemplo, uma mistura tóxica de várias plantas, usada tradicionalmente por algumas 

etnias indígenas da Amazônia, para envenenar as pontas de suas flechas cuja fórmula foi mantida 

em segredo pelos índios durante séculos. (PIRACY e DALEVI, 1997, não paginado). 

O estudo se propõe a um levantamento e análise bibliográfica de estudos de casos sobre 

exploração dos conhecimentos de populações tradicionais, para fins comerciais, no estado do Pará. 

 

BIODIVERSIDADE 

 

O termo Biodiversidade compreende a diversidade genética, específica e ecossistêmica 

presente em nosso planeta, construído a partir das palavras bio (vida) e diversidade (grande 

variedade).  

Atualmente tem-se um cenário de acesso crescente a essa biodiversidade, assim como aos 

saberes ligados as tradições de populações nativas desses biomas brasileiros. Principalmente por 

pesquisadores como encurtamento de pesquisa e descobertas e comercialização de novos produtos, 

principalmente da região amazônica, plantas medicinais, aromáticos, inseticidas e corantes 

naturais.    

A Amazônia conta com uma rica biodiversidade, uma das maiores do planeta, com 

potencial para o desenvolvimento do setor bioindustrial, que busca agregar valor à biodiversidade 

de forma sustentável, favorecendo o desenvolvimento das populações tradicionais. No entanto, é 
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constante práticas de apropriação indevida dessa biodiversidade, do patrimônio genético e de 

conhecimentos tradicionais por terceiros.  

 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS/LOCAIS: 

Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB e medida provisória no 2.052, 

de 29 de junho de 2000 o termo População Tradicional refere-se a um grupo humano, incluindo 

remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que se 

organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas 

instituições sociais e econômicas.  Segundo Arruda (1999), as populações tradicionais são aquelas 

que apresentam um modelo de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais voltados 

principalmente para a subsistência, com fraca articulação com o mercado, baseado em uso 

intensivo de mão de obra familiar, tecnologias de baixo impacto derivadas de conhecimentos 

patrimoniais e, normalmente, de base sustentável (p.79-80). 

 

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS ASSOCIADO 

Determinadas populações no contato direto com a floresta, pelo acúmulo de formação ao 

longo do tempo e repassada de geração em geração, produzem saber acerca do uso de determinada 

espécie, muitas das vezes até tecnológicas simples de beneficiamento são desenvolvidas no seio 

dessas comunidades.   

Entende-se por conhecimento tradicional associado aquele advindo de povos 

nativos, que detém técnicas de manejo de recursos naturais, como caça e pesca, e 

conhecem as propriedades medicinais e farmacêuticas de organismos vivos ou 

mortos. (CAIXETA; MOTA, 2012) 
 

Ou seja, o conhecimento que tenha origem na cultura de determinada comunidade, o qual 

é explorado pelos indivíduos de forma sustentável, garantindo a sobrevivência das gerações. 

Também conhecido como conhecimento tácito, adquirido pelos sujeitos ao longo de sua vida.  

 

BIOPIRATARIA 

A biopirataria consiste na coleta de materiais da biodiversidade, da fauna, da flora, ou todo 

e qualquer patrimônio genético ligado ao meio ambiente, sem o pagamento de royalties a 

comunidade ou pais de origem desse material natural. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.052-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.052-2000?OpenDocument
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Este termo foi lançado pela ONG RAFI da década de 90, para alertar sobre o fato que 

recursos biológicos e conhecimento tradicional de comunidades indígenas estarem sendo 

apanhados e patenteados por empresas multinacionais e instituições cientificas (LARANJEIRA et 

al., 2011), sem a participação dos lucros advindos da comercialização desta riqueza comunitária 

ligada a biodiversidade, principalmente para fabricação de medicamentos no exterior. 

Segundo o entendimento do Instituto Brasileiro de Direito do Comércio Internacional, da 

Tecnologia, Informação e Desenvolvimento – CIITED Biopirataria:  

Consiste no ato de aceder ou transferir recurso genético (animal ou vegetal) e/ou 

conhecimento tradicional associado à biodiversidade, sem a expressa autorização 

do Estado de onde fora extraído o recurso ou da comunidade tradicional que 

desenvolveu e manteve determinado conhecimento ao longo dos tempos (prática 

esta que infringe as disposições vinculantes da Convenção das Organizações das 

Nações Unidas sobre Diversidade Biológica). A biopirataria envolve ainda a não-

repartição justa e equitativa – entre Estados, corporações e comunidades 

tradicionais – dos recursos advindos da exploração comercial ou não dos recursos 

e conhecimentos transferidos. (VALÉRIO et al., 2010, p.02) 

 

Ademais, Danilo Nascimento no estudo “Biopirataria na Amazônia: uma proposta jurídica 

de proteção transnacional da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados” se 

refere a Biopirataria como a   

 

Coleta da biodiversidade, com ou sem o uso de conhecimentos tradicionais 

associados. Sem o consentimento prévio e informado dos países de origem e das 

populações detentoras do conhecimento tradicional, para identificar os princípios 

ativos e depois patenteá-los e explorá-los, sem qualquer repartição de benefícios 

com os países detentores da biodiversidade ou com a população detentora do 

conhecimento tradicional associado (NASCIMENTO, 2010. p. 45). 
 

 

Para Sirvinskas (2002, p. 233) trata-se da  

transferência dessa riqueza encontrada na natureza (biodiversidade) para outros 

países com a finalidade de fabricação de medicamentos sem o pagamento de 

royalties ao país onde se descobriu a matéria prima do citado produto. Tal fato 

está ligado às questões das patentes. Diante disso, a lei nº 9.279 de 1996, que 

disciplina a lei das Patentes, estabeleceu que os países que utilizarem matéria-

prima de outro país para a fabricação de medicamentos deverão pagar royalties.   

 

RAFI (1999, p.1) inova o conceito ao enfatizar o papel da propriedade intelectual na 

apropriação ilícita:   
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Biopirataria é o uso da propriedade intelectual para legitimar o controle exclusivo 

dos recursos biológicos, genéticos e do conhecimento tradicional associado sem 

reconhecer, recompensar ou proteger, os direitos dos inovadores informais 

(comunidades tradicionais), e sem atender as condições legais para acesso aos 

recursos da biodiversidade e conhecimento tradicional associado. 
 

Quando a apropriação indevida abrange tanto a biodiversidade quanto os saberes de 

populações tradicionais associado, ocorre o que muitos pesquisadores denominam de 

biosociopirataria, conforme definição:   

 

Um processo de biopirateamento que envolve a apropriação pelo setor empresarial 

de elementos da biodiversidade já investigados, conhecidos e com tecnologias de 

beneficiamentos pelas populações tradicionais/outras. Por sua vez, os/as 

empresários/as tem por objetivo o patenteamento, a produção industrial e a 

comercialização (SIMONIAN, 2003) 
 

 

O Exemplo do produto Vela de Andiroba apresentando anteriormente se enquadra como 

caso de biosociopirataria. 

 

BIOTECNOLOGIA 

Segundo o documento da Convenção da Biodiversidade (RIO DE JANEIRO – 1992) 

biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos 

vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou desenvolver processos para 

utilização específica. Utiliza-se muito o temo como sinônimo de Engenharia Genética.  

Ao nosso entender é o conceito que mais se aplica a realidade amazônica, para definir os 

novos bioprocessos e bioprodutos (medicamentos e cosméticos, inseticidas e defensivos agrícolas 

naturais, biomateriais, corantes e aromatizantes, produtos alimentares) que estão sendo 

desenvolvidos a partir da biodiversidade da região, por meio de processos biotecnológicos frutos 

de diversas pesquisas. Esses processos biotecnológicos muitas vezes são utilizados na 

bioprospecção, em melhoramentos genéticos de espécies, na transgenia e alteração de 

características moleculares.     

BIOPROSPECÇÃO 

No inciso VII do Artigo 7º da Medida Provisória nº2186-16/2001 foi definido o conceito 

de Bioprospecção, a qual refere-se a qualquer atividade exploratória que visa identificar 
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componente do Patrimônio Genético e informação sobre o Conhecimento Tradicional Associado, 

como potencial de uso comercial.   

Segundo Laird (1995:2), bioprospecção é a:    

exploração da biodiversidade para a descoberta de recursos genéticos e 

bioquímicos de valor comercial. Tipicamente, amostras de organismos são 

coletadas em países que são ricos em biodiversidade, mas financeiramente pobres, 

e despachadas para avaliação em laboratórios de países industrializados. O 

conhecimento local pode ser usado para guiar essa pesquisa, por exemplo, tendo 

em vista os usos tradicionais das plantas como medicamentos.    

 

Para RAFI (1999), bioprospecção está relacionado a exploração, extração e avaliação da 

biodiversidade e do conhecimento tradicional para obtenção de recursos genéticos e bioquímicos 

comercialmente valoráveis. 

 

EXPLORAÇÃO DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS, PARA FINS COMERCIAIS, NO 

ESTADO DO PARÁ. 

De posse dos conceitos que permeiam os debates e estudos sobre a exploração, para fins 

comerciais, dos conhecimentos tradicionais, avançamos com a discussão para casos concretos de 

ocorrências da prática de apropriação indevida dessas riquezas comunitárias no contexto do estado 

do Pará.   

Um dos casos de apropriação do conhecimento popular no estado do Pará e que percutiu 

foi da Natura do Brasil, empresa fabricante de cosméticos, foi envolvida em uma polêmica com 

vendedoras de ervas do tradicional mercado Ver-o-peso, de Belém, no Pará. A empresa entrevistou 

seis ervateiras sobre seus conhecimentos na manipulação de ervas que contém três essências 

aromáticas - a priprioca, o breu branco e o cumaru - e o material gravado em vídeo foi utilizado 

pela empresa para promoção de seus produtos, “justamente para valorizar a tradição da população 

do Norte”. As vendedoras, no entanto, afirmam que foram pagas na ocasião pelo "uso da imagem", 

mas não pela cessão dos saberes. Pois conforme fontes a mesma Empresa Natura do Brasil, cuja 

foi acusada de prática de cometer biopirataria, a ação do MPF no ano de 2007, contra a exploração 

indevida de conhecimentos tradicionais dos índios ashaninka na fronteira Brasil-Peru (Piracy e 

Dalevi (1997, não paginado). 

Diante da discursão percebeu a fragilidade das leis que amparam os saberes populares, pois 

a referida empresa demonstrou uma série de argumentos para se desvincular da exploração do 

http://www.socioambiental.org/website/noticias/direitos/f_30052006.html
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conhecimento popular em prol da comercialização de seus produtos.  Os referidos casos levou uma 

intervenção das autoridades públicas para amparar os saberes produzidos pelos povos tradicionais.  

Nesse sentido Santos (2001, não paginado) destaca o amparo legal em prol dos 

conhecimentos tradicionais: 

(...) a Convenção sobre a Diversidade Biológica, aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº 2,de 1994, traz em seu Preâmbulo, entre outras coisas, que as Partes 

Contratantes devem reconhecer a estreita e tradicional dependência de recursos 

biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilo de 

vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os benefícios da 

utilização do conhecimento tradicional. Ou seja, as comunidades locais 

(ribeirinhos, seringueiros etc) e as populações indígenas que fornecerem seus 

"conhecimentos tradicionais" relevantes para a conservação e exploração da 

biodiversidade devem receber benefícios, os quais devem ser distribuídos 

equitativamente. 

 

A referida lei prever a repartição dos bens produzidos através dos conhecimentos 

tradicionais populares que foi o caso das vendedoras de erva medicinais do mercado ver-o-peso.  

Em Dezembro de 2002, a AMAZONLINK.ORG denunciou uma série de patentes e marcas 

sobre recursos biológicos da Amazônia e lançou a campanha Limites Éticos acerca do Registro de 

Marcas e Patentes de Recursos Biológicos e Conhecimentos Tradicionais da Amazônia, atualmente 

considerada um marco no processo de discussão e tomada de decisão sobre o tema. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
Este estudo foi realizado utilizando-se da técnica de levantamento e análise bibliográfica. 

Primeiramente, foram levantadas obras, periódicos e documentos eletrônicos para melhor 

compreensão do assunto. Fez-se, então, leitura, fichamento das principais fontes de pesquisa e 

análise do material estudado para aprofundar a compreensão do tema e das questões levantadas. 

Por fim, elaborou-se o presente trabalho com a síntese das discussões presentes nesses estudos. 

Consta-se poucos estudos voltados para a temática no âmbito do estado do Pará. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os conhecimentos de populações tradicionais associado a biodiversidade, passados de pais 

para filhos na relação homem-natureza, é uma das características intrínsecas da Amazônica, como 

parte das riquezas culturais desta região.  
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Nos últimos tempos estes recursos genéticos têm chamado a atenção de empresas 

multinacionais e instituições de pesquisa, assim como de pesquisadores de áreas diversas que veem 

a biodiversidade da floresta como “ativos bioindustriais”, para fins comerciais.  

Grandes empreendimentos do ramo de medicamentos, cosméticos, alimentos, inseticidas, 

herbicidas, corantes, aromatizantes, se apropriam, na maioria das vezes ilegalmente, de ativos do 

bioma amazônico e do conhecimento que as populações detêm, com patentes de bioprodutos que 

violam os diretos de povos nativos deste espaço, como ribeirinhos e indígenas, que não são 

compensados pelos seus saberes e tecnologias.   

Neste sentido surgem diversos movimentos na região Amazônica engajados na defesa da 

inclusão de povos da floresta e de comunidade nos benefícios gerados a partir dessa biodiversidade.   

Nesse cenário tem-se o constante patenteamento de marcas relacionadas a produtos 

agroextrativistas, a exemplo do Cupuaçu, Andiroba, Copaíba, Pupunha, sem o reconhecimento, 

inclusive de saberes, em meio a legislações insipientes para julgar, condenar e punir.  

Como título de exemplo temos o caso envolvendo a Andiroba, patenteada por empresas 

europeias, dos EUA e do Japão, mas que é comprovado que os indígenas foram os primeiros povos 

a descobrir o potencial medicinal e repelente dessa espécie nativa da Amazônia. Assim como o 

produto vela de Andiroba produzida a partir da semente desse vegetal, e patenteada pela Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), juntamente com o Instituto de Pesquisa do Amapá (IPEA), mas teriam 

sidos os moradores da Comunidade de Carvão (Mazagão/AP) os primeiros a produzir.    

Após o levantamento e análise das bibliografias destacamos alguns termos associados a esta 

discussão como Biodiversidade, Populações tradicionais Conhecimentos Tradicionais Associado, 

e Biopirataria, Biotecnologia e Bioprospecção. Faz-se necessário conceitua–lós para situar e 

auxiliar na compreensão da discussão que nos propomos.  

 

4. CONCLUSÕES  
 

Conforme Santos (2001, não paginado) conceitua que (...) a biodiversidade engloba todos os 

recursos vivos da terra e ante a sua importância para o ser humano pode ser considerada como um 

conjunto de riquezas, sendo um patrimônio natural de uma nação. Nesse sentido o Estado do Pará 

é rico na sua biodiversidade e estar inserido na região amazônica caracterizado com um potencial 

para o desenvolvimento de pesquisas, cuja precisa de investimentos em infraestrutura e capacitação 
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de pessoal no combate a biopirataria que leva de nosso povo seus conhecimentos e tradições em 

“prol de pesquisas” para o entendimento de vida das populações tradicionais.  

Homma (2005, não paginado) propõe que:  
 

(...) melhor forma de combater a biopirataria na Amazônia é conseguir 

transformar os recursos da biodiversidade em atividades econômicas para gerar 

renda e emprego para a sua população. A fragilidade da economia extrativa em 

que se baseia a maioria dos produtos da biodiversidade amazônica constitui em 

um convite a biopirataria. 
 

É visível que as limitações dos povos tradicionais e sua organização levam a exploração de 

seus conhecimentos e recursos para fins do mercado, o contexto socioeconômico e ambiental da 

região demanda investimentos na organização do conhecimento popular como fonte de renda para 

seus povos. 

Homma (2005, não paginado) acrescenta ainda que: 

Os recursos da biodiversidade amazônica com maior interesse econômico seriam 

as plantas medicinais, aromáticos, inseticidas e corantes naturais. Dessa forma, 

a histeria com relação a biopirataria na Amazônia esconde dois graves 

problemas: ocultar a gravidade real do problema e a outra buscar uma efetiva 

solução. 

 

A dificuldade para proteção existente ainda não garante a segurança da biodiversidade com 

seu patrimônio imensurável. Haja vista, que muito tem se discutido sobre os conhecimentos 

tradicionais populares, mas temos a necessidade leis mais abrangente que deva direcionar medidas 

para um combate urgente da biopirataria, reforçando o policiamento e monitorando as fronteiras 

do Brasil. Destaco que este trabalho contribuiu bastante para a minha formação acadêmica e para 

que conhecesse ainda mais sobre um grande problema de nosso estado e que tem acarretado 

enormes prejuízos a nossa população. 
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RESUMO 
 

O mogno brasileiro (Swietenia macrophylla King.) é uma espécie de importante valor comercial, 

devido a excelente qualidade da sua madeira que é muito utilizada na produção de móveis e artigos 

de decoração de luxo. Por este motivo, a espécie vem sendo explorada de forma indiscriminada na 

Amazônia,além de ser alvo do ataque da praga Hypsipyla grandella Zeller., conhecida como broca 

do ponteiro do mogno, o que a colocou em risco de extinção. Assim, buscando alternativas para a 

produção de mudas, este trabalho teve como objetivo desenvolver um protocolo eficiente de 

germinação in vitro de mogno para ser utilizado em trabalhos de micropropagação. Sementes de 

mogno sem tegumento foram submetidas à diferentes tipos de assepsia: sem fungicida, fungicida 

Derosal® e outro Protreat®. Após a assepsia, as sementes foram inoculadas emdiferentes meios de 

cultura: MS, ½MS, WPM e ½WPM, combinados em diferentes concentrações de sacarose (0%, 

1,5% e 30%). O material foi mantido em sala de crescimento em duas condições: escuro por uma 

semana seguido de fotoperíodo de 16 h de luz e fotoperíodo de 16 h de luz após a inoculação das 

sementes, ambos em temperatura de 25º ± 2º C. Houve altas taxas de contaminação (48%) por 

fungos endofíticos nos experimentos realizados sem fungicida e com fungicida Derosal®. As taxas 

de germinação foram muito baixas em condições de escuro por 1 semana seguido de fotoperíodo 

(28 %). Assim, o melhor resultado foi obtido com o tratamento ½WPM a 3% de sacarose,aliado ao 

uso de fungicida Protreat® e fotoperíodo de 16h de luz, com 100% de germinação de plântulas já 

ao 15º dia após a inoculação. 

 

Palavras-chave: Mogno. Micropropagação. Cultura de Tecidos Vegetais. 

Área de Interesse do Simpósio: Biotecnologia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O mogno brasileiro (Swietenia macrophylla King.) é uma espécie da família Meliaceae, 

de grande importância para o mercado florestal madeireiro devido às interessantes propriedades 

organolépticas desta espécie, como a cor castanho-avermelhada, cheiro agradável característico da 

espécie, grão fino, textura, e desenho da madeira diretamente ligado ao seu valor decorativo e 

ornamental (COUTO et al., 2002), além de ter grande dureza e densidade elevada (>0,63g/cm³) 

mailto:igor.ical@gmail.com
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(ALVARADO et al., 2010). Ocorrendo desde o Sul do México, cobrindo toda a Amazônia, 

incluindo Peru e Bolívia (SCHOTTZ et al., 2007). 

A espécie ainda é uma das mais exploradas na Amazônia, por isto, está ameaçada de 

extinção, já que não há a renovação dos estoques de mogno com a mesma proporção em que o 

recurso é extraído das florestas (TUCCI & PINTO, 2003), por esta razão, a exploração de mogno 

foi proibida no Brasil (Diário Oficial da União, 2000), além de ser principal alvo da praga 

Hypsipyla grandella Zeller. (Lepidoptera: Pyralidae), também conhecida como broca do ponteiro 

do mogno, que inviabiliza a produção em monoculturas (LUNZ et al., 2009). Daí a importância de 

produzir mudas para fins de reflorestamento e recuperação da estabilidade ecológica da espécie. 

Swietenia macrophylla é uma espécie clímax do grupo ecológico tolerante à sombra e 

as sementes podem germinar no sub-bosque, evidenciando que ela ocorre nos estágios iniciais de 

regeneração da Floresta Tropical. As sementes se comportam como ortodoxas, porém perdem 

rapidamente a viabilidade quando armazenadas em temperatura ambiente, durando cerca de três 

meses (CARVALHO, 2007).  

Assim, buscando alternativas para a produção de mudas, este trabalho teve como objetivo 

desenvolver um protocolo eficiente de germinação in vitro de mogno para ser utilizado em 

trabalhos de micropropagação. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia Vegetal da 

Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA. 

 

2.1. - Germinação de sementes e obtenção de plântulas. 

Foram utilizadas um total de 216 sementes de mogno brasileiro (Swietenia macrophylla 

King. – Meliaceae), divididas em três experimentos (72 sementes em cada um), oriundas do banco 

de sementes da EMBRAPA da Amazônia Oriental – CPATU, localizada em Belém/PA. 

Após a coleta, o tegumento das sementes foi removido e foi realizada a pré-assepsia com 

lavagem em água corrente com detergente neutro por 20 minutos. Depois, as sementes foram 

submetidas a três diferentes condições de assepsia: sem uso de fungicidas, uso de fungicida 0,2% 

de Derosal® (Carbendazim) por 30 minutos e0,5% de Protreat® (Carbendazim-Tiram) por 30 
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minutos. Em seguida, as sementes foram lavadas com água destilada estéril. Em câmara de fluxo 

laminar, as sementes foram imersas em álcool 70% (v/v) por um minuto, depois em solução de 

hipoclorito de sódio (NaOCl) 2,5% por 30 minutos, então as sementes foram lavadas em água 

destilada estéril 3-4 vezes durante 1 minuto em cada lavagem, de acordo com o protocolo de 

assepsia de sementes florestais proposto por Couto et al. (2004), e inoculadas em meio de 

germinação. As sementes tratadas com o fungicida Protreat® após todo o processo de assepsia 

foram ainda mantidas em solução do mesmofungicida em concentração de 0,02% até que fossem 

transferidas para o meio de cultura. 

Foram utilizados diferentes meios para germinação: meio MS (Murashige & Skoog, 

1962), metade dos sais e vitaminas do meio MS (½MS), WPM – Wood Plant Medium (Lloyd & 

McCown, 1981) e metade dos sais e vitaminas do meio WPM (½WPM), com diferentes 

concentrações de sacarose (0%, 1,5% e 3,0%), solidificado com 8 g.L-1 de ágar e pH ajustado para 

5,8.Os meios utilizados foram esterilizados em autoclave a 121º C e pressão de 1kgf/cm².  

Após a inoculação, as sementes foram mantidas em sala de crescimento a 25º ± 2º C em 

duas diferentes condições de luminosidade: uma semana no escuro e depois em fotoperiodo de 16 

h de luz, e totalmente em fotoperíodo de 16 h de luz. 

 

2.1. – Tabulação e Avaliação dos Dados. 

Durante a germinação (7, 14, 21, 28 e 36 dias), foram avaliadas a porcentagem de 

germinação e a porcentagem de contaminação, sendo que os dados foram dispostos em tabelas 

separadas por blocos (4), tratamentos (3) e repetições (6), por cada repetição de experimentação 

(3), utilizando o software Microsoft Excel® 2010 para a tabulação dos dados e análise estatística, 

com delineamento experimental em blocos casualizados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente houve intensa contaminação por fungos endofíticos, presentes nas sementes. 

Esposito-Polesi (2011) verificou que esses fungos vivem em simbiose facultativa com a maioria 

das essências florestais, colonizando também as sementes, sendo imprescindível a observância do 

protocolo de assepsia para evitar a contaminação. 
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Quando o experimento foi realizado sem a utilização de fungicidas na assepsia, usando 

somente o protocolo para sementes florestais, as amostras obtiveram uma contaminaçãopor fungos 

de 68%. No protocolo de assepsia com o fungicida de ação sistêmica Derosal®a contaminação foi 

reduzida, resultando em 48% de contaminação. Porém, essas taxas ainda representavam perdas 

significativas de sementes, além das plântulas apresentarem sinais de fitotoxicidade, como necrose 

das sementes, provavelmente pela ação deste fungicida. O experimento de assepsia com o fungicida 

de dupla ação sistêmica e de contato Protreat® 0,5% resultou em uma menor taxa de contaminação 

35%.  No uso desse fungicida também foi observado que as plântulas não apresentaram sinais de 

fitotoxicidade, obtendo uma média total de germinação de 51% e as demais sementes (14%) não 

responderam, permanecendo em estado de dormência. 

Figura 1 – Taxas de contaminação e germinação in vitro do mogno (S. macrophylla King.) em diferentes 

tratamentos de assepsia, meios de cultura e condições de crescimento. 

 

Fonte: LOPES, Igor C. de A.& SOUZA, Joanne M. de M. (2016) 

Dentre os meios de cultura utilizados, o ½WPM com adição de 3% de sacarose foi o que 

teve destaque, apresentando os melhores resultados para a germinaçãoin vitro do mogno (100%), 

indicando que as sementes têm melhor desenvolvimento em meios apropriados para plantas 

lenhosas resultando em emissão de epicótilo e formação de plântula já no 15º dia após a inoculação. 

Os experimentos realizados com as sementes inoculadas em diferentes meios e mantidas 

em sala de crescimento por uma semana no escuro e posteriormente expostas a fotoperíodo de 16h 

de luz e temperatura de 25º ± 2º C não favoreceram a germinação in vitro do mogno, pois 
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demoraram a iniciar a germinação. Já as sementes mantidas em sala de crescimento somente em 

fotoperíodo de 16 h de luz e temperatura de 25º ± 2ºC apresentaram maiores taxas e velocidade de 

germinaçãoin vitro, o que indica que também houve influência da luz na germinação de mogno. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho concluiu que o Mogno Brasileiro (Swietenia Macrophylla), apesar de 

ter sementes do tipo ortodoxas, tem a germinação prejudicada por fungos endofíticos, presentes 

nas sementes, que se aproveitam da grande disponibilidade de nutrientes dos meios de cultura 

para formar colônias que liberam metabólitos inibidores do crescimento vegetal. Em condições 

ótimas, as sementes levam em média de 10 a 25 dias para germinarem in vitro. 

Observou-se que o uso do fungicida Protreat® adicionado ao protocolo de assepsia, é 

eficiente na redução dos índices de contaminação, logo a utilização deste na germinaçãoin vitrodo 

Mogno é indicada. 

O meio de cultura com metade dos sais de WPM (½ WPM),combinado com 3% de sacarose, 

associado à adição do fungicida Protreat® ao protocolo de assepsia e mantido em fotoperíodo de 

16h de luz e temperatura de 25± 2º C é o mais indicado para a germinação de mogno in vitro, 

mostrando resultados satisfatórios. 
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RESUMO 

 

Dentro do gênero Parkia, encontra-se a espécie Parkia pendula (Willd.) Benth. Ex Walp.. 

Essa árvore possui valor comercial e ecológico; sua madeira é utilizada na carpintaria, marcenaria, 

caixotaria e construção civil (LORENZI, 2009). Diante da relevância desta espécie o objetivo deste 

trabalho foi realizar o estudo da distribuição de Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. no estado 

do Pará, utilizando dados de herbários. O trabalho foi realizado verificando  o banco de dados do 

Herbário IAN- Embrapa Amazônia Oriental , por meio do sistema BRAHMS (Botanical Research 

and Herbarium Management System) e os dados da rede speciesLink.. De acordo com o 

levantamento encontrou-se registros de 223 amostras de Parkia pendula. Destas, 114 pertencem 

ao Herbário IAN, (85) estão presente no speciesLink e (24) no Museu Paraense Emílio Goeldi. 

Parkia pendula está presente em 25 municípios do Estado do Pará, sendo os que mais se destacam 

com amostras: Mojú com 58 exemplares, Santarém (21), Paragominas (16), Belém (14) e Belterra 

(9). Os coletores que mais contribuíram foram Ferreira, A.M. (18 amostras), Barbosa, M. (14) e 

Soller,J.G) (13). A espécie possui ampla distribuição no Estado do Pará, estando presente em mais 

de 29 municípios. Para as áreas em que não foi encontrado registro espera-se contribuir para o 

direcionamento de novas coletas botânicas. 

 

Palavras-chave: BRAHMS. Banco de dados. Levantamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Divulgação Científica 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Parkia R.BR.(Leguminosae-Mimosoideae), apresenta cerca de 34 espécies, sendo 18 

encontradas somente na Amazônia. Possui distribuição Pantropical, ocorrendo na África e nas 
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Américas (LEWIS et al.,2005). Ocorre em floresta de terra-firme, várzea sazonal, floresta 

secundária com predomínio no norte da América do sul. (HOPKINS; MENDESet al., 2009).  

Espécies de Parkia são árvores de alto porte em média 15 metros de altura, com frutos do 

tipo vagem, cuja madeira varia de baixa a alta densidade (0,34 a 0,88 g/cm³); dependendo da 

espécie, o tempo de germinação varia entre 1-2 semanas e 3-6 semanas, com a produção de grande 

quantidade de semente, as quais são dispersas por animais (LORENZI, 2009). Dentro do gênero 

Parkia, encontra-se a espécie Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp., conhecida popularmente 

no norte do Brasil como angico, faveira-de-chorão no sudeste,como fava-de-bolota. Trata-se de 

uma espécie que chega atingir 40m de altura, possui copa aberta e ampla, com troncos dotados de 

sapopemas, flores vermelhas, fruto legume lenhoso achatado e deiscente (LORENZI, 2009).  

Ocorre na mata pluvial atlântica e na região amazônica em solos argilosos e terra firme 

(SILVA et al. 1977). De acordo com Hopkins (1986), essa espécie é a de maior ocorrência do 

gênero Parkia, e é encontrada na América do sul e em parte da América central. No Brasil, 

espécimes foram encontrados na região norte e nordeste. Essa espécie é recomendada para o plantio 

em áreas degradadas por ser de rápido crescimento (LOUREIRO et al. 1979).  

De acordo com Lorenzi (2009), essa espécie tem potencial para ser utilizada com sucesso 

no paisagismo e arborizações por possuir aspectos interessante devido sua inflorescência pendente. 

Entretanto, as vagens são dotadas de uma espessa sutura adaxial ao longo da qual é produzida uma 

grande quantidade de goma pegajosa que retém as sementes maduras, após a abertura das valvas 

(HOPKINS; HOPKINS, 1983). Desta forma, Hopkins (1986), afirma que essa goma pegajosa é 

capaz de retirar tintas de carros, ou seja, essa espécie não seria adequada para paisagismo e 

arborização.  

Possui função ecológica na recuperação de áreas degradadas por ser uma espécie climática 

de rápido crescimento em ambientes abertos, pela fixação de nitrogênio e por atrai animais 

silvestres.  Suas sementes são alimentos para araras e macacos (dispersores). Os frutos têm queda 

espontânea, os quais podem ser colhidos diretamente da árvore ou do chão (HOPKINS,1986). ; sua 

madeira é utilizada na carpintaria, marcenaria, caixotaria e construção civil, na estrutura interna.  

O local de ocorrência dos vegetais é de extrema importância para entender seu 

comportamento e aspecto ecológico, pois dependendo do tipo de solo e clima os vegetais terão 

características morfológicas e comportamentos específicos (FRANCO et aI 1984; HENRIQUES 
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et aI 1984; ARAÚJO et al. 1998). Dispor de mapas que facilitem a localização e distribuição é 

essencial para a análise e estudos sobre as espécies vegetais. Diante da relevância desta espécie o 

objetivo deste trabalho foi realizar o estudo da distribuição de Parkia pendula (Willd.) Benth. ex 

Walp. no estado do Pará, utilizando dados de herbários. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

        O Trabalho foi realizado primeiramente no banco de dados do Herbário IAN, por meio do 

sistema BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System) (Figura 1). Os dados 

presentes nas exsicatas foram organizados em campos no formato RDE (Entrada Rápida de Dados). 

As informações das exsicatas foram verificadas e comparadas aos dados encontrados no 

BRAHMS. Para a correção e confirmação dos nomes das espécies, utilizou-se sites específicos 

como MOBOT (Missouri Botanical Gardem) e Lista de Espécies da Flora do Brasil e consultou-se 

a plataforma do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), para a confirmação ou 

correção do nome das localidade. 

        Os dados foram verificados e analisados, no que tange a quantidades de material encontrados 

no sistema, bem como os municípios e seus coletores. Além do banco de dados do herbário IAN 

dados de outros herbários foram extraídos da rede speciesLink (Figura 2), por meio do 

site<http:/splink.cria.org.br/>. Este sistema integra informações de herbários, museus e coleções, 

tornando-as de livre acesso a todos via internet.  As informações da espécie referentes ao Estado 

do Pará foram filtradas, posteriormente analisadas e descritas. Utilizou-se para a elaboração do 

Mapa o programa QGIS 2.14, para delimitação dos municípios do Estado Pará. 
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Figura 1-Arquivo RDE com dados e imagem de Parkia pendula. 

. 

 

Fonte: Sistema BRAHMS, Herbário IAN, 2016. 

 

Figura 2- Tela do speciesLink com dados de Parkia pendula. 

 

 

Fonte: SpeciesLink, 2016 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          De acordo com o levantamento encontrou-se registros de 223 amostras de Parkia pendula. 

Destas, 114 pertencem ao Herbário IAN, 85 estão no speciesLink e 24 no Museu Paraense Emílio 

Goeldi. As informações são oriundas de 21 herbários diferentes, sendo o Herbário da Embrapa 

Amazônia Oriental (IAN), responsável por 52% dos dados obtidos, seguido pelo Herbário do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) com 14%, Museu Paraense Emilio Goeldi 

(MG) com 10%, Herbário do Instituto de Pesquisas e Tecnológicas de São Paulo (BCTw) com 6% 

e o Herbário The New York Botanical Garden ( NYBG) com 5% (Gráfico 1). 

Parkia pendula está presente em 25 municípios do Estado do Pará de acordo com o banco de dados 

dos Herbários. Os municípios foram: Mojú com 58 exemplares, essa quantidade pode ser devido a 

esse município possuir solos com sedimentos que são fertilizados periodicamente criando solos 

como: os solos aluviais e glei, pouco úmido proporcionando um ambiente ideal para essa espécie 

(IBGE 2010), Santarém (21), Paragominas (16), Belém (14), Belterra (9), Oriximiná (8), Almeirim, 

Juruti e Tucuruí com (4) exemplares cada, Breu Branco e São Geraldo do Araguaia com (3) 

exemplares cada, Anajás, Jacareacanga, Marabá, Monte Alegre, Novo Repartimento, Óbidos, cada 

um com apenas um exemplar. As pesquisas demonstraram que 24 exemplares não possuíam 

informações da localização de suas coletas (Figura 1). Dentre essas localidades, cerca de 36% das 

coletas foram realizadas no Baixo Amazonas, os solos desta região em particular  podem ser 

distintos por áreas de várzea e de terra firme, com diferentes tipos de cobertura vegetal , ratificando 

as informações extraídas da literatura e no  sudeste paraense, e 16 % na região metropolitana de 

Belém, principalmente em áreas de terra firme e solo argiloso (Silva et al. 1977). Observa-se a 

ocorrência desta espécie no município de Jacareacanga, distante do litoral e caracterizado pelo 

bioma Amazônia, a espécie demonstrou ampla distribuição no território paraense.Os coletores que 

mais contribuíram foram Ferreira, A.M. (18 amostras), Barbosa, M.(14) Soller,J.G. (13), Ribeiro, 

B.G.S (12), Pires, J.M (10) e Brito, J.M. (9) (Gráfico 2). 
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Gráfico 1- Dados dos Herbários das amostras de Parkia pendula do Estado do Pará, 2016. 

 

Fonte: speciesLink e sistema BRAHMS (IAN), 2016. 

 

Gráfico 2- Coletores com maiores contribuições de amostras. 

 

Fonte: speciesLink e sistema BRAHMS (IAN), 2016 
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Mapa 1 – Localidade do Estado do Pará 

 

Fonte: Fonte: speciesLink e sistema BRAHMS (IAN), 2016 

 

4.CONCLUSÃO 

 A Parkia pendula, possui ampla distribuição no Estado do Pará. De acordo com os dados 

extraídos dos herbários está presente em mais de 29 municípios, principalmente na mesorregião 

localizada no Baixo Amazonas. É uma espécie importante, pois possui função ecológica na 

recuperação de áreas degradadas por ser uma espécie climática de rápido crescimento em 

ambientes abertos, pela fixação de nitrogênio e por atrai animais silvestres. Nas áreas sem registro 

não podemos afirmar que a espécie não ocorra, mas consolida a importância de realizar coleta 

botânica. 
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RESUMO  

 

Leguminosae compreende 727 gêneros e cerca de 19.325 espécies, dividida em três subfamílias: 

Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae. Dentro da subfamília Caesalpinioideae, Senna 

Mill. é o segundo maior gênero da tribo Cassieae com aproximadamente 300 espécies com 

distribuição pantropical. Nas Américas está representado por cerca de 200 espécies, das quais 80 

são registradas para o Brasil. Deste modo, o trabalho teve como objetivo realizar o levantamento 

de Senna no Herbário IAN (Embrapa Amazônia Oriental), visando contribuir para o conhecimento 

e manejo das leguminosas na região amazônica. Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 

o gênero e, posteriormente, extraído um arquivo em formato RDE (Entrada Rápida de Dados) com 

o auxílio do sistema BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System). Os 

dados obtidos foram tabulados no programa EXCEL, buscando uma melhor visualização de dados 

e resultados. Usou-se o sistema MOBOT (Missouri Botanical Garden) e “site” FLORA DO 

BRASIL para confirmação nomenclatural. O gênero Senna Mill apresenta 890 amostras 

pertencentes a 106 espécies diferentes, nove (9) subespécies e 36 variedades.  Senna silvestris 

(Vell.) H.S.Irwin & Barneby subsp. silvestris é a que apresenta maior número de amostras 

depositadas no acervo do Herbário IAN (55), seguida por Senna latifolia (G.Mey.) H.S.Irwin & 

Barneby (53) e Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby  (46). Estas amostras são oriundas 

de 12 países diferentes, onde, Brasil (848), Venezuela (9) e Colômbia (7) foram os que mais 

apresentaram coletas. Pará (326), Minas Gerais (77) e Amazonas (59) foram os estados com 

números elevados de coletas. Os coletores Irwin, H.S. (90), Pires, J.M. (64) e Black, G.A. (55) 

aparecem com maior contribuição em número de amostras depositadas no IAN. Este estudo mostra 

a importância da manutenção de acervos de herbários. Levar este conhecimento para a comunidade 

científica e não científica também é um grande avanço para a ciência como um todo. 

 

Palavras-chave: Acervo. BRAHMS.Levantamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Leguminosae compreende 727 gêneros e cerca de 19.325 espécies, dividida em três 

subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae. Caesalpinioideae possui cerca de 

2.250 espécies, distribuídas em quatro tribos: Caesalpiniae, Cassieae, Cercideae e Detariae 

(LEWIS et al., 2005). 

Dentro de Caesalpinioideae, Senna Mill. é o segundo maior gênero da tribo Cassieae com 

aproximadamente 300 espécies com distribuição pantropical. Nas Américas está representado por 

cerca de 200 espécies (DANTAS;SILVA, 2013), 80 das quais registradas para o Brasil (SOUZA; 

BORTOLUZZI, 2012; DANTAS; SILVA, 2013). Espécies deste gênero podem ocorrer em 

cerrados áridos, encostas rochosas, florestas decíduas, pastagem arborizada e floresta tropical e 

subtropical do litoral com pouca ocorrência na floresta amazônica (LEWIS, 2005). 

Podem ser subarbustos, arbustos ou árvores. Exibem folhas paripinadas, 4-multifolioladas, 

folíolos opostos, membranáceos a coriáceos. Racemos ou panículas com eixos secundários 

corimbiformes ou não, axilares ou terminais; brácteas presentes, caducas ou persistentes; bractéolas 

ausentes. Flores 5-meras, enantiostílicas, zigomorfas ou assimétricas, pétalas heteromórficas, duas 

antero-laterais, duas postero-laterais e uma posterior, usualmente côncavas e cuculadas no ápice; 

sépalas livres, homomórficas ou heteromórficas, côncavas; estames 6-7, heteromórficos, sendo 4 

medianos, eretos, subsésseis, 2-3 abaxiais maiores, 2 laterais, geralmente curvos e com filetes 

geralmente duas vezes maior que o comprimento das anteras, e um central menor ou estéril 

geralmente ereto com filete menor que a antera, além de 3-4 estaminódios adaxiais, todos com 

anteras poricidas pelo ápice. Frutos indeiscentes ou tardiamente deiscentes, cilíndricos, 

quadrangulares ou planos, glabros ou indumentados, alados ou não (DANTAS; SILVA, 2013). 

Espécies de Senna são utilizadas na medicina popular, principalmente pelas tribos indígenas 

das Américas, África e Índia, que afirmam que as referidas espécies deste gênero possuem 

potencial atuante como tônico estomáquico, febrífugo, laxante e antimicrobiano, fazendo uso das 

folhas, raízes e sementes (LOBARDO et al., 2009). Espécies como S. alexandina Mill., S. acutifólia 

Delile, são utilizadas tradicionalmente como laxante e purgativas. Já S. cernua (Balbis) I. & B. eS. 

multijuga (L. C. Rich.) I. & B., como corantes (SÁ et al., 2007). Em S. macranthera (DC. ex 

Collad.) H.S. Irwin & Barneby observou-se, no extrato de suas folhas, atividades anti-inflamatórias 
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(NOGUEIRA, 2009), além de diversas outras atividades como analgésica, antiparasitária, 

inseticida e antitumoral (VIEGAS et al, 2006; TAKKIS et al, 2009; MACEDO et al, 2009). 

As sementes de S. occidentalis (L.) Link conhecida como “café fedegoso” por serem 

semelhantes ao café, são utilizadas por populações sertanejas brasileiras, especialmente no Ceará, 

como verdadeiro substituto do café. Além disso, essa espécie tem sido aproveitada como alimento 

cotidiano de classes pobres da Índia e do Sri Lanka, pois suas sementes, quando macias, apresentam 

gosto agradável e similar ao feijão (LOMBARDO et al., 2009). 

Algumas espécies liberam substâncias que podem ser tóxicas a animais em pastejo, como 

por exemplo S. obtusifolia (L.) H.S. Irwin &Barneby (FROEHLICH, 2010).S. alata (L.) Roxb., 

que é considerada como planta invasora, conhecida popularmente como “mata-pasto”, é prejudicial 

às pastagens da região amazônica. (RODRIGUES et al., 2009). 

Este gênero possuipotencial ornamental e árvores de sombra amplamente introduzidas ao 

longo dos trópicos (LEWIS, 2005). Dessa forma, espécimes de S. spectabilis (DC.) H.S. Irwin & 

Barneby são empregados no Brasil principalmente no paisagismo, devido à grande beleza das suas 

floresamarelas, sendo uma espécie com grande potencial para recomposição de áreas degradadas 

(SILVA et al., 2010). 

Diante da importância do gênero, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento de 

Senna no Herbário IAN (Embrapa Amazônia Oriental), visando contribuir para o conhecimento e 

manejo das leguminosas na região amazônica. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado no Laboratório de Botânica da Embrapa Amazônia Oriental, no 

Herbário IAN. Para esta pesquisa, primeiramente fez-se o levantamento bibliográfico sobre o 

gênero Senna, e, posteriormente, a extração das informações do banco de dados, utilizando-se o 

sistema BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System). Com os dados 

extraídos, foi feita uma tabulação no programa EXCEL 2010, buscando uma melhor visualização 

dos dados desta pesquisa. Com as informações melhor apresentadas, fez-se a confirmação 

nomenclatural das espécies encontradas, com auxílio dos sistemas MOBOT (Missouri Botanical 

Garden) e FLORA DO BRASIL. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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No herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental foram encontrados 890 registros 

referentes ao gênero Senna, classificados em 106 espécies diferentes, 9 subespécies e 36 

variedades. Desses 890 registros, a espécie Senna silvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby subsp. 

silvestris é a que apresenta maior número de amostras depositadas no acervo do Herbário IAN (55), 

seguida por Senna latifolia (G.Mey.) H.S.Irwin & Barneby (53), Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin 

& Barneby  (46), Senna chrysocarpa (Desv.) H.S. Irwin & Barneby (44), Senna obtusifolia (L.) 

H.S. Irwin & Barneby (42), Senna candolleana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby(39) (Figura 1). 

Figura 1 – Gráfico das principais espécies do gênero Senna com a quantidade de espécimes, depositadas 

no Herbário IAN, Embrapa Amazônia Oriental, 2016. 

 
Fonte: Autores (2016). 

 

As amostras depositadas no Herbário são oriundas de 12 países diferentes, onde, Brasil 

(848), Venezuela (9), Colômbia (7), Suriname (5) e Equador (4) são os países com maior número 

de amostras coletadas e depositadas no acervo do Herbário IAN (Figura 2). 

Além da identificação do país em que as espécies foram coletadas, o banco de dados do 

herbário IAN possui armazenadas todas as informações necessárias sobre as exsicatas do gênero 
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aqui estudado. Também disponibiliza, em formato RDE (Entrada Rápida de Dados), as 

informações das Unidades Federativas em que essas amostras foram coletadas, em seu respectivo 

País. Daí foi possível identificar um total de 44 estados diferentes, onde, Pará (326), Minas Gerais 

(77), Amazonas (59), Maranhão (51), Bahia (45) e Goiás (45), demonstraram maior 

representatividade em relação à quantidade de amostras de espécies depositadas no acervo do 

herbário (Figura 3). Além disso os estados de Minas Gerais (35), Pará (33), Bahia (24) e Amazonas 

(21) foram os que apresentaram maior diversidade em relação a quantidade de espécies do gênero 

em questão depositadas no herbário IAN. 

Para se alcançar o quantitativo de 890 amostras do Gênero Senna depositadas no acervo 

do IAN, 181 coletores diferentes contribuíram com amostras oriundas dos mais diversos locais do 

mundo. Destes coletores, Irwin, H.S. (90), Pires, J.M. (64), Black, G.A. (55), Belém, R.P. (54), 

Magalhães, M.G. (47) e Fróes, R.L. (37), foram os que mais se destacaram (Figura 4).  

Figura 2 – Gráfico dos países com maior representatividade de coletas de depositadas no Herbário IAN, 

Embrapa Amazônia Oriental, 2016. 

   
 Fonte: Autores (2016). 

 

Figura 3 – Gráfico dos estados com maior representatividade de coletas em relação ao gênero depositadas 

no Herbário IAN, Embrapa Amazônia Oriental, 2016. 
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 Fonte: Autores (2016). 

 

Figura 4 – Gráfico dos principais coletores, com respectiva quantidade de coletas em relação a 

Senna,depositadas no IAN, Embrapa Amazônia Oriental, 2016. 

 
 Fonte: Autores (2016). 

Levantamentos em acervos de herbários para o gênero Senna são, de fato, raros de se 

encontrar. Sabe-se que diversos herbários possuem em sua coleção materiais do gênero, porém, 
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com dados ainda não divulgados para a comunidade científica. Rodrigues et al (2005)., realizaram 

um levantamento de Senna, entretanto eles não relacionam com material já depositado em herbário, 

o que difere deste trabalho, pois fez-se uso dos dados coletados para que se pudesse divulgar, de 

forma científica, o que existe no herbário IAN. Lima et al. (2007), apresentam um levantamento 

de leguminosas em determinado parque, onde aparece com apenas três espécies identificadas, 

diferentemente dos resultados deste trabalho. Santos (2013) realizou levantamento em Goiás e 

encontrou 36 espécies, 4 subespécies e 34 variedades diferentes do gênero Senna, o que evidencia 

a existência de uma grande diversidade deste gênero, confirmando a relevância da divulgação dos 

dados do Herbário IAN (Embrapa Amazônia Oriental), já que existe uma enorme quantidade de 

amostras depositados no mesmo. Herbários como NY (The New York Botanical Garden) e INPA 

também apresentam materiais de Senna depositados em seus acervos (SPECIESLINK, 2016). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os resultados deste trabalho reforçam a importância da manutenção das coleções de 

herbário, pois são neles que estão os testemunhos da flora de uma região ou até mesmo de um país. 

A pesquisa também demonstra os esforços do Herbário IAN no processo de identificação botânica 

e levantamento correto de seus dados. Dentre estes dados, estão os do gênero Senna, que conforme 

exposto nesta pesquisa, necessita de estudos mais aprofundados no que se refere a sua sistemática, 

taxonomia e filogenia. 

Esta pesquisa terá continuidade com o processo de informatização e disponibilização de 

dados e imagens no site do Herbário IAN.  
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RESUMO  

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar o perfil socioeconômico dos catadores de resíduos 

sólidos da Comunidade N. Sa. de Fátima (lixão) na cidade de Muaná-Pa.Os procedimentos 

metodológicos adotados neste trabalho são construídos a partir de pesquisa bibliográfica sobre a 

temática em estudo e do emprego de ferramentas estatística descritiva (tabelas e gráficos) que 

viabilizam a análise dos dados coletados. A pesquisa é do tipo mista e foi aplicada aos catadores 

de resíduo sólido da cidade de Muaná.  O presente trabalho foi realizado com uma população de 

10 catadores.  Foi aplicado um questionário com perguntas mistas com objetivo de traçar o perfil 

de cada catador a respeito do seu aspectosocioeconômico, bem como, o seu modo de produção. Os 

dados foram organizados e tratados no Software Excel e confeccionados os gráficos e tabelas. As 

análises dos resultados foram feitas no editor de texto Microsoft Word. Dentre os entrevistados 

70% são do sexo masculino, 70% estão na faixa etária de 20 a 40 anos de idade, 60% não tem o 

ensino fundamental completo, todos pararam de estudar e desses, 80% desejam voltar a estudar, 

80% são de outros municípios, 80% moram em casa de madeiras, 100% moram em casas próprias, 

90% desejam mudança de vida, 80% desejam montar uma cooperativa. Portando podemos observar 

que há um grande interesse que essa população de catadores continue fazendo sua atividade, mas 

precisam de políticas públicas e investimentos voltado para a temática, bem como trabalhar a coleta 

seletiva no município de Muaná 

 

Palavras-chave: Catadores. Perfil socioeconômico. Resíduos sólidos. 

.  

1. INTRODUÇÃO  

Com o crescimento populacional e consequentemente o aumento da população consumista 

mundial, a produção de resíduos sólidos vem aumentando significativamente em todo planeta 

(BRASIL, 2012). O crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado com a implantação 

e crescimento de políticas públicas, a exemplo do saneamento básico, abastecimento de água, 

esgoto e principalmente no que diz respeito a uma política para o destino dos resíduos sólidos 

(BRASIL, 2012).  

A urbanização, que vem acontecendo de maneira descontrolada no Brasil, associada às 

falhas nas políticas públicas para o desenvolvimento com um padrão sustentável de 

produção e consumo, vem conduzindo ao desperdício dos bens de consumo, inclusive dos 

materiais recicláveis (BRAZ, 2014, p. 149) 
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No Marajó em especial no município de Muaná, esse processo não foi diferente, essa 

produção é uma realidade que preocupa, pois o processo de despejo desses materiais está se 

acumulando em locais inapropriados. Na Cidade de Muaná o atual reservatório de resíduos existe 

há mais de duas décadas é conhecido como “lixão” fica localizado na Comunidade N. Sa. de 

Fátima, comunidade que nasceu no em torno do lixão no qual existem 94 residências das quais 

algumas delas tiram seu sustendo a partir da coleta de resíduos sólidos (MUANÁ, 2015). 

Populações mais pobres são as mais afetadas pela falta de acesso a esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas 

(MOROSINI, 2015). Diante disso os referidos catadores dessa comunidade foi o objeto de estudo 

do presente artigo.         

O trabalho de catação de resíduos sólidos na Comunidade N. Sa. de Fátima começou em 

dezembro de 2013 com a vinda da família do Sr. Raimundo Belém, que já desenvolvia esse trabalho 

em uma cooperativa do município de Santa Izabel do Pará, segundo Sr. Belém “em Santa Izabel 

existe a coleta seletiva que facilita muito o nosso trabalho, tenho vontade de trabalhar assim aqui 

em Muaná”.  Segundo Catani (2014, p 139): “A reciclagem somente é possível se houver coleta 

seletiva que é a separação dos resíduos recicláveis por tipo de material e seu transporte de materiais 

para locais adequados”. 

Os catadores selecionam os materias no lixão diariamente, eles pegam exclusivamente 

garrafas (pet, água sanitária, vinagre, óleo, detergente e outros), plásticos (saco plásticos) eas 

embalagem são feitas de forma manual, em um prensa artesanal confeccionados pelos próprios 

catadores.  

FIGURA 1. Catador selecionando os materiais no lixão.    

Fonte: Acervo próprio 
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FIGURA 2.Prensa manual, utilizada para prensar os materiais para confeccionarem os fardos, 

confeccionados com uma peça de ferro e um pedaço de madeira. 

 

Fonte: Acervo próprio 

FIGURA 3.Fardos prensados e prontos para venda 

 

Fonte: Acervo próprio 

São confeccionados 2 tipos de fardos: um de Garrafas e de plásticos, os fardos são de 

aproximadamente de 25kg e de sacos plásticos que chega aproximadamente a 50kg.  Segundo o 

Sr. Raimundo Belém que é uma espécie de líder, “ aqui confeccionamos cerca de 6 fardos 

diariamente, se fosse em uma prensa elétrica essa produção iria para 20 fardos diários, cada fardo 

prensado pesa 100kg, cada kilo é vendido a R$ 1,00, colocamos na Balsa que viaja para Belém, no 
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porto de Belém o caminhão já está esperando para entregar em uma empresa de reciclagem no 

município de Benevides”. Veja na tabela a comparação dos valores dessa produção. 

Tabela 1. Indica a comparação da produção diária de fardos por peso e valor em reais, bem como 

a simulação da produção de uma prensa elétrica. 

PRENSAS 

PRODUÇÃO DIÁRIA 

FARDO 25KG VALOR(R$) 

MANUAL 6 150 

ELÉTRICA 20 500 
FONTE: Pesquisa de Campo 2015 

                   Os resíduos sólidos encontrados no lixão de Muaná são compostos de materiais 

recicláveis (gafaras, plásticos, papel, dentre outros) que podem retomar a uma nova produção, 

criando uma cadeia, gerando renda para esses trabalhadores, dos quais todos não têm emprego fixo 

e dependem diretamente desse material que antes o destino era a queima ou o despejo em céu 

aberto.  

Para que isto ocorra, é necessário que haja nas cidades um bom sistema de coleta seletiva e 

reciclagem de lixo. Cidades que não praticam este tipo de processo, jogando todo tipo de resíduo 

sólido em aterros sanitários, acabam poluindo o meio ambiente. Isto ocorre, considerando que 

muitos resíduos sólidos levam décadas ou até séculos para serem decompostos. Segundo a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), em relação ao plano municipal de Resíduos 

Sólidos está faltando a audiência pública para apresentação à comunidade e a aprovação da Câmara 

Municipal de Muaná. 

A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos 

termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 

terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade (BRASIL, 2010 Art. 

18.). 

2. METODOLOGIA 

2.1. COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

A comunidade surgiu em dezembro de 2008 com a vinda da família de D. Maria José que 

morava na cidade de Belém-Pa, no qual se mudou para Muaná em busca de uma “vida melhor e 

mais tranquila”, ressalta D. Maria. Em janeiro de 2014 que começaram a surgir outras residências 

no em torno do lixão, a “invasão” como foi chamada não tinham nenhuma infraestrutura básica, 
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como água encanada, esgoto e energia elétrica.  Em maio de 2014 foi implantada o sistema de agua 

e em dezembro de 2014 o sistema de energia elétrica de qualidade (MUANÁ, 2015). 

FIGURA 4. O mapa indica a localização da comunidade N. Sª de Fátima(Lixão) 

 

Fonte: Google Earth com adaptações 

 

 A metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica a respeito do assunto, assim 

como, foi executada uma pesquisa de campo onde foi aplicado um questionário estruturado com 

perguntas mistas aos catadores de resíduo sólido da cidade de Muaná.  O presente trabalho foi 

realizado com uma amostra de 10 catadores, no qual foi traçado o perfil de cada catador a respeito 

do seu aspectosocioeconômico. Os dados foram organizados e tratados no Software Excel e 

confeccionados os gráficos e tabelas.  As análises dos resultados foram feitas no editor de texto 

Microsoft Word. Durante 2 meses foi acompanhado todo o processo de produção e de vida de cada 

catador, sua maneira de trabalhar, de “lazer”, seus costumes ou seja sua vida social e econômica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os resultados da presente pesquisa foram de acordo com os dados colhidos na pesquisa de 

campo através com questionário com perguntas mistas, no qual apresentou os seguintes resultados: 

1. SEXO:  O gráfico 1 mostra que dentre os catadores de resíduos sólidos na comunidade de N. 

Sra. de Fátima no município de Muaná, sete (70%) são do sexo masculino e apenas três (30%) do 

sexo feminino. 
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Gráfico 1: Sexo dos catadores de resíduos sólidos da comunidade N. Sª. de Fátima no município de Muaná 

2015. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

 

 

2.FAIXA ETÁRIA: O gráfico 2, mostra a faixa-etária dos catadores de resíduos sólidos da 

comunidade de N. Sª de Fátima no município de Muaná, os quais quatro (40%) estão na faixa etária 

de 20 a 30 anos, 3(30%) estão na faixa etária de 31 a 40 anos, 2(20%) tem menos de 20 anos e 

1(10%) está na faixa etária de 41 a 50 anos. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

 

3.GRAU DE INSTRUÇÃO: O gráfico 3 mostra que dentre os catadores de resíduos sólidos da 

comunidade N. Sª de Fátima no município de Muaná, seis (60%)  tem o ensino fundamental 

incompleto, um (10%) tem o ensino fundamental completo e três (30%) tem o ensino médio 
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incompleto. Quando lhe perguntaram se eles desejavam voltar a estudar, 80% responderam que 

desejariam voltar aos estudos regulares. 

 

Gráfico 3: Grau de instrução dos catadores de resíduos sólidos da comunidade N. Sra. de Fátima no 

município de Muaná 2015. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

 

4.RENDA PESSOAL: O gráfico 4 mostra que dentre os catadores de resíduos sólidos da 

comunidade N. Sra. de Fátima no município de Muaná, nove (90%) ganham menos de um salário 

mínimo e apenas um (10%) ganham entre um e dois salários mínimos em relação as atividades que 

desenvolvem.  quatro (40%) desses trabalhadores trabalham com a “extração do açaí” no período 

de sua safra(agosto a outubro) complementando sua renda, no qual eles chegam a ganhar R$ 50,00 

diários pelo serviço. 

Gráfico 4: Renda pessoal dos catadores de resíduos sólidos da comunidade N. Sra. de Fátima no município 

de Muaná 2015. 
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Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

 

5 . PROCEDÊNCIA: O gráfico 5 mostra que dentre os catadores de resíduos sólidos da 

comunidade de N. Sra. Fátima oito (80%) são oriundos de outros municípios.  Distribuídos da 

seguinte forma: 1(10%) Oeiras do Pará, 3(30%) Breves, 1(10%) Ponta de Pedras, 3(30%) de 

Benevides.   

Gráfico 5: Procedência dos catadores de resíduos sólidos da comunidade N. Sra. de Fátima no município de 

Muaná 2015. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

 

6 . TIPO DE MORADIA: O gráfico 6 mostra que dentre os catadores de resíduos sólidos da 

Comunidade de N.Sra. Fátima no município de Muaná, 8(80%) moram em casas de madeiras e 

apenas 2(20%) moram em casas de alvenaria. 
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Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

 

7 . SITUAÇÃO DA MORADIA: O gráfico 7 mostra que dentre os catadores  de resíduos sólidos 

da Comunidade N.Sra Fátima no município de Muaná 10(100%) moram em casa próprias. 

Gráfico 7: Procedência dos  catadores de resíduos sólidos da comunidade N. Sra. de Fátima no município 

de Muaná 2015. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

 

8. PESPECTIVA DE VIDA PESSOAL: quando perguntados sobre suas perspectivas de vida, 

9(90%), desejam mudar de vida, 1(10%) quer viver com vida digna no qual possa viver bem e 

poder “comprar suas coisas trabalhando dignamente”. 8(80%) afirma que deseja voltar a estudar. 

9. PESPECTIVA DE VIDA PROFISSIONAL: 8(80%) dos catadores de resíduos sólidos 

responderam desejam continuar nessa atividade, desde que seja montada uma cooperativa de 

catadores, nos quais seus direitos de cooperados prevalecerão, 1(10)% respondeu que deseja “não 
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trabalhar mais no lixão” e 1(10%) respondeu que deseja trabalhar por conta própria, montando um 

“pequeno comércio”. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Trabalhar de sol a sol, sem equipamentos adequados em um local insalubre não é das mais 

adequadas para o ser humano, mas a necessidade socioeconômica obriga pessoas a desenvolverem 

atividades alternativas, uma delas o processo de catação de resíduos sólidos nos lixões espalhados, 

principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.  Além disso, existem as 

doenças, que podem trazer prejuízo incalculável às pessoas que trabalham dessa forma, bem como, 

para seus familiares. 

O presente estudo trouxe o conhecimento real sobre a vida de cada catador da comunidade 

N. Sra. de Fátima na cidade de Muaná-Pa, seu perfil socioeconômico, seu modo de vida, e o 

processo de produção desde a coleta até o transporte para outro município. 

Percebemos o total interesse dessa população em estudo em criar sua cooperativa e trabalhar 

de forma digna, com equipamentos obrigatórios (EPIs), com veículos próprios, com barracão para 

armazenamento, triagem e embalagem dos produtos, principalmente com prensas elétricas.  Dentre 

outras coisas, que uma cooperativa de catadores possa disponibilizar. Vale ressaltar que com toda 

a dificuldade encontrada por eles, a grande maioria deseja crescer junto no ramo, pois eles 

visualizam que o negócio é promissor, mas precisa de organização administrativa e financeira. 

Outro ponto essencial sem dúvida será a coleta seletiva, que facilitará essa atividade bem como o 

despejo de resíduos sólidos em outras áreas como rios, igarapés e terrenos baldios, organizado 

assim a coleta e facilitando o trabalho dos catadores, gerando mais renda e qualidade de vida para 

a população. Do ponto de vida governamental o presente trabalho do subsídio para implantação de 

políticas públicas voltadas para a coleta seletiva bem como a destinação dos resíduos sólidos no 

município de Muaná. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objeto de estudo a educação ambiental, em sua perspectiva crítica. 

Apresenta como objetivo: trabalhar a conscientização ambiental por meio da pesquisa-ação, 

visando engajamento sócio-político dos sujeitos nas questões pertinentes à educação ambiental. 

Tem como entender: que relação pode ser estabelecida entre determinadas práticas formativas e a 

elevação da consciência ambiental? A investigação teve como locus a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Eurídice Marques de Souza, localizada no Município de Igarapé-Miri/PA. Para 

responder ao problema colocado recorreu ao seguinte percurso metodológico: a) pesquisa 

bibliográfica e b) pesquisa de campo. A coleta de dados foi feita mediante emprego de observação 

participante, entrevistas coletivas e entrevistas individuais e foi dirigida a professores, pais, alunos 

e demais funcionários que trabalham na escola, observando as orientações teórico-metodológicas 

da pesquisa-ação. Os resultados demonstram que, em grande parte, houve uma mudança de 

mentalidade acerca dos problemas ambientais que afetam a vida dos sujeitos partícipes da pesquisa 

de campo, ensejando nesses uma práxis mais consciente em seus contextos. Por isso, concluímos 

que, no bojo da crise ambiental que vivenciamos, encontramos um espaço onde pode ser 

engendrado os pressupostos de uma concepção alternativa ao atual predatório e devastador modo 

de produção: a escola. Espaço multifacetado, dialeticamente contraditório e por isso mesmo 

fecundo para o germinar de concepções opostas as que são dominantes.  

 

Palavras-chave: Educação ambiental crítica. Crise ambiental. Pesquisa-ação 

Área de Interesse do Simpósio: Educação ambiental 

 

I. INTRODUÇÃO  

A escola pública ainda representa espaço fundamental para a formação das novas gerações. 

Possui limitações, em particular em razão da ordem econômica, política e social permanecer com 

sua estrutura injusta e desigual. Ainda assim a educação formal pode representar, em função da 

relação dialética que mantém com a sociedade, uma possibilidade de resistência sociopolítica. 

A educação ambiental, em sua dimensão crítica, configura um aspecto importante dessa 

dimensão sociopolítica, sobretudo quando, determinadas prática educativas, ensejem perspectivas 

emancipatórias, mediante a compreensão crítica da crise ambiental pela qual passamos. Dessa 
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V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

597 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

forma, a opção teórico metodológico recorreu aos aportes da pesquisa-ação como forma de 

contribuir para a elevação da consciência crítica dos educandos da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Eurídice Marques de Souza, localizada no Município de Igarapé-Miri/PA. 

Dessa forma, os objetivos desse artigo é: trabalhar a conscientização ambiental por meio da 

pesquisa-ação, visando engajamento sócio-político dos sujeitos nas questões pertinentes à 

educação ambiental, sendo lastreado pelo seguinte problema: que relação pode ser estabelecida 

entre determinadas práticas formativas, por meio da pesquisa-ação, e a elevação da consciência 

ambiental? 

Antes de realização dos trabalhos de campo, solicitamos junto aos setores responsáveis pela 

escola autorização para a realização da pesquisa ação junto a mesma. A parte empírica transcorreu 

durante o segundo semestre de 2015, com destaques para os encontros formativos, realizados pelo 

menos uma vez por mês com temáticas ambientais escolhidos pelos próprios sujeitos da pesquisa.      

 

II. METODOLOGIA 

II. I. Tipos de Estudo e Abordagem 

O estudo aqui desenvolvido teve como base a pesquisa-ação. De acordo com Thiollent 

(2008) trata-se de um tipo de pesquisa social que possui base empírica e que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo onde os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo. Desse modo “[...] a pesquisa-ação é vista como forma de 

engajamento sócio-político a serviço da causa das classes populares” (THIOLLENTE, 2008, p. 

16). A abordagem partirá das premissas do materialismo histórico dialético, bem como a forma 

como esse método procede na análise epistemológica dos dados coletados durante a realização 

empírica da pesquisa. 

 

II. II. Coletas de Dados 

O estudo, em si, foi realizado em dois momentos distintos, mas complementares: a) 

pesquisa bibliográfica e b) pesquisa de campo. A coleta de dados foi feita mediante emprego de 

observação participante, entrevistas coletivas e entrevistas individuais e foi dirigida a professores, 

pais, alunos e demais funcionários que trabalham na escola, por meio de etapas:  
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1ª etapa: autorização da escola para a realização da pesquisa ação, início da fase 

exploratória, levantamento dos conhecimentos prévios sobre os principais problemas 

socioambientais verificados no município de Igarapé Miri. 2ª etapa: Análise e problematização 

dos conhecimentos prévios, definição do campo de observação, amostragem e representatividade 

qualitativa. 3ª etapa: Escolha e definição dos temas formativos a serem realizados com a 

comunidade escolar envolvida no processo. Definição. 4ª etapa: realização do seminários 

temáticos a partir de temas indicados que foram: 1) a importância da biodiversidade; 2) os tipos de 

poluição; 3) impactos da degradação ambiental; 4) aquecimento global; 5) poluição dos rios. Esses 

seminários ocorreram em encontros mensais, previamente acordados com a comunidade escolar.  

 

II. III. Sobre o município e escola pesquisada 

A E. M. E. F. Eurídice Marques de Souza está localizada no Município de Igarapé-Miri/PA, 

situado na região do Baixo Tocantins. Possui uma população, de acordo com os dados do IBGE 

(2016), de 60.675 habitantes. Conhecida como capital mundial do açaí, uma vez que é apontada 

como maior produtora e exportadora desse fruto no mundo. Porém, ao observarmos empiricamente 

a quantidade de açaí que o município produz não se constata uma correspondência em termos de 

crescimento econômico e social da população. Além disso, a produção das fábricas industrializadas 

do produto instaladas no município, que trabalham isoladamente, não revelam muito interesse em 

relação a investimentos que contribuam para o desenvolvimento econômico do município, nem 

mesmo com as questões ambientais que afetam os citadinos.  

O manejo pouco equilibrado da coleta do açaí acaba repercutindo negativamente nas 

questões ambientais da cidade, especialmente após instalações de várias indústrias de 

beneficiamento do açaí, o que produziu o aumento do desmatamento, impactando na poluição dos 

rios do município, o que repercute nas condições de saúde da população do campo e da cidade. 

Cabe aqui o alerta de Barros (2004, p. 38) quando considera que “na verdade o impacto ambiental 

provocado por uma indústria pode extravasar muito o espaço físicos que ela ocupa” (BARROS, 

2004, p.38). Ao extravasar os espaços físicos, a atuação desordenada de uma atividade econômica 

impacta na vida das pessoas.  

Resolvemos, portanto, investigar esses impactos na comunidade circundante da E. M. E. F. 

Eurídice Marques de Souza, tendo em vista contribuir, por meio de uma pesquisa ação, elevar a 

consciência ambiental da referida comunidade, uma vez que ela permite a interferência do educador 
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pesquisador junto ao polo pesquisado, visando a transformação libertadora. A Escola é toda em 

alvenaria, de porte médio em relação às escolas municipais e possui 10 salas de aula, 01 do AEE, 

01 diretoria, 01 secretaria, 01 depósito de alimentos, 02 banheiros, 01 copa-cozinha e 01 área de 

recreação. Também se encontra em construção 01 copa-cozinha maior, 01 sala de professores e 01 

biblioteca. 

Em relação aos recursos humanos a escola dispõe de um quadro de 67 funcionários: 01 

diretora, 01 vice-diretora, 02 coordenadores pedagógicos, 26 professores (05 com magistério e 21 

licenciados Plenos), 08 servidores, 01 secretária, 05 auxiliares administrativos 02 agentes na 

portaria e 02 vigias. Atende a 475 alunos em quatro modalidades de ensino: Educação Infantil, 

Educação Especial, Ensino fundamental de (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos. Estes 

estão distribuídos em três turnos: manhã, tarde e noite. O órgão mantenedor dos funcionários e dos 

materiais didáticos é a Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, através da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED. 

 

III. A ESCOLA: LOCAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A escola pertence ao meio ambiente e seus alunos, docentes e demais membros da 

comunidade escolar interagem com as questões ambientais. A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, 

que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 

representa um marco importante na história da educação ambiental no Brasil, uma vez que ela 

estabeleceu obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis do ensino formal da 

educação brasileira.  

Mas observamos que os conhecidos problemas da escola pública brasileira (estruturas 

precárias, falta de valorização dos profissionais da educação, falta de professores, etc.) dificultam 

que ela cumpra seu papel fundamental na formação dos nossos educandos. No entanto, por conta 

da relação dialética escola sociedade, a educação formal pode oferecer a possibilidade da reflexão 

radical e a possibilidade de uma práxis socioambiental crítica e comprometida com a libertação. 

De acordo com Leff (2006, p. 62):  

 

A problemática ambiental não é ideologicamente neutra nem é alheia a interesses 

econômicos e sociais. Sua gênese dá-se num processo histórico dominado pela expansão 

do modo de produção capitalista, pelos padrões tecnológicos gerados por uma 

racionalidade econômica a curto prazo, numa ordem econômica mundial marcada pela 

desigualdade entre nações e classes sociais. Este processo gerou, assim, efeitos 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

600 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

econômicos, ecológicos e culturais desiguais sobre diferentes regiões, populações, classes 

e grupos sociais, bem como perspectivas diferenciadas de análises. 

 

Ao concordarmos com Leff (2006) admitimos que o debate contemporâneo sobre 

problemáticas ambientais deve ser compreendido a partir dos constructos teórico ideológicos 

gestados pelas forças políticas, econômicas e sociais presentes na contraditória sociedade de 

classes. Inexiste, assim, a possibilidade de explicações neutras, desinteressadas e desvinculadas das 

opções de classe. Os problemas ambientais que ocorrem em Igarapé Miri são, em grande parte, 

produto dos efeitos econômicos, ecológicos e culturais desiguais inerentes a lógica reprodutiva 

capitalista. A escola, submergida nessa tessitura, está em permanente interação com os processos 

sociometabolicos da ordem vigente.  

Por esse ângulo entendemos que, no aspecto formal e legal, a educação ambiental está, de 

algum modo, ocorrendo na escola. Porém, questionamos: será que a forma como se trabalha a 

educação ambiental em nossas escolas não reproduzem os paradigmas estruturantes da atual 

realidade socioambiental? Por isso, nesse artigo, fundamentados em aportes teóricos contra 

hegemônicos, a opção analítica utilizada parte da concepção crítica da educação ambiental, o que 

nos leva a concordar com Guimarães et al. (2009, p. 50-51):      

A presença da EA está se inserindo no cotidiano das escolas, por um movimento 

espontâneo de educadores que, preocupados com a situação, procuram inserir essa 

discussão em suas práticas pedagógicas. Espontâneo, porque apesar da EA estar 

institucionalizada com leis e políticas públicas própria para o setor, de modo geral, não há 

nenhuma imposição para que um determinado professor, ou a EA esteja presente como 

um conteúdo específico na grade curricular, o que indica que ela está acontecendo nas 

escolas por iniciativa de alguns educadores. No entanto, autores que defendem em suas 

obras uma perspectiva crítica de EA (Carvalho, 2004; Guimarães 2000, 2004, 2006; 

Loureiro, Layrargues & Castro, 2000, 2002, 2006; entre outros) explicitam que as práticas 

que se difundem na sociedade, em sua maioria, reproduzem os paradigmas estruturantes 

da atual realidade socioambiental, reduzindo as possibilidades de contribuição da EA para 

a superação destes problemas, apesar da boa intenção da maioria destes educadores. 

 

Entendemos, assim, a necessidade da emersão de uma educação ambiental que critique a 

incompatibilidade existente entre o ritmo acelerado e destrutivo da sociedade do consumo e a 

morosidade do ritmo da natureza e não, pelo contrário, seja complacente com a dimensão destrutiva 

pelas relações sociais capitalistas.     

Por outra via, a escola pode fazer emergir sujeitos críticos, esclarecidos, formadores de um 

novo ethos na relação dos homens com a natureza, espaço de educação ambiental e deveria ensinar 

aos alunos e demais membros da comunidade escolar uma pedagogia da terra que, de acordo com 
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Boff (1999, p. 34), é aquela que ensina a transformarmos a cultura da guerra e da violência em uma 

cultura de paz e não-violência e que educa as gerações futuras valores que inspirem a construir um 

mundo de dignidade e harmonia, justiça, solidariedade, tendo por utopia a construção de uma 

sociedade sustentável que busca o desenvolvimento viável para as necessidades de todos, nos 

aspectos social e também sócio-cósmico, procurando atender aos demais seres da natureza (BOFF, 

2008). 

 

IV.  ANÁLISE DE DADOS 

A parte empírica do estudo, realizada na Escola Eurídice Marques de Souza, situada no 

município de Igarapé-Miri/PA, tinha como propósito fulcral elevar a consciência ambiental crítica 

dos sujeitos envolvidos. O uso da pesquisa ação oportunizou estreitar os vínculos entre os sujeitos 

da pesquisa e os pesquisadores, relação marcada pela cooperação e participação nos momentos 

empíricos da pesquisa e visou fomentar uma práxis sociopolítica no contexto ambiental com o qual 

se relacionam.Elegemos, para fins de exposição, uma categoria analítica: consciência ambiental, 

embora outras tenham se destacado ao longo do recolhimento de todo material disposto após o 

emprego das variadas técnicas de coleta de dados empregadas ao longo da pesquisa empírica. 

Após os processos formativos, realizados uma vez ao mês, aplicávamos entrevistas 

semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa, em especial aqueles que participaram mais 

assiduamente dos momentos formativos (23 sujeitos, sendo 21 discentes e 2 docentes). Para efeitos 

analíticos só utilizaremos as entrevistas dos discentes. Com isso, entrevistamos 11 discentes, 

recorte amostral definido em razão desses não terem tido nenhuma falta ao longo do processo.De 

um modo geral, sistematizamos informações de 7 alunos do nono ano do ensino fundamental e 4 

do oitavo ano. Para efeito de manter e identidade dos partícipes preservada, resolvemos identificar 

os sujeitos de forma simples em: Entrevistado I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.  

 

IV. I. Uma nova consciência ambiental 

Um dos pressupostos da pesquisa ação é referente a condição que confere ao indivíduo ser 

o motor da história através de suas lutas que podem resultar numa condição de libertação. Nesse 

aspecto, um dos discentes entrevistados ressalta que: 

 

Agora percebo que faço parte o meio ambiente. Percebo também que vivemos em uma 

sociedade que está destruindo nosso mundo. A ganância, o poder dos que tem dinheiro 

estão falindo nossa sociedade. Vejo, por exemplo, aqui em Miri, que os ricos devastam 
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nossa cidade pra produzir açaí. Eles ficam ricos e nós pobres. E o pior destroem nossa 

natureza em função do lucro (ENTREVISTADO IV) 

 

Especificamente sobre esse entrevistado IV, na 1 etapa da coleta de dados, durante o 

levantamento dos conhecimentos prévios, ele havia informado pouco interesse sobre o tema 

educação ambiental e que desconhecia a existência de graves problemas existentes em seu 

município. Verificamos, agora, uma nova postura frente ao tema abordado nesse artigo. 

Observamos essa mudança de concepção no Entrevistado V. Durante a fase de 

levantamento de conhecimento prévios ele, filho de catador de açaí, não demonstrava muito 

interesse pela temática ambiental. Durante os eventos formativos, evidenciava a cada encontro mais 

interesse pelo tema objeto de nosso estudo. Segundo seu depoimento: 

 

Hoje verifico que o açaí é cada vez mais rara. Tá faltando. Antes meu pai conseguia açaí 

sempre. Dava pra toda família e ainda sobrava bastante pra venda. Nunca nos faltava 

nada. Hoje não. Nem sempre tem. As empresas que vieram pra cá ficam tudo pra ela. 

Vendem pra fora. Não é só meu pai que sofre com isso. Muita gente que pegava açaí passa 

dificuldade. Mas nunca falta açaí nos terrenos das empresas. Fora a poluição que elas 

deixam pra nós, o desequilíbrio... (ENTREVISTADO V). 

 

A relação sócio metabólica do sistema capitalista na produção de mercadorias implica o 

esgotamento dos recursos naturais. E isso provoca a intensidade dos impactos ambientais, em razão 

da tensa e contraditória relação entre a (in)sustentabilidade do sistema econômico e o meio natural. 

Talvez tenha sido a essa conclusão que o Entrevistado V tenha chegado. 

O entrevistado X, assim como a maioria dos entrevistados, ressalta primeiramente que os 

momentos de formação realizados em função da pesquisa ação realizada em sua escola foram muito 

importantes para que ele operasse uma mudança de mentalidade. Desse modo, ele informa que 

consegue entender melhor algumas questões que para ele passavam despercebidas, pois nos diz 

que: 

 
Gostei desse evento aqui na escola. Tem me ajudado a entender melhor algumas coisas 

que antes eu nem percebia. Hoje vejo melhor. Entendi que temos o sistema que está 

fazendo muito mal pra terra. E precisamos entender bem isso para que a humanidade não 

venha sofrer no futuro. A terra é de todos e não dos ricos e poderosos que só visam o 

dinheiro. Temos que lutar pra mudar a ganância do homem (ENTREVISTADO X).        

 

O entrevistado VII, na mesma linha de entendimento dos demais entrevistados, pondera que 

é preciso que as pessoas participem mais. Mas questiona: onde participar? Questão profundamente 

pertinente para o contexto do estudo aqui realizado, pois, ao querer se assumir protagonista, o 
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entrevistado VII, em diversos momentos de sua fala, reclama por mais espaço onde possa participar 

e ser ouvido.   

Por isso, ressaltamos que os cidadãos devem ter a possibilidade de participar ativamente 

nos processos decisórios para que assumam sua corresponsabilidade na fiscalização e controle dos 

agentes responsáveis pela degradação ambiental. Segundo Jacobi (2003) é preciso romper com a 

cultura dominante: 

 

Trata-se de criar as condições para a ruptura com a cultura política dominante e para uma 

nova proposta de sociabilidade baseada na educação para a participação. Esta se 

concretizará principalmente pela presença crescente de uma pluralidade de atores que, 

pela ativação do seu potencial de participação, terão cada vez mais condições de intervir 

consistentemente e sem tutela nos processos decisórios de interesse público, legitimando 

e consolidando propostas de gestão baseadas na garantia do acesso à informação e na 

consolidação de canais abertos para a participação, que, por sua vez, são precondições 

básicas para a institucionalização do controle social.” (JACOBI, 2003, p.203). 

 

Então, conforme destacado por Jacobi (2003), é plausível a queixa do entrevistado VII por 

mais canais de participação, uma vez que esses canais constituem uma precondição elementar para 

a criação do controle social, ainda mais em espaço onde a consciência ambiental precisa 

amadurecer, bem como o poder de decisão popular e democrático, em especial na cidade na qual 

se situa a escola pesquisada.     

Ressaltamos, contudo, que, embora tenhamos verificado em quase todos os entrevistados 

essa mudança de mentalidade em relação as questões socioambientais trabalhados nos eventos 

formativos concernentes a pesquisa realizada, dois deles mantiveram as concepções relatadas 

durante a fase de levantamento dos conhecimentos prévios.  

Ainda que, mediante o emprego da pesquisa ação, tenhamos com objetivo elevar a 

compreensão críticas dos sujeitos da pesquisa, na condição de educadores temos a obrigação ética 

de respeitar a posição divergente dos demais. Uma dessas posições foi manifestada pelo 

entrevistado III que, ainda que tendo relação com a coleta de açaí, em função de sua família 

subsistir em parte da arrecadação do mesmo, expôs que:  

 

Há problemas ambientais. Mas tem saída? Não vejo. Foi assim e sempre será. Isso é 

normal. [...]. Nunca vi açaí faltar. Falta quando não é tempo. As pessoas vivem disso. 

Então sempre vai ser assim.    

 

Embora essa fala divirja da maioria dos educandos partícipes dessa pesquisa, de um modo 

geral, destacamos como muito positivo essa experiência de pesquisa ação, sobretudo por conta da 
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possibilidade da intervenção epistemológica no interior de uma escola pública no interior do Estado 

do Pará.  

Destacamos que ficou devidamente explícito que houve um impacto na mudança de 

mentalidade dos sujeitos envolvidos, algo salutar para que os mesmos, coletivamente, possam 

interpretar criticamente os problemas ambientais que afetam diretamente suas vidas e possam, do 

mesmo modo, agir orientados por uma nova práxis. 

De um modo geral, percebemos que a escola pública ainda possui essa papel emancipador 

e que a educação ambiental, em sua perspectiva crítica, contribui para esclarecer nossos alunos 

tendo em vista a libertação social. Por isso, sigamos os ensinamentos de Fals Borda (1977) que 

enfatiza que é possível intervir visando a transformação da realidade, mas mediante uma nova 

práxis. 

 

V.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Narcizo (2009) entende que a escola é uma educadora ambiental, pois a concebe como 

espaço social e local onde o aluno dará sequência ao seu processo de socialização iniciado em casa 

com seus familiares. É uma premissa com a qual concordamos. O modo de produção capitalista 

tem provocado um grave desequilíbrio ambiental. Estamos no limiar de um ponto insustentável. 

Rumo a uma barbárie irrecuperável. Em tempos de crise tomamos decisões. E elas não são neutras 

e estão intimamente relacionadas as concepções sociopolíticas e determinadas visões de mundo. 

Caminhamos rumo a uma calamidade ainda evitável. Algo pode ser feito. A presente crise 

ambiental (e não apenas ela) enseja a necessidade de respostas. Boa parte das “soluções” 

apresentadas são gestadas e executadas por setores econômicos cuja preocupação não é com o bem 

estar de todos, em particular daqueles que são excluídos política, econômica e culturalmente. 

É necessário, portanto, uma alternativa para além do capital, uma vez que foram justamente 

as relações de produção inerentes a essa sociedade que nos conduziram ao ponto que chegamos. 

Ao mesmo tempo essa alternativa requer o desenvolvimento de um pensamento crítico a respeito 

da crise ambiental e aos processos societais que a engendraram.Desse modo, as premissas de uma 

educação ambiental crítica enseja as condições subjetivas para a construção das premissas de uma 

ecologia política, que pode germinar alternativas possíveis a crise ambiental.  

Não é mais possível pensar romanticamente a natureza, por isso, a importância da elevação 

de uma consciência ecológica e política. No bojo da crise, encontramos um espaço onde pode ser 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

605 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

engendrado os pressupostos de uma concepção alternativa ao atual predatório e devastador modo 

de produção: a escola. Espaço multifacetado, dialeticamente contraditório e por isso mesmo 

fecundo para o germinar de concepções opostas as que são dominantes.  

Ao realizar a investigação apresentada nesse artigo havia a expectativa que, mediante a 

pesquisa ação, poderia contribuir para elevar a consciência crítica e ambiental para os problemas 

que afetam os sujeitos da localidade investigada. Acreditamos que, em boa parte, isso foi 

alcançado. Mas destacamos que não constitui tarefa história simples. Pelo contrário, é demasiada 

complexa. Mas é possível. Aliás, a história humana é um campo infinito de possiblidades e muda-

la é a tarefa mais urgente pra todos que habitam esse planeta. Para o nosso bem e dos que virão.    
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RESUMO  

 

Levando em consideração a preocupação com o futuro do planeta e as muitas discussões levantadas 

por entidades governamentais e não governamentais acerca das questões ambientais, buscou-se 

com o projeto “Ecopedagogia: práticas de educação ambiental em uma escola quilombola no 

município de Salvaterra- PA”, revelar novas experiências educacionais que vão de frente às 

transformações negativas no meio, afinal, o desafio da sociedade sustentável de hoje é criar novas 

formas de ser e de estar neste novo cenário mundial. O presente estudo foi realizado com alunos 

do 9º ano da escola Municipal de Ensino Fundamental Quilombola Professor Sebastião de Assis 

Gonçalves, sendo efetivado em 2 (duas) etapas. A primeira realizada no turno matutino, onde se 

avaliou por meio de questionário os conhecimentos prévios dos discentes acerca do tema discutido, 

em seguida se desenvolveu na turma uma dinâmica ambiental, denominada “Água é vida!” com o 

intuito de sensibilizar de forma visual os alunos para a questão da agua no planeta, posteriormente 

foi ministrada uma palestra intitulada “O Homem e o Meio Ambiente” que tratou de maneira 

contextualizada a estreita relação do homem com o ambiente. A segunda etapa, concretizada no 

turno vespertino, se baseou na observação de espaço próximo à referida instituição, onde os 

discentes foram direcionados à identificação dos elementos característicos de seu meio natural, 

logo após, se realizou uma última intervenção avaliativa com enfoque voltado para a opinião dos 

alunos sobre a metodologia empregada e os conhecimentos adquiridos, que juntamente com o 

primeiro questionário, gerou resultados qualitativos e quantitativos satisfatórios. Assim sendo, ao 

analisar as respostas, mudanças de percepções foram percebidasna turma para com o tema 

apresentado, demonstrando que este trabalho foi imprescindível no desenvolvimento crítico desses 

educandos, possibilitando a criação de novas ações sustentáveis de ajuda ao ambiente, por eles. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Sustentabilidade. Pedagogia. 

Área de Interesse do Simpósio:Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com as questões ambientais nas últimas décadas tem sido intensamente 

discutida em diversos eventos internacionais ao redor do mundo. As entidades governamentais e 

não governamentais têm-se preocupado bastante com o futuro do planeta. Frente às problemáticas 

evidenciadas pela forte influência negativa do homem sobre a natureza, é de grande importância 

discutir e estabelecer metas que visem minimizar os efeitos da ação abusiva do ser humano no 

ambiente (SANTANA; LIMA, 2009). 

Diante disso, faz-se necessária que essa discussão seja levada ao contexto das instituições 

de ensino, onde alunos e professores possam refletir e moderar sua conduta de maneira sustentável. 

De acordo com Santana; Lima (2009), a escola constitui-se no espaço onde o aluno concentra a 

maior parte de seu tempo e esse é o local onde as discussões intrínsecas à preservação ambiental 

devem ganhar sentido. 

É relevante que os educandos já desde sua formação primária tenham a capacidade de 

discernir a respeito das temáticas ambientais, uma vez que de acordo com Gadotti(2008), na 

condição de habitantes do Planeta Terra, “temos o dever e o poder de transformação” sobre este 

planeta. Por isso, é urgente que sejam tomadas iniciativas na perspectiva de que as transformações 

negativas deem lugar às positivas.   

No entanto, já passamos por inúmeros movimentos para solucionar o problema planetário 

que nos afronta diariamente, aquecimento global, desertificação e desflorestamento, são apenas 

algumas consequências que enfrentamos devido à falta de ação junto à política e ao estado diante 

de como nos comportamos para com a nossa tão acolhedora casa que é o planeta Terra. 

Diante disso, faz-se necessária uma educação pensada no bem comum do planeta, educação 

esta, que tem o papel de incentivar seus educandos na promoção da sustentabilidade. Nesse 

contexto, entra em cena a ecopedagogia, que assim como a ecologia pode ser compreendida como 

um movimento social e político, que tem o papel de oportunizar uma educação voltada para a 

preservação ambiental (GADOTTI, 1993).Já que, o desafio da sociedade sustentável de hoje é criar 

novas formas de ser e de estar neste novo cenário mundial (GUTIERREZ; PRADO, 1999). 
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Baseando-se em tais informações, este trabalho objetivoupromover práticas de Educação 

Ambiental com alunos pertencentes à Escola Municipal de Ensino Fundamental Quilombola 

Professor Sebastião de Assis Gonçalves, localizada na comunidade de Caldeirão, Salvaterra-PA. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 O PÚBLICO-ALVO E LOCAL 

A presente pesquisa foi realizada em 2 (duas) partes – turnos diferentes – e teve como 

público-alvo alunospertencentes ao 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Quilombola Professor Sebastião de Assis Gonçalves, localizada na Comunidade 

Quilombola de Caldeirão, em Salvaterra-PA. 

A instituição foi preferencialmente selecionada, pois fica próxima a uma das margens do 

rio Paracauari (Figura 1), onde se encontram falésias (escarpas íngremes) que estão sendo 

deterioradas, constantemente, por processos erosivos e transformações feitas pelo homem. Além 

disso, trata-se de um local rodeado por aspectos naturais, como: o rio, as árvores, o mangue, os 

ventos abundantes, os animais etc., que dificilmente são encontrados em áreas urbanas. 

Figura 1:Localização da E.M.E.F.Q. Professor Sebastião de Assis Gonçalves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.google.com.br/maps. 

 

2.2 CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES 

2.2.1 Primeira Parte (Turno Matutino) 

Foi feita uma avaliação diagnóstica, por meio de um questionário contendo perguntas, 

acerca de conhecimentos prévios dos discentes e características existentes no local onde vivem 

(Figura 2).  

E.M.E.F.Q. Professor Sebastião de 

Assis Gonçalves 
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Figura 2:Aplicação do questionário diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2016) 

Figura 3:Socialização de conhecimentos, durante 

a palestra “O Homem e o Meio Ambiente”. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2016) 

Em seguida, os organizadores da atividade desenvolveram junto aos alunos uma dinâmica 

ambiental, denominada “Água é vida!”. Nesta atividade será trabalhada a sensibilização visual dos 

participantes sobre as quantidades aproximadas de água(doce, salgada e potável) no Planeta Terra, 

a importância deste líquido na vida da população amazônica e as implicações econômicas e 

políticas geradas pela escassez de recursos hídricos no mundo.Segundo Müller (2002), momentos 

como este são necessários à interação processor-aluno e contribuem na dinamização do processo 

educativo. 

Após a execução da dinâmica, foi ministrada uma palestra intitulada: “O Homem e o Meio 

Ambiente” (Figura 3), que trata sobre a estreita relação existente entre o homem e o meio ambiente 

ao longo dos tempos, no que diz respeito à ocupação, o uso excessivo dos recursos naturais e suas 

consequências, a importância do meio natural à perpetuação da humanidade etc., buscando na 

continuidade da explanação uma abordagem contextualizada com a região onde os discentes 

habitam (a Amazônica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 SegundaParte (Turno Vespertino) 

 

Na segunda parte do trabalho, os alunos foram direcionados à observação do espaço 

encontrado ao redor da instituição de ensino, principalmente, no perímetro onde se situam as 

falésias. Durante o percurso, os educandos puderam identificar elementos característicos do meio 

natural, o efeito de agentes erosivos (biológico, químico e físico) às margens do rio Paracauari e 

outras transformações oriundas da ação antrópica no local (Figura 4).  
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De posse de tais observações, foi proposta uma discussão sobre o ambiente em que 

caminham e usufruem – indagando-os sobre o nível de conservação da região costeira (se está 

sendo bem cuidado ou não) –, interligando a teoria com a prática vivenciada. Por fim, foi realizada 

uma última intervenção avaliativa com enfoque voltado para a opinião do alunosobre a 

metodologia empregada e conhecimentos obtidos durante a execução das atividades. 

Figura 4: Observação do meio em que se encontra a E. M. E. F. Q. Professor Sebastião de Assis Gonçalves: 

(A) Início da caminhada, com visualização dos elementos naturais; (B) Análise da importância da 

preservação ambiental; (C) Observação dos processos erosivos que vem ocorrendo às margens do Rio 

Paracauari; (D) Caracterização das falésias e discussão sobre sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2016). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este trabalho gerou resultados qualitativos e quantitativos por meio da aplicabilidade das 

práxis exposta no tópico anterior – sendo convertidos em percentualidades – e posteriormente 
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levados à discussão. Tal prática possibilitou vivências imprescindíveis na busca de elevar o 

significado da Educação Ambiental (EA) neste espaço educativo. Dias (1992) expõe que este tipo 

de temática precisa de ações orientadas em projetos e em processos de participação que levem à 

autoconfiança, a atitudes positivas e ao comprometimento pessoal com a proteção ambiental, 

implementadas de modo interdisciplinar.  

Objetivou-se trabalhar com uma turma de 9º ano da E. M. E. F. Q. Professor Sebastião de 

Assis Gonçalves, composta por aproximadamente 21 (vinte e um) discentes. Entretanto, no 

decorrer das atividades da 1ª parte (turno da manhã) estiveram presente mais da metade da turma, 

contabilizando 12 (doze) participantes. 

As análises prévias (Questionário 1 – Q1) e posteriores (Questionário 2 – Q2) 

diagnosticaram diferenças consideráveis nas respostas do público-alvo. Pois durante as atividades 

propostas identificaram-se mudanças na percepção da turma, visto que, os conhecimentos prévios 

fomentaram-se a partir da apresentação metodológica explorada. 

Na primeira pergunta (Q1), questionou-se desta forma: “O que você entende sobre 

preservação ambiental?”. As respostas obtidas retrataram a importância que o meio natural 

significa na vida dos entrevistados, sendo fator crucial para a qualidade da vida destes. Como 

mostram algumas afirmações: 

Educando 1: “Eu entendo que preservação ambiental é um meio de coletiva ambiental com 

a nossa saúde.”  

Educando 2: “Preservação ambiental é muito importante para todos, ou seja, todos temos 

que preservar o meio ambiente.” 

Educando 3: “Eu entendi que nós precisamos preserva o nosso ambiente por que é muito 

importante pra nós e para nossa saúde.” 

Educando 4: “Preservação ambiental é muito importante para todos.” 

Entretanto, alguns discentes deflagraram problemas ambientais frequentes em seu cotidiano 

– o lixo e o desmatamento –, destacando em seus comentários atitudes ambientalmente corretas, 

frente às transformações antrópicas em sua comunidade. Mencionando que: 
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Educando 5: “Eu entendi que preservação ambiental significa preserva o meio ambiente e 

que aqui onde eu moro são poucas pessoas que se importam.” 

Educando 6: “Eu entendo é que nós temos que preservar o meio ambiente como não 

jogando lixo nas ruas e ajudando a recolhe os lixos que as pessoas jogam.” 

Educando 7: “Eu entendi que a preservação ambiental é não queimar as árvores não cortar 

porque isso prejudica a natureza.” 

Educando 8: “Bom nos temos que preserva o meio ambiente para ele fica limpo não joga 

lixo nas ruas, não suja os rios e etc.” 

A segunda pergunta (Q1) dirigiu-se desta forma: “Na sua escola existe a prática da coleta 

seletiva ou alguma ação educativa para a educação ambiental?”. Dos 12 entrevistados, 75% 

afirmaram desconhecer estas práticas dentro de sua escola, e 25% asseguraram identificá-las 

(Figura 5). 

É importante ressaltar que durante a pesquisa, não foi visualizado nenhum ponto de coleta 

seletiva na escola, por isso houve “desencontros” nas respostas dos entrevistados. Mas, atualmente, 

o estabelecimento educacional está realizando junto ao SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas) um projeto nacional de sustentabilidade e empreendedorismo, 

objetivando atividades extras – além das que fazem parte da subsistência local (a pesca) –, voltadas 

principalmente a premissa sustentável. 

Na terceira questão(Q1): “Os problemas ambientais estão cada vez mais sendo discutidos 

na sociedade. Você acha que estes assuntos são importantes para sua vida?”. 100% dos 

entrevistadosafirmaram que positivamente.É cabível destacar, que os mesmos residem na região 

Amazônica, sendo assim, prestigiados com a rica biodiversidade e elementos naturais importantes 

à subsistência local.  

No último item (Q1), os discentes foram questionados sobre a existência de problemas 

ambientais no entorno da escola. 100% esclareceram que o lixo é o principal problema, enfatizando 

o quanto o rio Paracauari (em frente à escola) sofre com estes danos causados pela ação humana. 

Portanto, compreende-se que os sujeitos são críticos quanto aos problemas ambientais de 

seu contexto, visto que estas decorrências locais prejudicam coletivamente a sociedade, por isso se 
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faz necessária à discussão sobre possíveis formas de amenização de tal problemática na 

comunidade. Andrade (2000) retrata que é importante não apenas gerar alternativas para a 

superação desse quadro, mas que o invertam, de modo a produzir consequências benéficas. 

Na 2ª parte (turno da tarde) a atividade contou com o mesmo número de participantes do 

momento anterior. Após as abordagens em sala, este instante posterior proporcionou a eles a 

retirada da abstração que poderia existir e os mostrou o fenômeno ambiental existente ao entorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

da sua escola em frente ao rio Paracauari nesta atividade em campo, as discussões e curiosidades 

foram aguçadas procurando o alcance da atenção às informações abordadas, com isso, as atitudes 

participativas e perguntas importantes por parte dos educandos afirmaram quanto a EA é uma 

temática importante ao ensino-aprendizagem.        

Ao final desta etapa, foi apresentado ao público-alvo o Q2 que buscou analisar os 

conhecimentos adquiridos da turma junto a avaliação das atividades apresentadas. Deste modo, 

este trabalho apresenta em sua discussão apenas duas questões deste questionário final, sendo estas 

selecionadas e vistas como importantes para a conjuntura desta prática.  

Diante disso, a primeira questão (Q2) apresentou-se assim: “Como você avalia o assunto 

trabalhado, a partir da aula de campo?” dos 12 entrevistados, 83% avaliaram como uma prática 

ótima e 17% afirmaram ter sido boa. Assim, foi assegurado quão esta metodologia foi eficaz e 

valorosa. Para Oliveira (2007) utilizar metodologia de projetos e de planos de ação coletiva junto 

da comunidade escolar, atinge uma rede de saberes necessários para o enfrentamento da 

complexidade e da urgência da transformação que almejamos. 

A última interrogativa (Q2) atentou-se a respeito do que os entrevistados poderiam fazer 

para ajudar na preservação dos recursos naturais. As respostas esclareceram que o descarte correto 

do lixo é um dos principais métodos para minimizar os múltiplos problemas advindos de atos 

antrópicos. Ressalta-se ainda, que dentre todos os comentários, houve um que ratificou a 

importância de atitudes socioambientais, sendo apresentada assim: “Bom, eu poderia conversar 

com pessoas e nos fariamos um projeto que ajudaria os recursos naturais.” Deste modo, observou-

se o efeito deste projeto em futuras ações. 

 

4. CONCLUSÕES  
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Portanto, diante de tantas discussões a respeito da EA, este trabalho apresentou efeitos 

imprescindíveis ao desenvolvimento crítico dos educandos, principalmente, a respeito do meio 

natural onde vivem. Além disso, tal práxis proporcionou – aos executores do projeto – uma 

valorosa experiência num espaço educativo específico (o quilombola), conseguindo alcançar 

resultados satisfatórios, com a adoção práticas pedagógicas direcionadas aos saberes ambientais. 

Ressalta-se o perceptível interesse dos estudantes em descobrir mais a respeito das questões 

ligadas ao “Meio Ambiente”, criando possibilidades para que iniciem significativas ações de dentro 

de sua própria escola, como também em sua comunidade. 
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RESUMO  

 

As abelhas indígenas sem ferrão são excelentes como instrumento didático, pois atraem a atenção, 

estimulam fortemente a curiosidade das crianças, adolescentes e adultos e possuem características 

biológicas, ecológicas, econômicas e históricas muito relacionadas aos conceitos envolvidos na 

educação ambiental. Com elas é perfeitamente possível inserir a problemática ambiental e obter 

respostas práticas por parte das pessoas envolvidas em ações de proteção ambiental e melhoria da 

qualidade de vida. A criação desses insetos permite ainda gerar renda e não agride o meio ambiente, 

pelo contrário, estimula a cuidar melhor da natureza e a plantar. Com o objetivo de utilizar as 

abelhas nativas sem ferrão para conscientização ambiental de crianças, adolescentes e adultos, por 

meio de visitação monitorada , foi estruturada uma trilha lúdico-pedagógica, com espaço 

para recepção de visitas e um roteiro para apresentação, vivência e discussão dos temas 

relacionados à conservação ambiental e desenvolvimento sustentável utilizando as abelhas sem 

ferrão como material didático. Esse espaço está sendo utilizado para visitas de escolas de todos os 

níveis, agricultores, adultos, grupos de idosos e interessados em geral. No período de março a 

setembro de 2016, mais de 500 pessoas visitaram a trilha, sendo a maior parte dos visitantes 

crianças, cursando o ensino fundamental na cidade de Belém. Foram também recebidas escolas de 

nível médio e universidades, além de produtores e grupo de idosos. 

 

Palavras-chave: Abelhas nativas. Meliponicultura. Educação  Ambiental.    

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A grande importância ecológica e econômica das abelhas é resultado de seu hábito 

alimentar, por serem dependentes das flores para obter o néctar e o pólen. Ao visitar as flores as 

abelhas contribuem com um importante serviço ambiental, a polinização, ou seja, a transferência 

dos grãos de pólen das partes masculinas (antera do androceu) para as partes femininas (estigma 

do gineceu) das plantas. Estimativas em florestas tropicais sugerem que até 80% das espécies 
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vegetais são polinizadas por abelhas e que mais de 70% de toda a alimentação humana dependa do 

trabalho das abelhas (Gallai et al., 2009). Segundo a FAO (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations) (2004), somente na América do Sul, estima-se que cerca de U$20 bilhões da 

produção agrícola não existiria se o serviço promovido pelas abelhas não estivesse disponível. 

Atualmente, observa-se em todo o mundo um grande declínio nas populações de espécies 

polinizadoras e em especial de abelhas. Acredita-se que esse fenômeno seja devido ao impacto do 

desflorestamento, da fragmentação de habitat, da introdução de espécies exóticas e das práticas de 

agricultura convencional, com excessivo uso de defensivos agrícolas (Committee on the Status of 

Pollinators in North America, 2007). A carência de polinizadores, em consequência, ocasiona baixa 

produtividade de frutas e sementes de plantas cultivadas, acarretando prejuízos para a economia 

global e grande risco para a segurança alimentar da humanidade (Gallai et al., 2009; Freitas e 

Nunes-Silva 2012). Além disso, a produtividade de plantas selvagens pode ser afetada, causando 

extinção local de populações de espécies vegetais e dos animais dependentes delas.  

 A preocupação com o serviço ambiental de polinização tem aumentado junto às sociedades 

científicas e órgãos ambientais. Por isso foram criados fóruns nacionais e internacionais com o 

intuito de promover a conservação e manejo de polinizadores e sustentabilidade das práticas 

agrícolas e conservação de ecossistemas. Diante deste panorama, de declínio de polinizadores e da 

baixa produtividade de plantas cultivadas, a introdução de colméias de abelhas em culturas 

agrícolas é uma forma de aumento da produtividade com uma atividade ambientalmente limpa e 

estimula a diminuição de defensivos agrícolas (Slaa et al., 2006; Velthuis e Van Doorn, 2006).  

Além da importância econômica na polinização agrícola, algumas espécies de abelhas sem ferrão 

produzem mel de excelente qualidade e em quantidade. Avanços recentes nas técnicas de manejo 

dessas abelhas permitiram aumentar a produtividade e a segurança alimentar do mel e hoje é uma 

alternativa de renda importante para agricultores familiares de todo o Brasil (Cortopassi-Laurino 

et al., 2006; Contrera et al., 2011). Destaca-se ainda a importância da atividade na região 

Amazônica pelo fato de depender de ambientes bem conservados para obter boa produção de mel 

(Magalhães & Venturieri, 2010).  

 Por fim, as abelhas indígenas sem ferrão são excelentes como instrumento didático, pois 

atraem a atenção, estimulam fortemente a curiosidade das crianças e adultos e possuem 

características biológicas, ecológicas, econômicas e históricas muito relacionadas aos conceitos 
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envolvidos na educação ambiental (Freitas et al., 2007; Sá e Prato, 2007; Mateus et al., 2013). Com 

elas é perfeitamente possível inserir a problemática ambiental e obter respostas práticas por parte 

das famílias e escolas envolvidas em ações de proteção ambiental e melhoria da qualidade de vida. 

A criação desses insetos permite ainda gerar renda e não agride o meio ambiente, estimulando as 

pessoas envolvidas a cuidar melhor da natureza e a plantar. Assim, nosso foco de atuação se amplia 

para a promoção do desenvolvimento sustentável, com a formação de cidadãos mais conscientes e 

preocupados em manter nosso patrimônio natural.   

 Desta forma, este trabalho teve como objetivo utilizar as abelhas sem ferrão para 

conscientização ambiental de crianças, adolescentes e adultos, por meio de visitação monitorada 

em trilha lúdico-pedagógica.  

 

2. METODOLOGIA 

 Foi estruturado um espaço (trilha lúdico-pedagógica Iratama) para recepção de visitas e um 

roteiro para apresentação e discussão dos temas propostos, com duração médiade 2h. A trilha 

Iratama está localizada em um espaçoexterno ao Laboratório de Botânica da Embrapa Amazônia 

Oriental (1°26’11.52”S, 48°26’35.50”W) em Belém, PA, com área aproximada de 2.000 m². Esse 

espaço, que vem sendo utilizado para visitas de um público diverso, incluindo instituições de ensino 

de todos os níveis, produtores, grupos de idosos e interessados em geral, abriga 16 espécies 

identificadas de abelhas nativas e várias espécies vegetais nativas e/ou cultivadas na Amazônia 

(figura 1). 

 O roteiro da visita obedeceu a seguinte sequência: 

1. Apresentação de vídeo introdutório sobre a meliponicultura, destacando a importância da 

atividade e atuação da Embrapa Amazônia Oriental nessa área;  

2. Visita a Trilha lúdico-pedagógica Iratama, ao longo da trilha são apresentadas as principais 

espécies de abelhas sem ferrão da Amazônia, com base em sua importância econômica e ecológica. 

Foram abordadas temáticas como diversidade de espécies, arquitetura de ninhos, organização 

social e comportamento desses insetos. Como material de apoio, foram utilizadas placas 

informativas, que continham informações como: nome vulgar, nome científico, área de ocorrência, 

produtividade de mel. Informações mais detalhadas são disponibilizadas aos visitantes por meio de 

site específico (http://botanica.cpatu.embrapa.br/meliponicultura), que pode ser acessado 
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utilizando QR Code impresso nas placas informativas. A meliponicultura, atividade de criação de 

abelhas sem ferrão, é discutida, sendo evidenciados os seus benefícios e finalidades e as técnicas 

básicas de manejo;  

3.  Área da polinização, onde são observados plantios abertos de espéciesque dependem ou se 

beneficiam das abelhas, como açaí, urucum, maracujá, dentre outras, como forma de exemplificar 

a dependência do homem em relação a biodiversidade que o cerca e os benefícios gratuitos 

advindos da polinização, como um serviço ambiental oferecido pela natureza. 

 O perfil dos visitantes foi definido de acordo com os seguintes critérios:  nível de 

escolaridade (ensino fundamental incompleto, ensino médio incompleto, ensino superior 

incompleto), grupo etário (crianças, adolescentes, adultos e idosos) e cidade de residência. 

 As visitas foram personalizadas de acordo com o público recebido, de forma que houve 

uma adequação dos temas abordados ao público presente. Os visitantes receberam material de 

apoio (folder e bonés), adequados a sua faixa etária e escolaridade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A trilha Iratama (Figura 1a.) foi apresentada à comunidade da Embrapa e parceiros no mês 

de março de 2016. De março a setembro, foram recepcionados 521 visitantes, em 16 eventos 

(visitas), para diferentes públicos, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos (Figura 1b.). A maior 

parte das visitas (75%) foi  realizada por instituições de ensino, tanto de nível fundamental e médio, 

quanto de ensino superior. As demais visitas (4) foram relacionadas a organizações como a 

Friendship Force International e Fazenda Esperança, além do evento de abertura das visitas para o 

ano corrente, em que estava presente um público diverso, preponderantemente empregados da 

Embrapa, produtores e instituições parceiras. 
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Figura 1 - Trilha lúdico-pedagógica Iratama. a. Vista geral,  b. Visita de alunos de ensino 

Fundamental da cidade de Belém. 
 

a. 

 

b. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 

O perfil dos visitantes foi avaliado, considerando-se o número de visitantes, em relação ao 

nível de escolaridade, faixa etária e cidade de procedência (Tabela 1). Quanto à escolaridade, 39% 

dos visitantes foram alunos do ensino fundamental, seguidos de ensino médio e superior (27% e 

26%, respectivamente). Inexiste a informação quanto à escolaridade de cerca de 8% dos visitantes. 

Em relação à faixa etária, a maior parte dos visitantes foi de crianças (39%). Adultos e 

adolescentes corresponderam a 28% e 27%, respectivamente, enquanto os idosos representaram 

6% dos visitantes. 

Quanto à procedência (local de origem), grande parte dos visitantes (61%) reside em Belém 

e região metropolitana. Outras cidades do estado do Pará também estiveram representadas, 

Barcarena e Paraupebas (8% dos visitantes, cada) e Conceição do Araguaia (5%). A cidade de São 

Paulo é a de residência de cerca de 8% dos visitantes. Estiveram na trilha Iratama visitantes dos 

países Austrália e Alemanha. 

 Percebe-se pelos resultados alcançados que a trilha lúdico-pedagógica se adequa a um 

público heterogêneo. As abelhas sem ferrão despertam interesse em diferentes faixas etárias, níveis 

de escolaridade e cidades de residência. 

 A maior parte dos visitantes foi de crianças do ensino fundamental da cidade de Belém, 

demonstrando o interesse do público infantil pelas abelhas e a facilidade dessas escolas por conta 
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da proximidade do espaço (trilha Iratama). Estudantes de ensino superior, tanto da capital quanto 

do interior do Pará foram visitantes frequentes, especialmente os de cursos de Ciências Agrárias 

(Engenharia Florestal e Zootecnia, por exemplo), embora outros cursos como os de Ciências 

Biológicas e Turismo estiveram representados. 

 

Tabela 1 – Perfil dos visitantes da trilha lúdico-pedagógica Iratama, em Belém, Pará, no ano de 2016. 

 

Característica Categoria Visitantes 

(%) 

Grupo etário 

Crianças 

Adolescentes 

Adultos 

Idosos 

39 

27 

28 

6 

Escolaridade 

Ensino fundamental incompleto 

Ensino médio incompleto 

Ensino superior incompleto 

Não se sabe 

39 

27 

26 

8 

Cidade de 

residência 

Belém (Região Metropolitana) 

Barcarena 

Conceição do Araguaia 

Parauapebas 

São Paulo 

Outros 

 

62 

9 

6 

8 

8 

7 

 

Fonte:Autores, 2016. 

 

 
4. CONCLUSÕES  
 

 A trilha lúdico-pedagógica Iratama se mostrou uma importante ferramenta de 

educação não formal, atingindo público de diversos perfis quanto à escolaridade, idade e cidade de 

residência.Crianças do ensino fundamental, residentes na região metropolitana de Belém, foram os 

visitantes mais frequentes no ano corrente. 
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RESUMO  

 

A educação, conforme o ambiente que se desenvolve, pode ser concebida de três formas distintas, 

através do ensino formal, não formal e informal, sendo cada uma à sua maneira muito importante 

no processo de formação intelectual dos estudantes. Em particular neste estudo, se realizara uma 

discussão mais direcionada à educação não formal, haja vista que se pretende analisar como as 

atividades extra classe contribuem para a construção do conhecimento de alunos que às realizam. 

Metodologicamente, utilizou-se questionários para a coleta de dados, sendo estes aplicados antes e 

após a execução da excursão à Usina Hidrelétrica de Tucuruí, localizada na cidade de mesmo nome 

e que fica aproximadamente à 426 Km de distância da capital do Estado. Esta atividade se realizou 

com um grupo de 49 alunos, dentre os 105 pertencentes ao 9º ano da Instituição Educacional São 

Paulo (localizada na cidade de Belém), dois professores, uma coordenadora pedagógica e a irmã 

da congregação do colégio São Paulo (diretora da instituição). No total foram obtidos e analisados 

50 questionários a qual se constatou consideráveis diferenças nas respostas das perguntas de antes 

e depois dos questionários. 

 

Palavras-chave: Educação não formal. Aprendizagem. Educação Ambiental. 

 

Área de Interesse do Simpósio:Educação Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A educação, na sua qualidade construtiva de conceito, aprendizagem e desenvolvimento 

cognitivo daqueles que fazem uso de suas estruturas, pode ser abordada de três formas distintas 

conforme o ambiente a qual foi desenvolvida, podendo ser configurada como formal, que se 

identifica como sendo aquela concebida dentro de uma estrutura pré-estabelecida por uma 

instituição, como escolas e universidades; a não formal, em que se caracteriza por objetivar a 

aprendizagem de um conteúdo direcionado e definido pela educação formal, contudo é 

desenvolvido fora dos ambientes institucionais de ensino; e por fim, informal, quando ocorre de 

maneira espontânea e o conhecimento é adquirido através do convívio social diário estabelecido 
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de diversas formas sem se preocupar com o cumprimento de programas ou estruturas determinadas. 

Desta forma, é válido ressaltar a importância dessas variações de ensino, pois à sua maneira, cada 

uma delas estabelece um processo educacional diferenciado, mas que almejam estimular o 

enriquecimento intelectual de seus alunos (VIEIRA; BIANCONI; DIAS, 2005). 

Dada estas definições, é válido destacar a relevância da relação existente entre as 

concepções formais e não formais da educação devido à complementaridade que estas possuem, 

haja vista que a característica de proporcionar in loco, externamente às salas de aula, a possibilidade 

de identificar, contextualizar e aplicar conhecimentos antes apresentados conceitualmente somente 

através de livros didáticos, emergi como uma oportunidade de vedar eventuais lacunas deixadas 

durantes este processo de aprendizagem (SILVA, 2013). 

Sendo assim, mais especificamente se tratando da educação não formal, as aulas ou 

trabalhos de campo, denominação também das atividades realizadas fora das dependências da 

escola, são instrumentos essenciais na construção do conhecimento dos alunos, uma vez que esta 

forma de ensino surgi como uma proposta de auxiliar no processo de aprendizagem, pois se faz uso 

de uma metodologia diversificada que visa estimular a reflexão dos alunos do que já foi exposto 

teoricamente em sala de aula associando ao que está sendo apresentado na prática em um ambiente 

externo à instituição educacional (OLIVEIRA; GASTRAL, 2009). 

Portanto, é com base nestes conceitos que se desenvolve este artigo que objetiva analisar 

como as atividades de campo realizada com alunos de 9º ano do ensino fundamental do Colégio 

São Paulo podem interferir na percepção ambiental destes alunos. Tal estudo se justifica pelo fato 

de que a ação de perceber, sentir e reagir à estímulos externos provenientes de nossas diversas 

interações com o meio, seja ele social ou biológico, se molda conforme os cenários e/ou elementos 

aos quais o indivíduo foi exposto, pois como afirmam Carvalho e Souza (2012), a sua percepção 

“vai depender das interações que o mesmo tem com o mundo que o cerca, bemcomo da forma 

como seus sentidos foram estimulados ao longo de sua existência”. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo foi realizado com alunos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio 

São Paulo, localizado na cidade de Belém, Estado do Pará. No total, o colégio possui três turmas 

de 9º ano, sendo duas no turno da manhã e uma no turno da tarde, totalizando 105 alunos. 
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Metodologicamente, a pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo estas realizadas em três 

momentos distintos. As etapas executadas foram: a formação de um grupo de 49 alunos, dentre os 

105 pertencentes ao 9º ano, dois professores, uma coordenadora pedagógica e a irmã da 

congregação do colégio São Paulo (diretora da instituição), para realizar uma atividade de campo 

que se tratou de uma excursão à Usina Hidrelétrica localizada na cidade de Tucuruí, 

aproximadamente 426 Km de distância da capital do Estado (Figura 1); e a coleta de dados através 

de questionários aplicados a todos aos alunos do 9º ano presentes em sala de aula no dia da 

aplicação destes. 

 
Figura 1 – Excursão sendo realizada na Usina Hidrelétrica de Tucuruí com grupo de alunos, professores, 

coordenadora pedagógica e diretora do Colégio São Paulo. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Quanto aos momentos deste estudo, dividiu-se em antes, durante e após a excursão. Sendo 

o primeiro, a aplicação dos questionários às 3 turmas de 9º ano antes da viagem (Anexo 1); o 

segundo, trata-se de fato da atividade de campo, onde buscou-se instigar ao máximo a curiosidade 

dos alunos presente na excursão; e por fim, após o retorno, novamente fez-se a aplicação de 

questionários, aos alunos que participaram da atividade (Anexo 2). Vale ressaltar que os 

questionários aplicados antes e após a excursão têm o mesmo número de questões, contudo elas 

são distintas, mas possuem a mesma essência. Fez-se uso de tal medida para que assim pudesse ser 

realizada uma comparação das respostas do que era entendido pelos alunos antes da atividade e o 
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que modificou em suas respostas após a realização desta, mas sem que repetisse todas as perguntas, 

a fim de evitar possíveis tendências nas respostas. 

O objetivo de se aplicar os questionários antes e após a visita se justifica para se ter um 

parâmetro de comparação de como os alunos percebiam o meio e como passaram a perceber após 

esta visita através de suas respostas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como foi anteriormente exposto, a proposta da pesquisa seria a aplicação de dois 

questionários a cada estudante participante da atividade de campo realizada, ou seja, ao final se 

teria um total de 98 questionários considerando que todos os 49 alunos os responderiam. Contudo, 

o total de estudantes que, obrigatoriamente, participaram da atividade e responderam aos dois 

questionários foi de apenas 25, representando um percentual de 51,02% (50 questionários) do total 

de questionários que deveriam ser respondidos. 

Sendo assim, ao analisar estes 50 questionários obtidos, observou-se significativa diferença 

nas respostas dadas pelos alunos. O que antes foi relatado por estes de forma abstrata, sem 

detalhamentos e,em algumas vezes, até a falta de conhecimento sobre o que era questionado, após 

a excursão, os estudantes foram mais seguros em suas explicações. 

Para a comparação das argumentações dadas antes e após a atividade de campo, foi 

estabelecida uma relação entre as perguntas, sendo apresentada no Quadro 1 as que tiveram uma 

expressividade maior em suas respostas em termos de diferença. Para facilitar a apresentação destes 

resultados, adotou-se um código às perguntas, os quais também são apresentados neste quadro. 

 

Quadro1–Relação estabelecida entre as perguntas dos questionários respondidos antes e após a excursão, 

com seus respectivos códigos. 

ANTES CÓDIGO DEPOIS CÓDIGO 

 Você acha que pode haver 

desenvolvimento econômico sem a 

geração de impactos sociais e 

ambientais? 

A01 

 Você acha que pode haver 

desenvolvimento econômico 

sem a geração de impactos 

sociais e ambientais? 

D01 
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 O que você entende por 

geração de energia elétrica? 
A02 

 Após a visita a UHE de 

Tucuruí você foi capaz de 

compreender como ocorre a 

produção da energia que chega 

a sua residência? Comente 

resumidamente. 

D02 
 Você tem conhecimento sobre 

como é produzida a energia que 

chega a sua residência? Comente 

resumidamente. 

A03 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Por muitas vezes, apesar de serem respostas simples e sucintas, pôde-se constatar certa 

diferença no que foi relatado por estes estudantes, na qual se podem destacar duas situações que 

exemplificam claramente esta distinção de opiniões (Quadro 2). 

 

Quadro 2–Apresentação de dois exemplos de respostas distintas dada antes e após a atividade de campo. 

CÓDIGO ANTES CÓDIGO DEPOIS 

A01 

“Sim, porque hoje em dia as 

coisas estão bem mais modernas, 

tem mais tecnologia, já existem 

formas mais saudáveis de 

consumir as coisas e ainda vão 

inventar muito mais” 

D01 

“Não. Antes eu achava que sim, 

mas agora eu vejo de uma outra 

forma, porque qualquer coisa que 

nós fizermos vai trazer algum 

dano a natureza, nem que seja 

pequeno” 

A02 “Não sei explicar” 

D02 

“Sim. A água é armazenada, 

energia potencial, a água desce 

em energia cinética, passa pelas 

maquinas, em energia mecânica e 

se transforma em energia elétrica 

e é distribuída para a população 

paraense pela CELPA.” 

A03 “Não sei explicar” 

A01 

“Sim. Mas quase ninguém opta 

por isto, pois para que isso 

ocorra tem que ser investido 

D01 

“Não. Porque todas as ações que 

o homem faz que acaba 

modificando o ambiente gera 
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muito mais dinheiro e as 

empresas e industrias preferem 

gerar impactos do que gastar 

dinheiro” 

vários impactos, pois ele quer 

usufruir de bens da natureza para 

que enriqueça-o” 

A02 

“Que ela é gerada através de 

funcionamento de uma 

hidrelétrica” 

D02 

“Primeiro é transformada em 

energia potencial, depois em 

energia cinética, aí vira energia 

mecânica e por último em energia 

elétrica, que é aquela que 

consumimos no dia a dia” 

A03 

“É produzida através do 

movimento das águas que 

acionam as turbinas e geradores e 

passam por uma série de 

transformações até chegar em 

nossas residências” 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Esta atividade de campo executada com os estudantes do Colégio São Paulo se configura 

como sendo alvo da educação não formal, pois se utilizou de um espaço geográfico fora dos limites 

da instituição de ensino, contudo se concebeu de forma direcionada em que os professores de 

diversas formações atuaram, de forma direta e indireta nesta excursão, de maneira que se pudesse 

construir uma atividade que envolvesse toda a equipe e assim se fizesse uma atividade inter e 

multidisciplinar. Apesar desta diversidade de áreas, é importante destacar que se direcionou as 

atividades primordialmente àquelas que envolvessem a temática ambiental. 

Desta forma, comparando tudo que foi adquirido de informações e analisado por meio dos 

questionários, com o que foi levantado bibliograficamente, foi possível constatar que de fato estas 

atividades de campo, quando bem elaboradas e com os objetivos bem claros e definidos, 

principalmente aos alunos, contribuem para a construção do conhecimento destes, pois assim, se 

alia o ensino tradicional ou formal, através do conhecimento teórico apresentado em sala de aula 

utilizando-se de livros didáticos e/ou outras ferramentas; com o ensino não formal, em que apesar 

de bem definido, foge desta formalidade que a sala de aula exige. Portanto, como é destacado por 

Nascimento e Roldi (2014), que ressaltam a importância desta última forma de ensino, pois, é 
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através dela que é possível visualizar e contextualizar o problema que lhe foi anteriormente 

apresentado e assim, “é por meio do trabalho de campo que o aluno consegue visualizar a teoria 

dentro da prática e, ainda, dentro do dia a dia”. 

 

4. CONCLUSÕES 

Sendo assim, após tudo que foi apresentado nesta pesquisa, foi possível concluir que 

atividades realizadas fora do ambiente escolar/institucional são de fato efetivas na construção do 

conhecimento dos estudantes, pois, além de proporcionar uma experiência fora das dependências 

da sala de aula, contribui para o conhecimento dos estudantes. 
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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RESUMO  

 

A educação ambiental é de grande importância para despertar a preocupação individual e coletiva 

para a questão ambiental (DIAS, 1992). O projeto foi realizado na Escola Raimundo Nonato 

Sobrinho, no município de Paragominas – PA, com 30 alunos do 3º ano do ensino fundamental I.  

Realizou-se a análise de uma proposta de educação ambiental através de um questionário contendo 

questões estruturadas. As ações educativas analisadas foram: oficinas e palestras envolvendo 

questões ambientais, com temas sobre tipos de poluição, conservação, entre outros, sempre 

trabalhando com uma metodologia dinâmica como gincanas, vídeos interativos, etc. Ao final do 

projeto foi confeccionado um jardim suspenso feito com garrafas PET.O projeto educativo auxiliou 

na ampliaçãodos conhecimentos, que os alunos já tinham sobre sustentabilidade, reciclagem, coleta 

seletiva, etc. O jardim suspenso proporcionou o contato direto dos discentes com o ambiente, tendo 

como objetivo demonstrar que todos são responsáveis pelo meio em que vivem, e que o mesmo 

necessita de cuidado diariamente sendo ele dentro ou fora do ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Jardim Vertical. Ambiente Escolar. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 O ponto de partida das discussões do presente artigo se dá a partir da década de setenta, 

após a conferência das nações unidas sobre o meio ambiente Humano realizada na Suécia, que 

ficou conhecida mundialmente como Conferencia de Estocolmo. Nesse contexto, foramelaborados 

alguns documentos onde se destaca a “Declaração sobre o Ambiente Humano”, também conhecida 

como “Declaração de Estocolmo”, no qual tratava de alertar a humanidade para a importância de 

incluir trabalhos educativos voltados para a preocupação com o ambiente e as futuras gerações. 

 A escola é um espaço importante de socialização e troca de experiências, e quanto mais 

cedo no desenvolvimento infantil a Educação Ambiental for problematizada, maiores as chances 

de se formar sujeitos críticos com relação ao ambiente em que vivem. Além disso, a Educação 
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Ambiental trabalhada com as crianças podem ter um grande efeito multiplicador dentro das 

famílias e da comunidade em que elas vivem. (TRAVASSOS, 2006; REIGOTA, 2010). 

 Logo, o ambiente escolar pode ser o melhor lugar para trabalhar os assuntos relacionados à 

problemáticas que afetam o ambiente, com o intuito de formar alunos com consciência ambiental 

e que desenvolvam no futuro um papel fundamental tanto na sensibilização e conscientização das 

pessoas, quanto nas práticas de utilização dos recursos naturais e descarte de resíduos. Ou seja, 

quando a educação ambiental é trabalhada na escola efetivamente, os alunos são capazes de 

construir uma visão crítica, adquirem novos comportamentos perante as suas práticas e atitudes, 

conseguem se posicionar de forma crítica e reflexiva diante de diversos temas (LIMA, 2014). 

 Com isso, o presente artigo buscou analisar o trabalho da educação ambiental (EA), 

realizado em uma escola de ensino fundamental, que se pautou em práticas educativas, realizadas 

de forma dinâmica, prendendo a atenção das crianças nas atividades. Nesse sentido, buscaram-se 

metodologias que estimulasse o interesse dos discentes, como gincanas, filmes, vídeos, com 

desenhos animados, palestras com ilustrações, para que assim os alunos se envolvessem nas 

atividades propostas e ao mesmo tempo aprendessem sobre os temas abordados. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 CARACTERIZAÇÕES DA ÁREA DE ESTUDO 

 O município de Paragominas foi sinônimo de desmatamento desde a abertura da rodovia 

Belém-Brasília, na década de 1970. Hoje com aproximadamente 100 mil habitantes, Paragominas 

é tida como modelo de desenvolvimento sustentável para outras cidades amazônicas, pois a partir 

de 2008 iniciou-se um novo ciclo de desenvolvimento, auxiliando com políticas públicas de 

desenvolvimento socioambiental, que revolucionam a economia local como novas áreas 

degradadas com espécies nativas da região amazônica (PAIVA, 2008). 

 O presente trabalho foi realizado com 30 alunos da turma do 3º ano do ensino fundamental 

I, da Escola Raimundo Nonato Sobrinho, pertencente a Rede Pública de ensino do município de 

Paragominas – Pará, situada no Bairro Promissão I. 

 

2.1.1 Etapas do projeto educativo 
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 Levantamento bibliográfico relacionado à educação ambiental aplicada às escolas. 

 Aplicação de questionário contendo dez perguntas sobre sustentabilidade, coleta seletiva e 

conscientização ambiental com a turma do 3º ano, para verificar o nível de conhecimento em 

relação aos temas abordados. 

 Palestras de cunho educativo e dinâmicas (gincana) sobre a sensibilização e conhecimento 

ambiental com os alunos do 3º ano, bem como, amostras audiovisuais com desenhos 

relacionados aos cuidados com o ambiente. 

 Construção de um jardim suspenso contendo os seguintes materiais: 

 Garrafas PETs de 2 L; 

 15 Mudas de plantas flóreas; 

 Terra preta e adubo; 

 Alicate, martelo e ripa de madeira; 

 2 ganchos de ferro; 

 20 metros de fio de aço; 

 Tesoura, estilete, fita adesiva, papel e caneta. 

  Para efeito de Análise das práticas de educação ambiental forjadas no ambiente escolar 

pesquisado, foram tomados, os questionários e anotações de campo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 ANÁLISES DO QUESTIONÁRIO 

Para analisar o grau de interesse e conhecimento pela questão ambiental, foi aplicado um 

questionário contendo 10 questões para 30 alunos do 3º ano do ensino fundamental I, do turno 

matutino, na escola Raimundo Nonato Sobrinho. 

Asprincipais perguntas do questionário foi sobre: (A) “O que é ser sustentável? ”, (B) “Você 

já ouviu falar sobre educação ambiental? ”, (C) “Você acha importante que haja educação 

ambiental na sua escola? ”, (D) “Você ajudaria se um projeto de educação ambiental fosse 

implantado na sua escola? ”.  

Com base nas respostas dos alunos foram obtidos os seguintes gráficos: 
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GRÁFICO 1 – (A) conhecimento de cada aluno sobre o tema sustentabilidade, (B) Conhecimento sobre o assunto 

educação ambiental (C). Se o aluno considera importante a educação ambiental. (D) Participaria de um projeto se fosse 

implantado na escola, como a construção de um jardim e atividades envolvendo educação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autores, 2016  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Também foram feitas perguntas sobre práticas de cuidados consideradas boas pelos alunos, no 

qual cada aluno poderia ter mais de uma escolha das alternativas, dos quais 76% afirmam que 

economizar água é uma atividade muito importante tanto para os seres humanos quanto para o 

ambiente, 41% acreditam que criar uma horta é uma boa prática para a escola, 62% asseguram 

que separar o lixo é uma boa alternativa e 41% garantem que economizar energia seria a melhor 

forma de ajudar o meio ambiente (Gráfico 2). 

  

(A) (B) 

(C) (D) 
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GRÁFICO 2 – As práticas consideradas boas pelos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Ruffino (2001) e Oliveira (2007) relacionam em suas pesquisas que, apesar de a escola estar 

consciente da necessidade de se discutir a problemática ambiental, não é fácil nem simples aplicar 

efetivamente esses conteúdos no cotidiano escolar. Com isso o projeto auxiliou a escola no 

processo de educação ambiental. Através dessa metodologia pode-se observar um maior empenho 

dos alunos no momento da palestra e os questionamentos sobre os assuntos abordados como a 

problemática ambiental e sustentabilidade.  

 

3.2 ANÁLISES DAS PALESTRAS DE CUNHO EDUCATIVO 

Nas gincanas foram apresentados vídeos educacionais com temáticas envolvendo coleta 

seletiva, tempo de vida dos materiais e reciclagem. Os grupos foram formados com nomes dos 

elementos que compõe o meio ambiente: água, solo, fauna, flora e ar, dos quais os alunos 

desenvolveram desenhos, frases envolvendo o tema do seu grupo e pôde-se avaliar um amplo grau 

de entendimento sobre os assuntos abordados através dos desempenhos dos grupos (Figura 1). 
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Bizzo (2006) acredita que é possível realizar com os alunos de ensino fundamental reflexões 

que os levem a uma visão crítica sobre os atuais padrões de consumo, que podem se refletir no 

comportamento individual, familiar e da comunidade local. Como o autor afirma essas atividades 

também estimulam pesquisas mais profundas que se integram aos conteúdos escolares. 

 

3.3 CONSTRUÇÕES DO JARDIM SUSPENSO 

 

           A construção do jardim suspenso teve como principal objetivo dinamizar os assuntos 

repassados através das oficinas e palestras, no intuito de contribuir com ações na escola Raimundo 

Nonato Sobrinho para reforçar os conceitos por meio de atividades práticas relacionados a questão 

ambiental. 

 Após a aplicação do questionário, foi proposto a construção de um jardim vertical, onde foi 

sugerido que os alunos trouxessem garrafas PET para a construção do mesmo. Em uma palestra, 

explicou-se a importância da reciclagem do material que seria utilizado, bem como a disposição 

final dos resíduos e outras boas práticas para o ambiente.  

 Para evitar que ocorresse algum tipo de acidente, com as crianças, devido os materiais 

cortantes, a equipe optou por adiantar a etapa de corte das garrafas (Figura 2A). Assim que as 

Figura 6 – Palestra de sensibilização ambiental 

Fonte: Autores, 2016. 
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garrafas foram recolhidas, foi realizada a devida higienização das mesmas e em seguida os cortes, 

um corte para a implantação da muda (Figura 2B), e outro para evitar o acúmulo de água na parte 

inferior da garrafa.  

Na montagem da estrutura para suportar o jardim suspenso, foi fixado dois ganchos de 

ferro no muro da escola (com distancia de um metro e meio um do outro), em seguida foi acoplado 

uma ripa de madeira de forma horizontal utilizando os ganchos como suporte, para que através dos 

fios de aço amarrado a ripa as garrafas pudessem ser organizadas em formato vertical (Figura 2D). 

 Com a ajuda dos alunos, as garrafas foram, primeiramente, preenchidas com terra preta e 

adubo (Figura 2C), para que em seguida as mudas fossem acrescentadas às garrafas. Como parte 

da iniciativa do projeto, foi proposto aos alunos que formassem duplas a fim de facilitar os cuidados 

e manutenção do jardim (Figura 2D). Assim, cada dupla ficou responsável por cuidar de uma muda 

diariamente. Essa foi a forma de demonstrar a eles que para conservar o planeta é necessário o 

trabalho em equipe. Por último, cada dupla fez a irrigação de suas mudas. 

 

FIGURA 2 – (A) construção do jardim suspenso, (B) cada dupla escolhendo a sua muda, (C) aluno preparando o seu 

vaso com terra preta e adubo para posteriormente o plantio, (D) jardim suspenso finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores, 2016. 

 

4. CONCLUSÕES  
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 Para se desenvolver uma Educação Ambiental que favoreça mudanças na sociedade visando 

à sustentabilidade, é necessário implantar desde cedo nas escolas metodologias que despertem o 

interesse dos alunos como artifício para promover aprendizagens, induzindo os discentes a um 

processo de sensibilização e reflexão sobre a problemática ambiental. 

 Observou-se que os alunos já possuíam conhecimento sobre os temas envolvendo o cuidado 

com o ambiente, coleta seletiva, sustentabilidade, entre outros assuntos abordados pelos 

professores em sala de aula. Com isso, pode se constatar que o projeto de Educação Ambiental, 

através de métodos interativos de envolvimento dos alunos a prática educativa, contribuiu com a 

escola na formação de alunos com senso crítico, tanto em relação às questões ambientais, quanto 

nas sociais, o que colabora para uma cultura mais ecológica e de discussão de valores no âmbito 

escolar. 

 Como o projeto mostrou resultados positivos na turma implantada, seria vantajoso abranger 

as demais turmas da escola, adequando a metodologia para as demais séries, no intuito de formar 

multiplicadores ambientais no meio escolar. Concatenando com essa ideia, sugere-se que a escola 

inclua em suas atividades, aulas práticas como, por exemplo, visitas em fazendas, parques ou praças 

do município, complementando assim, o conhecimento adquirido em sala de aula, e contribuindo 

para formação não só teórica, mas também prática através das experiências em campo. Com isso, 

não se defende uma concepção naturalista de ambiente, baseado em discussões sobre a fauna e 

flora, mas a problematização da perda exagerada de espaços verdes que tem predominado na 

transformação do ambiente em que os alunos vivem.  
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RESUMO 

 

Atualmente, ações de educação ambiental voltada para os resíduos sólidos e orgânicos vêm 

crescendo cada vez mais, e principalmente, sendo difundida, com foco nos três “R’s” (reduzir, 

reutilizar, reciclar), sensibilizando e informando a sociedade, com o objetivo de promover 

consciência ambiental (CEMPRE, 2006). O tema Educação Ambiental (EA) atualmente ganhou 

grande relevância nos temas de resíduos sólidos, conservação dos recursos naturais, utilização 

consciente de água e energia, porém muitas vezes acaba sendo um contexto esquecido, 

principalmente em instituições de ensino. Desta forma, o trabalho tem como objetivo analisar a 

compreensão sobre educação ambiental de forma dinâmica, dos estudantes do 5ª ano do ensino 

fundamental, turma C do turno da tarde, onde a escolha da turma se deu pela coordenação da escola 

de rede pública Reginaldo Souza Lima, do município de Paragominas – PA. Neste estudo foi 

realizado um questionário de percepção ambiental, para analisar a compreensão dos alunos à 

educação ambiental e meio ambiente. Palestra de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

com ênfase ao consumo consciente de água, energia e segregação adequada dos resíduos sólidos e 

orgânicos. E uma oficina com base no princípio dos três “R’s” para a reutilização de garrafa PET 

na criação de Estojos Escolares, com o intuito de fixar na prática o que já havia sido discorrido 

anteriormente. E obteve-se uma grande aceitação da oficina por parte dos alunos e professores, 

onde os próprios, arrecadaram os materiais para a realização da mesma e encontravam-se 

motivados com a ida da Universidade na escola. Conclui-se então que os estímulos do ensino com 

as atividades interdisciplinares são alternativas para o reconhecimento da importância da educação 
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ambiental, no sentido de buscar soluções para os impactos ambientais com a sociedade, mudar 

hábitos em relação ao meio ambiente e assim poder construir uma sociedade sustentável. 

Palavras-chave: Conscientização. Reutilização. Prática 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos assuntos sobre o Meio Ambiente tem fomentado grande interesse da 

população mundial. Tópicos como aquecimento global, desenvolvimento sustentável e a própria 

manutenção da vida no planeta tem culminado em debates e a preocupações por parte de governos, 

empresas e da sociedade de modo geral. Por fim constatou-se que há um limite para o 

desenvolvimento e que é preciso reconsiderar a maneira como o ser humano relaciona-se com a 

natureza (FERREIRA, 2013). 

A forma de vida nas cidades produz uma grande diversidade de produtos e resíduos, e são 

provenientes, principalmente, de residências, instituições de ensino, indústrias e construções civis 

que necessitam do sistema de coleta e tratamento. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2016), a implantação da coleta 

seletiva e destinação correta dos resíduos é dever dos municípios. É usada para diferenciar os 

resíduos conforme sua constituição ou composição. Contudo em muitos municípios há uma 

problemática em relação a esse sistema de coleta, isso acontece devido de falta de informações 

sobre educação ambiental dos cidadãos. A população deve ter consciência da importância da 

destinação correta dos resíduos sólidos e dos benefícios que a referida ação gera para a própria 

comunidade, para a sua cidade e para o meio ambiente.  

Atualmente, ações de educação ambiental voltada para os resíduos sólidos e orgânicos vêm 

crescendo cada vez mais. A educação ambiental com relação aos resíduos sólidos deve ser 

transmitida tendo como base os três “R’s” (reduzir, reutilizar, reciclar), sensibilizando e 

informando a sociedade, com o propósito de suscitar a consciência ambiental (CEMPRE, 2006).   

Para Oliveira (2009): 

“A questão ambiental requer novas formas de abordagem, para integrar as várias áreas de 

conhecimentos e tendo como foco principal o despertar da consciência ambiental, 

principalmente das crianças e dos adolescentes, assim novos hábitos possam ser formados, 

para direcionar a espécie humana a utilizar os recursos naturais de forma sustentável. 

Diante dos fatos faz-se necessário e urgente o desenvolvimento de programas e ações de 

caráter educativo que incitem e provoquem uma mudança profunda e progressiva na escala 

de valores e atitudes dominantes na sociedade atual”. 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

643 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Desta forma, a utilização das escolas municipais neste estudo tem grande relevância, de 

acordo com Morales e Silva (2009), articular propostas de educação ambiental em escolas, pode 

transformar a conduta dos alunos, e através destes, influenciar o corpo social e instigar o 

desenvolvimento sustentável, para poder utilizar, para tal fim, a problemática dos resíduos sólidos.  

As crianças exibem maior facilidade de aprendizagem e a passagem dos conhecimentos 

adquiridos sobre o tema de educação ambiental. Portanto quanto mais cedo construírem valores 

com este tema, melhores serão as gerações futuras. Portanto, o trabalho busca utilizar a Política 

Nacional de Educação Ambiental - PNEA (Lei nº 9.795/99), a desenvolver um trabalho de 

educação ambiental (EA) com crianças do ensino fundamental I, em uma escola de rede pública, 

com o intuito de despertar o interesse destas crianças para a responsabilidade socioambiental.  

 

2. METODOLOGIA 

            A área de estudo deu-se na Escola Municipal de Ensino Fundamental Reginaldo Souza 

Lima, fundada em 1992, localizada na Avenida Belo Horizonte, bairro Jardim Bela Vista, da rede 

municipal do município de Paragominas – PA. A série trabalhada foi o 5º ano, turma C do turno 

vespertino, sob recomendação da secretaria da escola. 

 O tipo de pesquisa abordado será qualitativa, que se preocupa com o aprofundamento da 

compreensão do grupo participativo, quantitativa, onde os resultados podem ser quantificados, e 

exploratória, onde se tem levantamento bibliográfico e realizações de entrevistas. Onde é definido 

pelas seguintes etapas: 

2.2 ANÁLISE DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Com o intuito de analisar a percepção ambiental das crianças foi aplicado um questionário 

para avaliar o grau de conhecimento em relação à Educação Ambiental, atividades sustentáveis, 

como economizar água e energia e se tinham interesse de participar de alguma atividade de EA. 

2.3 PALESTRA 

 Os temas abordados para a realização da palestra, foram pautados nas perguntas do 

questionário realizado, a fim de instigar as crianças a interagirem e passar a ter um entendimento 

mais eficaz, onde segue, economia de água, economia de energia e destinação final correta para os 
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resíduos sólidos e reaproveitamento dos mesmos, além de enfatizar o princípio dos três R’s 

(reciclar, reaproveitar e reutilizar), com destaque para a importância de cada um. 

 

2.4 OFICINA COM UTILIZAÇÃO DE GARRAFAS PET. 

Com base no que foi discutido na palestra sobre os resíduos sólidos e os princípios dos três 

R’s buscou-se a realizar uma atividade voltada para a reutilização de garrafas PET’s (politereflalato 

de etileno) na criação de estojos para a composição do material escolar das crianças. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ANÁLISE DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL  

O questionário foi direcionado pela escola ser aplicado com alunos do 5º ano de ensino 

fundamental nas salas de aula, conforme a figura 1, no que correspondiam em 10 perguntas de 

caráter ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado da análise revelou que 53% entendem o que era o conceito de sustentabilidade, 

porém um número ainda significativo não entendia, como mostra a figura 2. 

 

   

 

   

 

Figura 1: Aplicação do questionário para os alunos do 5º ano C. 

Fonte: os autores (2016). 

Figura 2: Compreensão sobre sustentabilidade. 

 

53 % 47 % 
Sim 

Não 

 

 

 

 

Fonte: os autores (2016). 
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Cada dia que passa a questão ambiental tem sido considerada como um fato que precisa ser 

trabalhada com toda sociedade e principalmente nas escolas, para ensinar os conceitos utilizados 

para o tema, como sustentabilidade, pois as crianças bem informadas sobre os problemas 

ambientais vão ser adultas mais preocupadas com o meio ambiente, além de que serão 

transmissoras dos conhecimentos que obtiveram na escola sobre as questões ambientais. 

(MEDEIROS, et al, 2011) 

Quando questionados quais atividades trariam benefícios para o meio ambiente, conforme 

a figura 3, cerca de 73% afirmaram que fazer a separação do lixo e ter coleta seletiva seria de 

grande contribuição para o meio ambiente, 17% acreditam que a criação de uma horta sustentável 

contribuiria para a redução de despejos de resíduos orgânicos e 10% afirmaram que economizar 

água seria a forma mais prática, e 0% não acreditam que economizar energia é uma contribuição 

positiva para o meio ambiente.  

 

   

 

  

 

 

  

A afirmação dos alunos sobre a separação dos resíduos como aspecto positivo, pode ser 

evidenciado no estudo de Ribeiro e Besen (2007) a separação dos materiais recicláveis cumpre um 

papel estratégico na gestão integrada de resíduos sólidos sob vários aspectos: estimula o hábito da 

separação do lixo na fonte geradora para o seu aproveitamento, promove a educação ambiental 

voltada para a redução do consumo e do desperdício, gera trabalho e renda e melhora a qualidade 

da matéria orgânica para a compostagem. 

Como mostra a figura 4, quando foram questionadas a refletirem em alguma possibilidade 

da escola contribuir com o meio ambiente, cerca de 50% das crianças, afirmaram que a criação de 

uma horta no ambiente escolar seria muito importante, para que os resíduos orgânicos pudessem 

ser destinados corretamente. 30%, acreditam que plantar árvores seria contribuinte e 20% disseram 

acharem importante separação do lixo e promover a coleta seletiva.  

10 % 

73 % 

17 % 
A – Econ. água 
água 
B – Econ. energia 

C – Sep. Resíd./Coleta 
Selet. 

D – Horta  

Fonte: os autores (2016). 

Figura 4: Atividades consideradas positivas para a escola desenvolver que contribuiria para o meio 

ambiente. 

Figura 3: Atividades consideradas positivas ao meio ambiente. 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

646 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 

 

 

 

 

 

Segundo a afirmação daPrefeitura Municipal de Palhoça (2013) através da Horta Escolar é 

possível levar o aluno a consumir mais hortaliças, fonte de vitaminas, fibras e sais minerais. Além 

de obter noções sobre educação alimentar, ambiental e sanitária e a servir-se dela como instrumento 

prático do processo ensino/aprendizagem. 

Todos os alunos entrevistados, responderam sim para as questões sobre: se cuida do meio 

em que vivem, se considera a horta escolar importante, se estariam dispostos a criar uma horta na 

escola, se já ouviram falar em educação ambiental e se tinham interesse de algum projeto de EA 

ser implantado no ambiente escolar. E conforme a figura 4, 93% estariam dispostos a participarem 

de um projeto de EA na escola e 7% não apresentavam interesse. 

 

 

 

 

 

Desta forma, as atividades de EA devem ser inclusas no desenvolvimento educacional das 

crianças, como Menezes (2012) afirma, a pedagogia é um dos elementos-chave para a inserção de 

EA nas escolas, porque é importante que o aluno tenha uma pedagogia dedicada ao envolvimento 

Figura 5: Quanto a vontade de participarem de um projeto de EA. 

Fonte: os autores (2016). 

93 % 

7 % Sim 

Não 

 

20 % 

50 % 

30 % A – Separação 

B – Horta 

C – Plantar 
árvores. 

Fonte: os autores (2016). 
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com as atividades a serem realizadas pelos projetos de EA, afim de estimular o aluno a terem um 

maior contato com a realidade socioambiental à sua volta.  

3.2 PALESTRA  

A palestra sobre meio ambiente ocorreu no dia 26 de setembro na escola em estudo, com 

duração de 1 hora onde foram repassados os conceitos e temas que envolviam o questionário, como: 

economia de água, economia de energia e destinação final correta para os resíduos sólidos e o 

princípio dos três R’s (reciclar, reaproveitar e reutilizar). As crianças mostraram rápida 

compreensão sobre os assuntos e quando questionadas, sempre respondia de maneira rápida e 

correta.  

A interdisciplinaridade de EA no âmbito escolar é de suma importância, devido ao tema 

não ser implantado como disciplina escolar, neste contexto, Castro (2008) impõe que o sistema 

educacional tem um papel fundamental em fazer com que todos entendam o atual cenário no qual 

estamos inseridos, particularmente no que diz respeito às questões ambientais. A sua contribuição 

emerge como uma reflexão crítica sobre esta problemática e estimula um debate acerca da 

formação de cidadãos protagonistas dessa realidade difícil de ser encarada, porém extremamente 

necessária. 

3.3 OFICINA  

A oficina de produção de estojos escolares a partir de garrafa pet, teve a participação de 35 

alunos, em que cada aluno trouxe de casa o material reutilizado solicitado, a oficina teve a duração 

de 3 horas, e foi relembrado com as crianças sobre o princípio dos 3 “R’s”. A oficina obteve uma 

boa resposta, que ao fim do trabalho, alguns dos alunos pediram para falar sobre sua experiência 

durante a confecção e o que acharam sobre a oficina, como observa-se no depoimento do aluno 1: 

“agora sei que uma simples garrafa PET pode ter inúmeras utilidades, só basta ter criatividade e 

força de vontade para reutiliza-la”, aluno 2: “adoramos o estojo feito de garrafa pet, agora vou 

mostrar para todas as minhas amigas”. Deste modo, Teixeira (2004) afirma que as oficinas 

apresentam resultados positivos no que se refere a mudanças de atitudes das crianças em relação 

ao meio ambiente: possibilitam aos alunos maior compreensão da preservação do meio ambiente 

na utilização e transformação do material reciclado, antes considerado apenas lixo. 
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4. CONCLUSÕES 

A educação ambiental de forma interdisciplinar, deve ser desenvolvida com 

responsabilidade e compromisso, e cada vez mais tem adquirido espaço nas agendas escolares. 

Sendo assim, o objetivo do trabalho foi aplicar a Educação Ambiental na teoria e na prática, 

confeccionando os estojos escolares de garrafa pet. Assim, quando levantada a questão da 

importância de conservar o meio ambiente com o reaproveitamentodosresíduos descartado de 

forma incorreta para transformá-los em objetos aproveitáveis de forma divertida e prática, a escola 

se mostrou interessada pelo estudo.  

É de grande importância que a educação ambiental seja instigada pelas instituições, onde 

os alunos comessem a compreender a importância de preservar e conservar o meio ambiente. 

Contudo, devido ao tempo limitado para o estudo, não foi possível envolver mais turmas do 5º ano, 

para que chegasse em um resultado mais abrangente, porém, um aspecto muito relevante foi o 

incentivo por parte da escola, para desenvolver o trabalho e deixar o ambiente a favor da pesquisa. 

Conclui-se que a EA no seu formato interdisciplinar, a partir da sua inserção por parte dos 

professores nas disciplinas afins, e atividade de forma lúdica, prepara as crianças para ser um 

multiplicador de informação dos aspectos ambientais e antes de tudo ela se torna um agente ativo 

na sua própria educação ambiental. 
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RESUMO  

 

O crescimento desordenado da população vem trazendo consequências negativas para as cidades. 

Isso pode ser observado na geração e disposição inadequada dos resíduos sólidos para a coleta. A 

cidade de Altamira-PA enfrenta dificuldades quanto aos serviços de coleta de resíduos sólidos 

urbanos, pois observa-se que parte da população não cumpre com os dias e horários da coleta de 

resíduos.A educação ambiental é uma ferramenta de prevenção de possíveis problemas futuros, 

pois contribui para a conscientização e mudança de atitudes das pessoas. Este trabalho tem o 

objetivo de implantar um programa de educação ambiental com o auxílio da tecnologia da 

informação, por meio do desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, estimasse 

que a maioria das pessoas que vivem nos centros urbanos possuem aparelhos móveis o que 

facilitaria a disseminação do APP. Foram realizadas visitas semanais em dois bairros para 

implantação do programa de educação ambiental apoiados pelo uso do aplicativo “Limpa 

Altamira” na tentativa de educar e solucionar os problemas dos serviços de coleta de resíduos 

sólidos urbanos. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Tecnologia da Informação. Resíduos Sólidos. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas tem sido incorporado nos debates a questão ambiental, principalmente pelos 

desastres naturais e tecnológicos noticiados no planeta. A percepção ambiental é a visão individual 

do ambiente, acerca do contexto, que o leva a reagir de forma diferente com o meio a sua volta 

Okamoto (2003).  E com a crescente abordagem ambiental no mundo, é necessário o estímulo de 

uma consciência ambiental coletiva Silva e Damaceno (2010). 

Neste sentido, questão ambiental requer novas formas de abordagem, integrando as várias áreas de 

conhecimentos e tendo como foco principal o despertar da consciência para que assim novos 
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hábitos possam ser formados, hábitos mais sustentáveis Oliveira (2009). Nesta perspectiva, a 

inclusão digital por meio da tecnologia da informação (TI) surge como uma nova forma de 

abordagem para o trabalho de conscientização ambiental de pessoas de várias idades. 

A facilidade do acesso a informação permite ao usuário adquirir conhecimento sobre vários 

assuntos, e atualmente os recursos tecnológicos fazem parte do cotidiano da grande maioria das 

pessoas, neste sentido, se tornam importantes aliados da Educação Ambiental (EA). Então por que 

não utilizar a tecnologia em favor do meio ambiente? Sendo então a forma que o ser humano 

percebe e interage com seu ambiente um dos principais braços da raiz da problemática ambiental 

global, a EA ganha espaço como um importante processo que objetiva a solução dos problemas 

ambientas (RIBEIRO, 2009). 

Portanto, a EA é um fator imprescindível ao gerenciamento adequado e sustentável dos resíduos. 

Segundo Franco (2010), aeducação ambiental deve ser utilizada como instrumento para a reflexão 

das pessoas no processo de mudança de atitudes em relação ao correto descarte do lixo e à 

valorização do meio ambiente. Neste sentido, Paulínia-SP, é exemplo de eficiência na coleta e 

gerenciamento de resíduos, por ser a primeira cidade da América Latina a ter um sistema europeu 

de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e que é mais eficiente e econômico, esteticamente 

agradável, e com grandes benefícios a todas as pessoas envolvidas, desde a população atendida até 

aos trabalhadores que coletam os resíduos sólidos. 

Os serviços de coleta de RSU da cidade de Altamira-PA apresentam uma certa ineficiência em 

virtude de grande parte da população, pela falta de conhecimento ou consciência de seus atos, não 

depositar seus resíduos nos dias e horários corretos. Entretanto, o Departamento de Limpeza 

Pública (DLP) da cidade exerce uma frequência com os dias e horários da semana que o caminhão 

coletor passa, porém observa-se que parte da população atendida não cumpre com os horários 

estipulados pelo DLP. 

Tais fatos contribuem para o acúmulo de resíduos sólidos nos logradouros públicos e calçadas, e 

causam diversos problemas ao meio ambiente e às pessoas da comunidade, dentre os principais 

pode-se citar: a disseminação de animais vetores de doenças, como a dengue e leptospirose; 

decomposição de matéria orgânica que gera um odor desagradável e produz um líquido ácido de 

cor escura (chorume), que polui o solo e o lençol freático; e entupimento de bueiros, que favorece 

a ocorrência de enchentes.  
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O que se percebe, hoje, é a dominância na sociedade de que sustentabilidade e tecnologia estão em 

prol da competitividade. Nesse contexto, a importância da TI Verde está em não somente usar de 

forma ambientalmente correta os recursos tecnológicos, mas, essencialmente, em orientar como 

aplicar esses recursos de forma a propiciar condições para a sustentabilidade econômica e 

ambiental da sociedade. 

Este trabalho tem como objetivo utilizar a tecnologia da informação a partir do desenvolvimento 

de um aplicativo Android que será utilizado como instrumento em uma ação de auxílio à educação 

ambiental. O aplicativo irá conter informações sobre como, onde e quando descartar seus resíduos 

sólidos, móveis e eletrodomésticos de formar adequada, com o objetivo de evitar problemas que 

afetem diretamente a população; e o incentivo às práticas sustentáveis, com informações sobre 

como realizar a reciclagem e a compostagem, com o objetivo da redução da produção resíduos 

sólidos domiciliares.  

Tais ações influenciam a população a ter um estilo de vida mais econômico, sustentável e saudável 

ambientalmente. O aplicativo Android é uma proposta de ferramenta auxiliar ao programa de EA 

na solução da problemática da coleta de resíduos sólidos urbanos da cidade de Altamira. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa explicativa com a abordagem quali-quantitativa. Na abordagem 

qualitativa, o pesquisador procura aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda – 

ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social – interpretando-

os segundo a perspectiva dos participantes da situação enfocada, sem se preocupar com 

representatividade numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito 

Terence e Filho,(2006). 

Logo este trabalho é Quali quando se propõe a identificar as principais causas do problema da 

coleta de RSU para que seja possível o aprimoramento do sistema, traçar um perfil socioeconômico 

dos moradores e gerar dados que fomentem a implantação do programa de EA, implementar a ação 

de Educação Ambiental por meio da tecnologia de informação e promover o interesse a 

participação da população a atividades voltadas a redução da geração de resíduos como a 

reciclagem e a compostagem. 
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 A pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um 

universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente Terence e Filho,(2006).  O 

levantamento é por meio do método de amostragem não probabilístico. 

Se enquadra como Quanti quando se propõe a aplicar um formulário com perguntas abertas e 

fechadas, com a finalidade de se conhecer o nível de percepção ambiental, traçar um perfil 

socioeconômico dos moradores da localidade e avaliar o grau de conhecimento de cada família 

sobre os resíduos produzidos em suas residências. E por fim é quali e quanti quando a metodologia 

abordou levantamento técnico bibliográfico e análise da implantação do programa de educação 

ambiental após levantamento estatístico de sua viabilidade. A metodologia será dividida em quatro 

etapas: 

2.1 LEVANTAMENTO TÉCNICO E BIBLIOGRÁFICO 

Foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica sobre o atual sistema de coleta de RSU da 

cidade, e a concessão dos direitos de prestação deste serviço por parte da prefeitura de Altamira a 

fim de se obter os dados técnicos a respeito do sistema de coleta de resíduos sólidos (dias e horários 

de coleta, etc.). Foi também realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a educação ambiental e a 

tecnologia da informação aplicada a EA. 

Foram realizadas pesquisas em algumas empresas que trabalham com reciclagem na cidade a fim 

de obter os preços dos produtos e serviços que são ofertados, para transferir essas informações aos 

moradores através da tecnologia da informação (aplicativo) e folders educativos, os quais servirão 

de apoio ao programa de educação ambiental nos casos em que não for possível a instalação do 

aplicativo nos celulares smartphones dos moradores.Foi realizado também no dia 29 de setembro 

uma entrevista com uma servidora municipal técnica em meio ambiente do departamento de 

limpeza pública(DLP) que respondeu alguns questionamentos sobre seu setor. 

2.2 MÉTODO 

O foco deste estudo é destinado ao uso de lotes urbanos particulares com a finalidade de residência 

simples e residências com ponto comercial. Exclui-se todos os outros usos como comércios, órgãos 

municipais, estaduais e federais, conjunto de casas em um lote (vila), entre outros. 

Inicialmente foi aplicado um formulário com perguntas abertas e fechadas, a fim de se conhecer o 

nível de percepção ambiental, traçar um perfil socioeconômico dos moradores da localidade e 

avaliar o grau de conhecimento de cada família sobre os resíduos produzidos em suas residências. 
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Após a aplicação do formulário, foi implantado o programa de educação ambiental que ocorreu 

nos dias 27 e 29 de agosto e nos dias 03, 09 e 10 de setembro de 2016, respectivamente nos bairros 

Jardim Independente II e Uirapuru. O programa teve início com discussões com os moradores sobre 

os problemas ambientais que lhes cercam na tentativa de sensibiliza-los quanto a questões do meio 

ambiente. Além deste diálogo, os moradores foram orientados quanto aos dias e horários da coleta 

de resíduos sólidos, como descartar corretamente seus resíduos (por meio do aplicativo ou de 

folders) e a importância desta atitude na prevenção de problemas de saúde pública e ambientais. 

Na ocasião foi explicado o tempo de degradação dos resíduos na natureza e os impactos que os 

mesmos provocam ao meio ambiente e a sustentabilidade das gerações futuras. No diálogo foi 

abordado a compostagem, ensinando os moradores sobre o que se trata, como poder fazer e sua 

importância e por último foi apresentado o Aplicativo “Limpa Altamira”que contém  informações 

do programa de EA de uma forma mais moderna e atraente, contendo informações e 

funcionalidades extras, as quais permitem a participação dos usuários no que se refere ao envio de 

dicas e sugestões para melhoria do sistema de coleta de RSU e auxílio a fiscalização de possíveis 

irregularidades para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMAT). 

O desenvolvimento do aplicativo aconteceu por meio da plataforma de criação de aplicativos 

móveis GoodBarber. Os dados obtidos foram tabulados no software Excel 2013 para serem geradas 

informações, as quais foram transmitidas por meio de tabelas e gráficos.  

2.3 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo (Figura 1) compreende os bairros Jardim Independente II e Uirapuru do município 

de Altamira, localizada na região sudoeste do Pará, situada à margem esquerda do rio Xingu. 
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo.  

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

2.4 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Após 30 dias da implantação do programa de Educação Ambiental, foram feitas visitas nos bairros 

com aos moradores a fim de descobrir os possíveis problemas, dificuldades e/ou dúvidas 

enfrentadas pela população e ter ciência do que melhorou com a implantação do programa e sua 

avaliação simples pelos moradores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ENTREVISTA AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA 

A partir da entrevista realizada ao DLP, verificou-se que a área urbana do município de Altamira 

conta com um serviço de coleta de RSU e limpeza de logradouros e praças todos os dias da semana, 

exceto aos domingos e feriados para os serviços de coleta de RSU. A coleta de RSU passou por 

mudanças no mês de agosto e grande parte do serviço que era constituído no período diurno nos 

bairros passou para a noite de Segunda-Feira a Sábado a partir das 18:00 horas na tentativa de 

reduzir a atração de animais que rasgam sacos plásticos e espalham resíduos nas vias e assim 

otimizar a coleta, tentativa esta que vem apresentando ótimos resultados.  

A partir da entrevista também se verificou que a quantidade média de resíduos sólidos coletados 

na cidade é de 80 toneladas por dia segundo Rodrigues (2016). A estimativa da população de 

Altamira para 2016 é de 109.938 pessoas IBGE (2016). A partir desses dados calcula-se que a 
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quantidade per capita de resíduos sólidos coletada é de aproximadamente 0,73 kg/hab/dia, valor 

que está próximo da média 0,657 kg/hab/dia do estado do Pará ABRELPE, (2016). 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO LIMPA ALTAMIRA 

A partir das informações obtidas em relação a EA e dos dados adquiridos no DLP, foi desenvolvido 

o Aplicativo Limpa Altamira. O aplicativo foi dividido, conforme mostra a Figura 2, em dois menus 

principais: Educação Ambiental, que é onde o usuário tem seções de informações sobre a temática 

ambiental; e Participação Social, que é onde o usuário encontra seções em que há a possibilidade 

de interagir com os desenvolvedores com a troca de informações para melhoria do aplicativo e 

também realizar algumas ações como por exemplo agendar visita ao aterro sanitário.Os e-mails 

cadastrados no sistema são do Departamento de Limpeza Pública e dos desenvolvedores, urge 

ressaltar que tudo que é de competência do departamento é diretamente enviado a eles e não passa 

pelos desenvolvedores. 

 

Figura 2 – Interface gráfica do aplicativo Limpa Altamira 

 

Fonte: Autores, 2016. 

O menu Educação Ambiental tem as seções: 

Compostagem: seção que conceitua e ensina de forma fácil e com ilustrações sobre como fazer a 

compostagem, apresentando os benefícios e sua utilidade para os usuários; 

Coleta: nesta seção está disponível a rotina de coleta de resíduos sólidos na área urbana do 

município, compreendendo todos os bairros com os dias e horários; 
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Resíduos Sólidos: Seção que há informações sobre os impactos causados pelos resíduos sólidos, 

o que fazer com os resíduos e como descartar os mesmos corretamente; 

Reciclagem: Seção que contém tabelas dos preços dos matérias recicláveis e endereços das 

empresas responsáveis pela atividade de reciclagem em Altamira;  

EcoDicas: Nesta seção, há dicas que podem ajudar no desenvolvimento sustentável da cidade e 

também na melhoria do estilo de vida da população.  

No menu Participação Social tem as seções: 

SEMAT: nesta seção é falado sobre as atribuições e a forma de contato com a secretaria; 

Papa-Móveis: É uma ideia em planejamento que beneficiaria muitos moradores que necessitassem 

descartar resíduos sólidos que não são coletados pelo caminhão coletor.  

Denuncie: Nesta seção o usuário tem a possibilidade de denunciar, por meio de texto, imagem ou 

vídeo, as irregularidades com o meio ambiente; 

Conheça o Aterro Sanitário: Esta é uma proposta futura, onde por meio do aplicativo o usuário 

poderia estar agendando uma visita ao aterro sanitário. 

Fale Conosco: Nesta seção o usuário pode interagir com os desenvolvedores e trocar informações 

para tirar dúvidas, fazer críticas, elogios ou sugestões. 

 

3.3 APLICAÇÃO DE FORMULÁRIOS 
 

Foram aplicados 100 formulários sobre a percepção ambiental e noções de educação ambiental aos 

moradores dos bairros objetos desse estudo. Os resultados do formulário são tratados por bairro 

estudado, ou seja, Bairro Jardim Independente II e Bairro Jardim Uirapuru. 

Os quadros a seguir (Quadro1 e Quadro 2) apresentam um compilado de várias questões presentes 

no formulário sobre percepção ambiental, as quais serão apresentadas somente as questões 

avaliativas. Foram feitos os seguintes questionamentos: 1-“O que é o lixo? ” (Resposta correta = 

Resposta Positiva; Dificuldade ao responder e Resposta insuficiente ou errada = Resposta 

negativa); 3-“Tudo o que você joga fora pode ser considerado lixo? Justifique”; 4-“Você sabe o 

que é coleta seletiva?”; 5-“ Você sabe o que é compostagem?”; 6-“Cite os principais problemas 

que o lixo causa”; 7-“Para onde você acha que vai o seu lixo depois de coletado?”; 8-“O que você 

poderia fazer para produzir menos lixo?”;11-“Correta diferenciação de "lixo seco" e "lixo úmido"(5 

ou 4 acertos = Resposta positiva; 3 acertos ou menos = Resposta negativa); 12-“Quais são os 
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benefícios da reciclagem?”; 13-“No seu entender, o que são problemas ambientais?”; e 14-“Você 

tem feito alguma ação para melhorar e/ou conservar o ambiente em que vive?”. 

           Quadro1–Jardim Independente II.                                          Quadro 2 - Jardim Uirapuru  

N° da 

Questão 

Resposta 

Positiva 

(%) 

Resposta 

Negativa 

(%)  

1 64 36  

3 80 20  

4 58 42  

5 20 80  

6 94 6  

7 

Aterro 

Sanitário % 

40 

Lixão % 

 

38 

Não 

Sabem % 

22 

8 63 37  

11 64 36  

12 74 26  

13 70 30  

14 84 16  
 

N° da 

Questão 

Resposta 

Positiva 

(%) 

Resposta 

Negativa 

(%)   

1 36 64  
3 76 24  
4 72 28  
5 14 86  
6 100 0   

7 

Aterro 

Sanitário % 

44 

Lixão % 

 

48 

Não 

Sabem % 

8 

8 78 22  
11 68 32  
12 88 12  
13 76 24  
14 92 8   

 

Fonte: Autores, 2016. 

Figuras 3 e Figuras 4 – Gráficos do desempenho dos moradores com base nas respostas 

avaliativas do formulárioaplicado 

          Figura 3–Jardim Independente II.                                          Figura 4 - Jardim Uirapuru  

 

Fonte: Autores, 2016. 

Com base nos resultados obtidos nos dois bairros estudados, é possível afirmar que na cidade de 

Altamira as principais causas do problema da coleta de RSU estão relacionadas com a falta de 

conhecimento, com a falta de conscientização e responsabilidade ambiental dos moradores. Porém, 

nos bairros estudados, não foi identificado tão expressivamente problemas com o descarte 

inadequado em lugares e dias e horários inapropriados, haja vista que com a recente mudança de 

24%
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horário da coleta, que passou do período diurno para o período noturno, a maioria dos moradores 

se adaptou muito bem. 

4. CONCLUSÕES  
 

A implantação do programa de EA na cidade apresentou resultados satisfatórios, promovendo a 

disseminação da informação por meio do aplicativo Limpa Altamira, dos Folders educativos, e 

conscientização dos moradores. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que a população da cidade de Altamira de modo 

geral necessita de incentivo para adotar práticas relacionadas a Educação Ambiental, como 

reciclagem e compostagem. Uma das principais dificuldades dos moradores observadas nesse 

estudo é a falta de conhecimento em relação a como melhor aproveitar os materiais orgânicos ou 

não orgânicos, pelo fato de se observar em alguns moradores a ausência de conhecimento para um 

melhor gerenciamento de resíduos sólidos gerados em suas casas. Isso evidencia o quanto a 

disseminação de informação pode influenciar na pratica, no nível de conhecimento e na percepção 

do indivíduo em relação ao seu entorno ligado ao meio ambiente. 

Existem várias formas de se desenvolver e aplicar a Educação Ambiental junto aos moradores, e 

uma dessas formas é a Tecnologia da Informação. A tecnologia da informação, comumente usada 

em organizações, pode ser trabalhada como mecanismo para favorecer ações educativas de meio 

ambiente, e contribuir para o aprendizado individual e coletivo, tendo em vista que a sociedade tem 

se preocupado mais com o futuro do planeta e necessita do despertar de uma conscientização e 

responsabilidade ambiental. 

Esse trabalho trilhou um caminho que busca incentivar as iniciativas em prol das questões 

ambientais com o auxílio da tecnologia da informação e serve como base para futuros estudos que 

tem o mesmo objetivo em comum e possam aprimorar este método. 
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RESUMO  

 

Discute-se que na raiz dos problemas ambientais está a questão ética manifesta na relação do 

homem com os demais elementos da natureza. Esse estudo buscou identificar a ética de 

adolescentes diante de dilemas socioambientais na Amazônia, uma importante região a ser 

preservada e conservada no ecossistema brasileiro e países vizinhos, como o uso de agrotóxico na 

produção agrícola, caracterizando o entendimento ético relativo ao cuidado ambiental, 

investigando as possíveis variações de aplicação da ética do cuidado ambiental e identificando o 

ethos atribuído na responsabilidade da produção e solução de problemas ambientais. Para atingir 

estes objetivos foi aplicada a metodologia qualitativa descritiva-exploratória, com estatística não-

paramétrica e entrevista clínica através de dilema moral, com breve questionário socioeconômico. 

Os dados foram interpretados pela análise de conteúdo.  Constatou-se que há sensibilidade e 

compreensão da questão ambiental, com conhecimento expresso limitado, possível de revelar o 

raciocínio moral existente na produção e solução dos problemas ambientais, que oscilou, por vezes, 

entre a busca do bem-estar humano e o bem-estar das diversas vidas e dos elementos abióticos. 

Identificou-se que a perspectiva ética ecocêntricaprevaleceu no dilema do uso de agrotóxicos, em 

oposição ao aumento da renda dos produtores. Esse resultado é corroborado pelos estudos de Kahn 

e Lourenço que em pesquisa semelhante identificaram oscilação na aplicação do raciocínio moral 

de adolescentes em contexto ambiental. 

 

Palavras-chave: ética ecocêntrica, agrotóxicos, saúde alimentar.  

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

 

INTRODUÇÃO  

A alimentação é um direito fundamental da pessoa humana e o Brasil está entre os principais 

produtores mundiais. Segundo a ONU, entre os anos 2015 e 2024 o Brasil conquistará o primeiro 

lugar no ranking da produção mundial de alimentos pela sua grande área disponível para a 

agricultura, pela sua competitividade e pela tecnologia. Esse dado implica em análise da 

biossegurança, pois o aumento da demanda envolve o uso de agrotóxicos que visam reduzir a 

presença de vetores e parasitas, mas são responsáveis pela contaminação ambiental e por problemas 

de saúde pública dos trabalhadores rurais e dos consumidores em geral (TAVELLA et al.,2011). 
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Herbicidas, inseticidas e fungicidas movimentam 95% do mercado mundial de agrotóxicos e 

contribuem para o aumento da produtividade e o Brasil é, desde 2008, o principal consumidor 

desses agrotóxicos (TAVELLA et al.,2011).  

A produção de alimentos seguros requer alguns procedimentos básicos, como controle da 

fonte, controle do desenvolvimento e dos processos dos produtos e boas práticas de higiene na 

cadeia produtiva, de modo que estejam livres de toxinas. É consenso a impossibilidade dese abrir 

mão do uso de químicos no agronegócio, porém a agricultura familiar é vista como alternativa para 

a produção de alimentos orgânicos. Se os pequenos produtores rurais também utilizam desse 

mecanismo para o aumento da rentabilidade, acabam por incorrer na mesma prática dos grandes 

produtores e colhendo os mesmos frutos, literalmente, contaminados.  

 Diante da importância da segurança alimentar para a saúde pública, essa pesquisa buscou 

saber o que pensam os adolescentes de escolas públicas de Manaus sobre o uso de agrotóxicos com 

a finalidade de aumentar a produtividade, relacionados aos efeitos decorrentes de seu uso. O dilema 

da problemática econômica e ambiental apresentado aos estudantes participantes desse estudo 

exigia dos mesmos a avaliação e justificativa para o valor preponderante na agricultura, se o uso 

de agrotóxicos para o aumento da rentabilidade ou a segurança alimentar através de produtos 

orgânicos. 

 

1.0 ÉTICA ANTROPOCÊNTRICA E ECOCÊNTRICA 

 

 A ética antropocêntrica defende o protagonismo do ser humano no mundo. Logo, a solução 

dos problemas ambientais está na perspectiva do papel central do ser humano em relação à 

natureza, salientando que a sua conservação tem como fim atender às necessidades humanas 

(JUNGES, 2004). Os adeptos dessa corrente asseguram que não há ética sem antropocentrismo, 

pois o ato de valorar é peculiaridade humana. No entanto, defendem a responsabilidade do ser 

humano para com a natureza. 

A ética ecocêntrica não dá papel de destaque ao ser humano, mas o coloca no mesmo nível 

que os demais seres vivos. Desse modo, todos merecem preservação na promoção do equilíbrio 

ecossistêmico. O protagonismo pertence à vida e a crise ecológica deve ser equacionada numa 

perspectiva ecocêntrica. Essa corrente acentua a ecologia e dentro dela, o preservacionismo 
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(JUNGES, 2004). Os ecocentristas afirmam que a natureza tem valor intrínseco e rejeitam o 

tratamento diferenciado entre humanos e não-humanos.  

Ambas as correntes (antropocentrismo e ecocentrismo) desenvolvem outros segmentos que, 

em alguns casos, acabam levando aos extremismos divulgados pela mídia. Se os antropocentristas 

são capazes de derrubar florestas inteiras ou deslocar fauna e flora para construção de hidrelétricas 

para atender às necessidades humanas, há ecocentristas que se prendem a navios em protestos 

contra a pesca marinha, por exemplo.  

Longe dessa discussão acalorada, a ética ambiental se constitui como base humana onde as 

relações individuais e coletivas proporcionam ações de cuidado e a permanência da presença de 

todos os seres no mundo. É capaz de produzir atitudes que podem ser conservadas e transformar 

outras. Em virtude disso, destaca-se o cuidado/ética como o elemento fundamental, pois as relações 

dos seres humanos com o seu entorno se definem pela forma como estes o veem, ou seja, por suas 

representações e suas práticas do dia-a-dia.  

O cuidado não existe por si só, mas como elemento transversal a todos os demais elementos 

da realidade e assim está presente no cotidiano das pessoas. Entre os esforços para se tornar 

presente na vida no mundo, destaca-se o processo educativo como um esforço pessoal e coletivo 

de mantê-laeficaz. O processo de humanização, constituinte desse esforço, não está pronto nem 

acabado, é um permanente existir relacional em que o cuidado é a linha que vai tecendo a rede da 

vida. O uso dos recursos naturais e os impactos ecológicos causados pelos seres humanos deve ser 

um aspecto recorrente no cotidiano das pessoas.  

A educação ambiental(EA) passa, pois, a incorporar tais processos como meios de 

transformação e a auxiliar na organização da realidade, mais particularmente na reavaliação das 

relações pessoa-ambiente. É importante destacar que a EA, como conhecimento, não pode se 

encerrar no simples desvelamento de uma realidade física, mas deve fomentar novas práticas de 

uso dos recursos de modo que propiciem novas vivências e aprendizados (HIGUCHI et al., 2009), 

numa perspectiva ecosofista (GUATTARI, 2001).  

A dimensão do cuidado/ética não é dissociada da existência de outros elementos e 

dimensões, pois isso deve ser um valor transversal, presente em cada momento da vida e nos 

diversos espaços do cotidiano. A ética envolve muito mais do que o pensar, mas um agir que 
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envolve decisão e discernimento tendo sempre presente o contexto das pessoas e da existência da 

natureza, em particular do bioma amazônico. 

 Está claro que o modo de produção atual é danoso ao ambiente, enquanto não houver a 

substituição desse modelo e os fatores políticos e sociais não forem equacionados, resta-nos investir 

na EA. Somente sensibilizando a presente e as futuras gerações e dissolvendo-se o ideal platônico-

cartesiano, o ambiente poderá ser preservado e a relação pessoa-ambiente poderá ser harmoniosa, 

cientes de que o ser humano não está acima da natureza, mas precisa dela para sobreviver. Desse 

modo, o ser humano se comportará como homo sapiens sapiens, o ser humano que se reconhece 

como sabedor, que sabe que sabe, e não como homo faberapenas, umser humano que modifica o 

ambiente (JONAS, 2015). 

 

2. METODOLOGIA 

Identificar a perspectiva ética subjacente na relação pessoa-ambiente não é tarefa fácil. Para 

isso, foi utilizado o suporte teórico de Derval (2011) e Biaggio (1999), segundo o qual é possível 

identificar tal perspectiva a partir da aplicação de dilema moral ecológico hipotético.O método 

clínico na execução da entrevista é um procedimento para investigar como os entrevistados 

pensam, percebem, agem e sentem. Procura descobrir o que não é evidente no que os sujeitos fazem 

ou dizem, mas o que está por trás da aparência de sua conduta, seja em ações ou palavras 

(DELVAL, 2002). 

 

Dilema do uso de agrotóxico para o aumento da rentabilidade. 

 

Em uma lavoura os agricultores precisam aumentar a produção de legumes. Para atingir esse objetivo eles precisam 

acabar com as pragas e usar agrotóxicos. Esses produtos químicos prejudicam o solo e podem provocar doenças nos 

consumidores. Mesmo assim, a produção aumentaria e com ela a renda dos agricultores também se multiplicaria. O 

que você sugere para resolver esse impasse? 

 

Este dilema foi aplicado em entrevistas com 29 estudantes de escolas públicas de Manaus, 

de 6º ao 9º anos. Com pesquisa descritiva-exploratória, não paramétrica. Os dados foram coletados 

a partir de questionário e entrevista e a análise dos dados foi feita a partir da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Para analisar os dados identificamos o entendimento ético sobre a atitude do protagonista e 

sobre o ethos atribuído na responsabilidade de solução do problema. 

 

Entendimento ético sobre a atitude do protagonista 

 

Nesse dilema os estudantes apresentaram bastante dificuldade para responder, seja por 

desconhecimento do assunto ou não familiaridade dele na vida urbana que pouco insere tais 

questões no cotidiano. Entretanto, quando se manifestaram, após fazerem algumas perguntas na 

busca por entender o dilema, dos 29 adolescentes, 24 (reprovaram a atitude dos produtores que 

usaram agrotóxicos para aumentar a rentabilidade, 4 (não reprovaram a ação por completo, mas 

disseram que reduziriam o uso de agrotóxico para não prejudicar o meio ambiente e os 

consumidores do produto, relativizando, portanto, o problema. Apenas 1 estudante aprovou a 

atitude dos lavradores (Figura 1). 

 

Figura 1: Avaliação do uso de agrotóxico para aumento da rentabilidade 

 

 

Fonte: da Autora (2016) 

 

Observa-se que a maioria dos adolescentes se posicionou no sentido de cuidar das 

consequências advindas do uso do agrotóxico em detrimento da demanda econômica. Apesar da 

aparente dificuldade em compreender o que seria e quais as consequências do uso de agrotóxico, 

esses adolescentes tiveram um entendimento ético favorável à saúde humana e ambiental. Essa 

visão é corroborada por Rolston  (2003) que preconiza que a ética ambiental é abrangente por exigir 

dos humanos a inclusão da natureza em sua ética além de se incluir na natureza. Logo, “o mundo 

1 4
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natural surge como foco de preocupação ética” (p. 558), em contraposição a ética antropocêntrica 

defende que “os humanos não têm deveres em relação às pedras e rios, nem em relação às floras 

ou ecossistemas, e quase nenhum em relação a pássaros ou ursos. Os humanos têm sérios deveres 

em relação a outros humanos” (p.559). Nesse sentido, o direito dos animais deve ser levado em 

conta na ética ambiental. 

A declaração da Comissão Mundial das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento define que o desenvolvimento sustentável é o que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações, isso inclui a agricultura, o manejo 

florestal, o uso das águas, etc., pois desenvolvimento sustentável pressupõe desenvolvimento 

contínuo (ROLSTON, 2003). Logo, mesmo aumentando a rentabilidade pelo aumento na 

produtividade, o uso de agrotóxicos é prejudicial porque contamina o solo, podendo interferir nos 

lençóis freáticos provocando males às diversas formas de vida.  

Jonas (2015), filósofo alemão, critica o uso da técnica que amplia os efeitos nefastos no 

ambiente. Os agrotóxicos são exemplos da presença da técnica e da tecnologia na agricultura. Nesse 

caso específico, o pensador também defende a aplicação da heurística do medo que prevê prudência 

no uso da técnica, pelas consequências na vida dos humanos que terão contato com o produto 

químico e pelos efeitos futuros no ecossistema. Isso não nos parece sustentável, esta foi a percepção 

da maioria dos entrevistados que reprovou o uso de químicos para alavancar o setor econômico do 

pequeno produtor. 

 

Ethos atribuído na responsabilidade de solução do problema 

 

As justificativas dadas por esses estudantes para o uso de agrotóxicos nas lavouras foram 

diferenciadas, de acordo com o entendimento ético da atitude em questão. O número de 

justificativas foi maior que o número de entrevistados, haja vista que alguns deles deram mais de 

uma justificativa. 

 

Tabela 1: Justificativas do uso de agrotóxicos para o aumento da rentabilidade 

 

Avaliação Justificativas Número de Citações 

Reprovaram o uso de 

agrotóxicos 

Usariam produtos não tóxicos para não prejudicar a 

terra e as pessoas  
7 
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83% Agrotóxicos prejudicam o meio ambiente 5 

Buscariam outro local para plantar 4 

Mudariam de ramo para não prejudicar os 

consumidores 
4 

Agrotóxicos provocam doenças nas pessoas 4 

Limpariam a área e fariam um novo plantio 2 

Agrotóxicos prejudicam o solo 1 

As pragas podem viver nas plantações 1 

Reduziriam o uso de 

agrotóxicos 

14% 

Usariam agrotóxicos em pequenas quantidades até 

encontrar outro meio para resolver o problema, 

porque prejudica o solo e a gente precisa da terra 

1 

Lavariam bem os produtos antes de ingeri-los, mas 

vai prejudicar a terra 
1 

Usariam agrotóxico sem prejudicar o solo 1 

Se as pessoas viviam da lavoura, os agrotóxicos 

poderiam ser usados, mas sem prejudicar o solo 
1 

Aprovou o uso de 

agrotóxico  

3% 

Não prejudica tanto a nossa saúde... 1 

100% TOTAL DE CITAÇÕES 33 

Fonte: da autora (2016) 

 

Reprovação do uso de agrotóxico 

 

Dos 24 adolescentes que reprovaram o uso de agrotóxico, 13 citações foram no sentido de 

preservar a terra e os humanos, ou seja, foi usada justificativa favorável à vida, dentre eles um 

estudante afirmou que eles iam prejudicar tanto os humanos como a natureza. Outras 8 citações 

tiveram justificativas com perspectiva antropocêntrica, isto é, reprovaram o uso de agrotóxicos pela 

possibilidade de prejudicar os humanos.Um estudante relatou que a gente podia comer e passar 

mal. Os demais não enfatizaram nenhum prejuízo específico, apenas reprovaram o uso oferecendo 

alternativas viáveis para o não uso de agrotóxicos. Neste dilema o ethos que prevaleceu indicou o 

cuidado preconizado por Boff (2003) e o princípio responsabilidade defendido por Jonas (2015), 

que busca o equilíbrio no convívio de humanos e não humanos.  

 

Redução do uso de agrotóxico 

 

Entre os adolescentes que apontaram a redução do uso de agrotóxicos sem eliminá-los 

totalmente, prevaleceu a justificativa com perspectiva favorável ao ambiente como um todo, ou 

seja, o uso de químicos deve ser cuidadoso para não afetar a saúde da vida humana e do solo. Um 
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estudante destacou eu achava um jeito de matar os bichos sem prejudicar o solo.A 

responsabilidade foi a tônica, neste dilema. Se o conhecimento sobre o assunto fosse mais 

abrangente,possivelmente as justificativas seriam potencializadas, pois mesmo demonstrando 

pouco conhecimento do uso de agrotóxicos na agricultura ainda assim a percepção deles foi 

negativa sobre os efeitos de seu uso. 

 

Aprovação do uso de agrotóxico 

 

Ao aprovar o uso de agrotóxicos mesmo sabendo dos prejuízos inerentes, um único 

adolescente destacou que tal situação não prejudica tanto a nossa saúde, mas vai prejudicar a 

terra, né, mesmo assim defendeu o uso dos químicos para o aumento da rentabilidade dos 

agricultores. O raciocínio deste adolescente apontou perspectiva antropocêntrica, pois visou a 

necessidade imediata sem considerar os efeitos de longo prazo. Jonas (2015) diria que, na dúvida 

quanto às consequências dos atos humanos em longo prazo, deve ser aplicada a heurística do medo, 

segundo a qual a prudência deve ser considerada, se não há possibilidade de mensuração dos efeitos 

futuros de uma ação não há como aplicar a responsabilidade, pois esta se apresenta quando o autor 

da ação é capaz de responder pelas consequências da ação que executa.Se ao autor falta elementos 

para delimitar e prever os impactos, logo a prudência deve ser a norteadora da ação. 

 No cômputo geral, neste dilema prevaleceu a ética que visa o bem-estar de todos, através 

do cuidado e da responsabilidade, o que favorece a sustentabilidade. 

 

4. CONCLUSÕES  

 
No dilema o uso de agrotóxico e o aumento da rentabilidade a perspectiva ética 

prevalecente foi favorável às diversas formas de vida, visto que houve reprovação para o uso de 

químicos na agricultura e a justificativa dada para essa avaliação visou proteger os elementos 

abióticos e bióticos. 

Considerando que esses adolescentes estão na fase de construção da moralidade, o desafio 

da Educação Ambiental se constitui em contribuir para que esses cidadãos cheguem ao nível pós-

convencional descrito por Kohlberg (1984), segundo o qual a ética predominante está para além 

das convenções. Aqui reside a importância dessa ética, sobretudo por sabermos que o fator 
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econômico prevalece sobre o social, político e ambiental. Esse desafio culmina na formação do 

sujeito ecológico descrito por Carvalho (2012), que busca o modo de ser e viver orientado pelos 

princípios ecológicos, que permitem que todos sejam enquanto ser, na plenitude. O sujeito 

ecológico, mais que demonstrar comportamentos éticos, tem em sua subjetividade uma perspectiva 

sustentável. Esse princípio está concatenado com o estudo da subjetividade que salienta a 

importância de uma mudança na forma de pensar que, associada à ecologia social e ambiental, 

estabelece o viver harmônico com a natureza. 
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RESUMO 

A degradação do meio é um problema ambiental de grande magnitude, tendo como uma de suas 

principais causas a antropização e urbanização do espaço. A grande Belém, bem como a sua região 

insular, vem sofrendo graves consequências socioambientais em decorrência da ação do homem 

sobre o ambiente. A ilha de Cotijuba é um grande exemplo de tal problemática, sendo a mesma 

uma das 39 ilhas sob a jurisdição do município de Belém do Pará. Com o presente estudo, 

objetivou-se diagnosticar o nível de degradação na ilha de Cotijuba, em decorrência de sua 

antropização. Para isso, foram feitas visitas à ilha para registros visuais e fotográficos de pontos 

estratégicos para o diagnóstico socioambiental. Além disso, foram feitos questionários com 

algumas pessoas – moradores ou visitantes da ilha. Como resultados, obteve-se que a área, apesar 

de ser considerada uma Área de Proteção Ambiental (APA), tem estado sujeita à deposição 

irregular de resíduos (especialmente resíduos sólidos) em locais inadequados. Tal problema já 

começou a ser sanado, porém ainda está longe de ter sido resolvido. Além disso, há problema com 

desmatamento e assoreamento de corpos hídricos, falta de infraestrutura, e de serviços (energia e 

abastecimento de água) de educação precária e de falta de conscientização ambiental e de cidadania 

da população local e dos turistas. Como proposta, tem-se a construção de um projeto construído 

em conjunto entre comunidade e poder público para sanar tais problemas e avançar rumo ao 

desenvolvimento sustentável de Cotijuba. 
Palavras-chave: Alteração do espaço. Urbanização do espaço. Educação ambiental básica. 

Área de interesse do simpósio:Educação Ambiental. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a degradação ambiental tem sido um dos principais problemas da ocupação do 

espaço. Dentre esses problemas, destacam-se a poluição e erosão do solo, poluição da água, 

supressão da vegetação natural e alteração na biodiversidade local. Segundo Silva (2010), a 

degradação do ambiente é considerada um “trauma ecológico” ocasionado, normalmente, por uma 

ação humana que desencadeia várias consequências negativas ao meio. 
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V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

672 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Neste contexto, insere-se o caso da ilha de Cotijuba, a qual está localizada na área insular 

de Belém. Concentrando um dos principais destinos turísticos da grande Belém, a ilha apresenta 

sérios problemas de cunho socioambiental, em decorrência de desmatamentos desenfreados, 

acúmulo de lixo, poluição de mananciais, dentre outros (GUERRA, 2007). Segundo Ribeiro 

et al. (2014), esta ilha apresenta as características peculiares, especialmente no que se refere à 

dualidade de ambientes (urbano e rural), os quais estão entrelaçados com suas fronteiras não muito 

bem definidas. 

Problemas como os enfrentados pela ilha de Cotijuba necessitam de um método de 

diagnóstico qualitativo eficiente, caracterizado pela junção de elementos que possam de forma 

integrada ajudar na tomada de decisão quanto às medidas mitigadoras dos impactos ambientais 

(PADOVESI-FONSECA et al., 2010). Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo realizar 

um diagnóstico qualitativo do nível de antropização e degradação ambiental da ilha de Cotijuba, 

distrito de Belém. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Área de estudo 

A ilha de Cotijuba faz parte deste bojo, com cerca de 9000 habitantes fixos e 20.000 

habitantes em períodos de férias escolares e em finais de semana (HUFFNER, 2011; RIBEIRO et 

al., 2014).  

Esta ilha faz parte do estuário amazônico, limitando-se ao norte pela baía do Maranhão. 

Apresenta uma área aproximada de 60 km² e uma costa de 15 km de extensão. A sua vegetação 

predominante é do tipo floresta tropical úmida secundária (HUFFNER, 2011; RIBEIRO et al., 

2014). Hidrograficamente, a ilha apresenta igarapés e lagos. Do ponto de vista histórico, Cotijuba 

apresenta ainda alguns resquícios como as ruínas da Colônia reformatória (HUFFNER, 2011; 

RIBEIRO et al., 2014). 

 Levantamentos qualitativos in loco 

Para a obtenção de informações diretas, foram realizadas algumas visitas à ilha de Cotijuba 

para realizar as pesquisas no local. Alguns pontos chave da localidade foram considerados para o 

diagnóstico, tais como: área para o depósito de lixo, ruínas de alguns centros históricos, 

reservatório para óleo diesel, galpões abandonados, áreas desmatadas e com queima da vegetação, 

fábricas, corpos hídricos, dentre outros. Nestes locais, foram realizadas entrevistas com a 
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população, além de análises visuais e registros fotográficos dos focos de alteração e de degradação 

do ambiente. 

 Levantamentos bibliográficos 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas para fomentar a discussão e fundamentar as 

inferências feitas acerca da influência da antropização do espaço na degradação do meio em 

Cotijuba. Como elementos de pesquisa, foram considerados artigos de periódicos, trabalhos 

científicos de anais de congressos, dissertações e teses.  

 Análise dos dados 

A utilização das entrevistas,das análises visuais, dos registros fotográficos, juntamente com 

as pesquisas bibliográficas realizadas, possibilitaram a inferência sobre as problemáticas. A partir 

destas informações, realizou-se o diagnóstico de análise ambiental rápida, com base na ocupação 

de mananciais, nos tipos de atividades antrópicas e nas características naturais da área. Considerou-

se assim a metodologia descrita por Callisto et al. (2002).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por uma Lei Municipal em 1990, a ilha passou a ser considerada uma APA, visando à 

preservação de sua fauna e flora. Com relação às questões locacionais, as ruas não podem ser 

asfaltadas e só possuem carros que prestam serviço à população local, como o Samu, Celpa e a 

Polícia para garantir a segurança da ilha. Com base nas entrevistas e na análise visual, pode-se 

perceber um número muito grande de motos e tratores para locomoção das pessoas, principalmente, 

de turistas para as praias mais distantes, como por exemplo, a Praia do “vai-quem-quer” que fica a 

9 km do porto da ilha. 

Anos atrás, a ilha sofria muito com o lixo, o qual era clandestinamente jogado ao lado do 

presídio e em outros locais não adequados. Atualmente podemos considerar que tal situação já 

passou por significativas melhorias. O acúmulo exacerbado de lixo era muito grande e de vários 

tipos de resíduos, ocasionando à ocorrência de urubus e ratos. 

No entanto, a área considerada depósito do lixo está totalmente limpa. Foram distribuídos 

containers para a coleta que acontece no período de 3 em 3 dias pela prefeitura e direcionada para 

o aterro sanitário de Marituba. Contudo, infelizmente, ainda encontramos uma quantidade 

considerável de resíduos sendo jogados em locais não adequados (Figura 1). 
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Figura 1 –Áreas não adequadas de depósito de lixo. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Fernandes et al. (2012) elencam diversos problemas causados na Ilha de Cotijuba em 

decorrência da má gestão de resíduos. Dentre as principais consequências estão a contaminação do 

solo e dos lençóis freáticos, a ocorrência de vetores de doenças e a poluição visual, prejudicial para 

o turismo.   

O saneamento básico ainda é considerado precário, a SAAEB tem uma base na área para 

distribuição de água, mas sem a manutenção necessária para o abastecimento hídrico, o que acaba 

comprometendo a qualidade da água potável. A distribuição de energia é feita por uma empresa 

terceirizada da Celpa, a SO ENERGY INTERNACIONAL. Foram realizadas visitas às instalações 

da geradora de energia. A empresa tem motores que catalisam a energia e distribuem para a Ilha, o 

seu funcionamento é de 24h, sendo uma energia alternada, produzindo somente o que necessita. 

Os motores têm manutenção ao atingir 500 watts, sendo abastecidos com óleo diesel, e 

ocorrendo a centrifugação de todas as impurezas no próprio local, seu abastecimento ocorre de 10 

em 10 dias (Figura 2). Segundo um instrutor da empresa, o óleo não é reaproveitado e tem mais de 

um ano que não é retirado dos depósitos. 
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Figura 2 –Gerador de energia para a ilha de Cotijuba movido a óleo diesel. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Para Melo (2010), a distribuição de energia na ilha, assim como, os serviços de saneamento 

e tratamento da água, ainda são precários e incipientes, sendo consideradas grandes limitações para 

população local. No caso específico da geração de energia, a construção da usina termoelétrica 

realizada no ano de 2004 (como relatado anteriormente) já supre uma parcela considerável da 

necessidade populacional, não sendo, porém, suficiente para suprir a demanda de toda a ilha. 

A ilha possui uma vasta diversidade de frutas, como a manga, carambola, jaca, açaí, caju 

entre outros. Segundo uma das fundadoras da associação dos moradores de Cotijuba, a maioria das 

frutas são desperdiçadas no lixo, pois a população da área não aproveita essa fartura de frutas para 

montar uma cooperativa, podendo fornecer para o mercado do Ver-o-Peso que se localiza em 

Belém, ou até mesmo reaproveitar para produzirem adubo para o plantio em benefício da 

comunidade. 

Outra problemática diz respeito à falta de políticas de incentivo à educação. A única escola 

pública encontra-se em reforma e com alguns problemas de infraestrutura (Figura 3). Além disso, 

há a falta de professores, pois muitos estão próximos da aposentadoria. Segundo Huffner (2011), 

este é resultado de um descaso por parte das autoridades, podendo ter consequências muito graves, 

como a falta de alfabetização e de educação ambiental das crianças. 
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Figura 3 –Visão frontal da escola da ilha de Cotijuba. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

A maioria das pessoas que vivem na ilha sobrevivem da pesca e grande parte da população 

ganha bolsa família. Além disso, existem também as pousadas, hotéis, restaurantes e bares à beira 

da praia e nas redondezas, que geram recursos por meio do turismo. No entanto, há falta de 

investimentos pelo setor público na área de turismo, sendoos responsáveispela associação os 

próprios moradores (Figura 4). Percebe-se ainda um descaso com os marcos históricos da ilha, os 

quais estão abandonados e em ruínas (Figura 4). 
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Figura 4 – A) Fábrica de gelo subordinada a cooperativa dos pescadores de cotijuba; B)Antigo presídio de 

Cotijuba em ruínas. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

           Percebeu-se que, durante o processo de urbanização, a vegetação natural de Cotijuba sofreu 

um vigoroso processo de supressão, onde, em muitos casos, realizou-se a queima (Figura 5). Este 

desmatamento desenfreado é em decorrência das atividades de turismo, agricultura, instalação de 

pequenas indústrias e pontos comerciais, dentre outros. Notou-se ainda outro problema de cunho 

ambiental decorrente do desmatamento, o qual diz respeito à erosão do solo desprotegido e o 

consequente assoreamento de rios, córregos e outros corpos hídricos (Figura 5). 
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Figura 5 – A) Supressão da vegetação natural com utilização da queima; B) Córrego assoreado por erosão em 

decorrência do solo desprotegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Os resultados obtidos pelo presente estudo corroboram com resultados de outros estudos 

realizados em Cotijuba, como os de Silva & Matos (2010), que avaliaram o nível de degradação 

do ambiente e dos recursos naturais na ilha de Cotijuba por meio de diagnóstico qualitativo. Estes 

autores observaram diversos problemas socioambientais e mencionaram que a população 

(moradores e turistas) não está agindo de forma consciente e sensível o bastante para conter tais 

problemas. Isto mostra que o problema não está apenas nas autoridades governamentais. 
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Silva et al. (2014) afirmam que esta falta de consciência ambiental está intimamente 

atrelada a uma falta de percepção ambiental, sendo esta fundamental para o insight da população e 

a partir daí, para as mudanças de atitude. No trabalho desenvolvido na ilha de Cotijuba por estes 

autores, os mesmos perceberam que é necessária a implantação de ações de conscientização e 

sensibilização ambiental como forma de mitigação dos impactos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a ilha há bastante tempo e até hoje sofre ainda bastante com os problemas 

de degradação do ambiente e de seus recursos naturais, sendo tal degradação em decorrência da 

ação antrópica, tendo como um de seus elementos chave a atividade de turismo. Neste contexto, a 

falta de intervenção do Estado de forma mais incisiva atrelada à falta de conscientização ambiental 

da população, sobretudo na educação básica, são catalisadores fundamentais para a instauração dos 

problemas socioambientais relatados. 

É necessário, portanto, a elaboração e execução de projetos que visem, simultaneamente, à 

melhoria da qualidade de vida da população através de melhores serviços (educação, energia, 

abastecimento de água), à otimização do processo produtivo da ilha bem como de seu turismo e 

ações de conscientização e sensibilização ambiental com a comunidade e com a escola. 
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RESUMO  

 

O município de Paragominas é banhado a nordeste pela Bacia do Uraim, e cortado pelo rio Uraim 

em várias partes da sua área urbana. Diante disso, utiliza o manancial para a realização de diferentes 

atividades. As moradias construídas nas áreas de margens do rio ou ainda sobre os córregos deste 

gera uma série de problemas, seja pela disposição de resíduos sólidos em locais inapropriados, seja 

pelo lançamento de esgoto in natura no rio, ou ainda a devastação da vegetação ciliar promovida 

por diferentes atividades. Desse modo, o objetivo do trabalho foi proporcionar o entendimento da 

população a respeito da ocupação urbana irregular, as diversas consequências para o meio 

ambiente, para as estruturas urbanas e consequentemente para a própria população e formas de 

melhorias ambientais alicerçadas pela conscientização ambiental e conservação das áreas do 

entorno no rio. O projeto de educação ambiental foi desenvolvido numa escola do ensino 

fundamental público, localizada no bairro Promissão I, onde foram escolhidos aleatoriamente 25 

jovens alunos regulamente matriculados, em sua maioria moradores do bairro.A metodologia do 

trabalho foi expositiva e participativa, utilizando em um primeiro momento, informações técnicas, 

em linguagem apropriada, através de palestras e seções de vídeos, e em um segundo momento 

através de uma visita em campo à área afetada do rio, seguida da aplicação de um questionário 

como forma de avaliação do entendimento dos alunos. Os resultados alcançados foram positivos, 

evidenciados na aplicação do questionário, no qual os alunos obtiveram um aproveitamento de 

90% nas questões de múltipla escolha e responderam com clareza a questão subjetiva, 

representando 100% de aproveitamento. 

 

Palavras-chave: Ocupação irregular. Paragominas. Educação Ambiental. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O processo de urbanização desordenada presente na maioria das cidades brasileiras, e que 

ocorre geralmente em locais próximos a córregos e rios, pode trazer sérios problemas ao meio 
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ambiente, relacionados às atividades que passam a ser desenvolvidas ali. O município de 

Paragominas é cortado pelo rio Uraim, e vem passando por problemas relacionados à ocupação 

irregular em áreas periféricas. 

De acordo com Guerra, Cunha (2000), a concentração do homem num determinado espaço 

físico, acelera os processos de degradação ambiental. Desta forma pode-se dizer que a degradação 

ambiental cresce na proporção que a concentração populacional aumenta, principalmente quando 

se trata de áreas onde as ocupações são irregulares. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que 12% dos 

domicílios brasileiros em aglomerados irregulares ficam às margens de córregos, rios, lagos, lagoas 

e/ou em áreas de preservação permanente(IBGE, 2010). Em consequência dessa ocupação ocorrem 

problemáticas vinculadas ao lançamento de esgoto in natura, disposição incorreta de resíduos 

sólidos, destruição da mata ciliar e etc, que causam escassez e contaminação da água, contaminação 

do solo, além de outros fatores que degradam a vida do homem e do meio ambiente onde este se 

insere.  

Assim sendo, este trabalho teve como objetivo principal apresentar as consequências dos 

aspectos ambientais oriundos da ocupação irregular de áreas de preservação permanente (APP), 

tendo como público alvo jovens alunos da rede municipal de ensino de Paragominas, moradores 

de áreas próximas ao rio Uraim, como forma de esclarecer os impactos causados pelas atividades 

de lançamento de esgoto in natura no rio, da disposição de resíduos sólidos as margens deste, assim 

como a retirada ou degradação da mata ciliar do rio, além de promover a  conscientização a respeito 

das  medidas de conservação a serem adotadas para a manutenção do equilíbrio ecológico das áreas 

ameaçadas. 

 

2. METODOLOGIA 

O objetivo do trabalho foi proporcionar o entendimento da população, através da educação 

ambiental, a respeito da ocupação urbana irregular, as diversas consequências para o meio 

ambiente, para as estruturas urbanas e consequentemente para a própria população e formas de 

melhorias ambientais alicerçadas pela conscientização ambiental e conservação das áreas do 

entorno no rio, originando assim, esse artigo científico. 
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O local para a aplicação do trabalho foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(E.M.E.F) Anésia da Costa Chaves, situada no bairro Promissão I, a área foi escolhida por estar 

próxima a um ponto do rio Uraim que corta a cidade no perímetro urbano, por apresentar 

características de desmatamento ciliar, lixo urbano no interior e nas margens do rio, lançamento de 

esgoto doméstico, erosão e compactação do solo, assoreamento do corpo hídrico e construções 

desordenadas de moradias em áreas irregulares. Foi realizada uma divulgação para os alunos da 

escola, e escolhidos 25 adolescentes de forma aleatória feita pela coordenação da escola. O evento 

ocorreu no período de 03 a 07 do mês de novembro de 2014 na sala de informática da escola 

municipal.  

Os materiais utilizados durante o evento foi: apresentação das palestras com auxílio de 

datashow, caixa amplificada de som para os efeitos sonoros e vídeos, quadro branco para escrever 

informações adicionais, e entrega de um KIT contendo caneta esferográfica azul e preta, blocos de 

folhas para anotação, panfleto ilustrativo (Figura 1) e pasta com elástico de papel para guardar os 

materiais.  

Figura 1 – Panfleto ilustrativo com conteúdo direcionado ao público alvo. 

 
Fonte: Autores, 2014. 
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A metodologia do trabalho foi expositiva e participativa, onde os conteúdos foram 

transmitidos aos participantes por meio de informações técnicas, em uma linguagem apropriada, 

sobre o assunto em forma de palestras, seções de vídeos e prática de campo sob orientação dos 

organizadores. Além de grupo de discussão para a troca de experiências e informações empíricas 

dos estudantes com os conhecimentos dos palestrantes universitários. Os temas abordados no 

trabalho foram divididos em 3 (três) palestras, e cada palestra possuiu uma seção de vídeo como 

material auxiliar da apresentação, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Atividades realizadas. 

ATIVIDADES SEÇÃO DE VÍDEO DATA LOCAL 

Palestra: Causas e 

consequências da 

degradação das matas 

ciliares e estratégias para 

minimizar seus efeitos 

Vídeo: A turma do 

Berohakã 

03/11/2014 E.M.E.F Anésia da Costa 

Chaves 

Palestra: Esgoto doméstico 

e a poluição dos rios 

Vídeo: Água e as 

doenças causadas pela 

contaminação 

04/11/2014 E.M.E.F Anésia da Costa 

Chaves 

Palestra: Prejuízos 

causados pela disposição de 

resíduos sólidos no rio e em 

suas margens 

 

Vídeo: Trailer do filme 

Lixo extraordinário 

05/11/2014 E.M.E.F Anésia da Costa 

Chaves 

Prática de campo: Visita ao 

rio Uraim 

Vídeo: Motivos da 

falta de água 

06/11/2014 Bairro Promissão II 

Aplicação do questionário/ 

Exercício. 

 07/11/2014 E.M.E.F Anésia da Costa 

Chaves 

Fonte: Autores, 2014. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para melhor entendimento dos temas ministrados, o trabalho foi dividido em palestras, cada 

uma explanou os conteúdos de acordo com seu objetivo e obteve os seus respectivos resultados. 

Para melhor visualização dos resultados das atividades, observa-se a Tabela 2: 
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Tabela 2: Objetivos das atividades desenvolvidas e seus resultados. 

ATIVIDADES OBJETIVOS RESULTADOS 

Palestra: Causas e 

consequências da 

degradação das matas 

ciliares e estratégias para 

minimizar seus efeitos 

Mostrar os efeitos da baixa 

cobertura vegetal e desmatamento 

da mata ciliar; as consequências e 

efeitos gerados por esse 

desmatamento e estratégias para 

minimizar esses efeitos 

apresentando medidas de 

recuperação para a mata ciliar. 

Tal temática serviu para o público 

por que tanto a escola quanto as 

moradias deles estão situados em 

bairros que o rio Uraim corta a 

cidade, sendo assim a presença da 

mata ciliar é de grande importância 

na vida de cada aluno, que começam 

a se tornar agentes multiplicadores da 

preservação do meio ambiente junto 

a sua vizinhança. 

Palestra: Esgoto doméstico 

e a poluição dos rios 

Abordar de forma direta e 

simplificada os conceitos de 

esgoto; doenças geradas pela 

disposição irregular dos esgotos; a 

questão sanitária do Brasil; as 

estações de tratamento de esgoto 

de Paragominas; os problemas 

sociais e impactos oriundos do 

lançamento de esgoto sem 

tratamento. 

Tema muito importante, pois a área 

estudada e os bairros próximos 

possuem um saneamento básico 

precário ou praticamente inexistente, 

o que serviu para o entendimento das 

transmissões e formas de contágio 

pelo lançamento de esgoto direto no 

rio sem tratamento 

Palestra: Prejuízos 

causados pela disposição de 

resíduos sólidos no rio e em 

suas margens 

 

Apresentar o conceito de resíduos 

sólidos; a importância de 

segregação e coleta seletiva; as 

prioridades da Política Nacional 

dos Resíduos sólidos; os efeitos 

causados com a disposição 

inadequado dos resíduos; as 

medidas preventivas e corretivas 

desse problema e os benefícios da 

reciclagem. 

Resultados positivos para os alunos 

por se tratar de um tema bastante 

retratado na escola e serviu para 

inspirar o desenvolvimento da 

reciclagem entre eles, além de 

conhecer a política nacional dos 

resíduos sólidos, antes pouco 

explorada por eles. 

Aplicação do questionário/ 

Exercício. 

Verificação do conteúdo 

apresentado. 

O resultado foi positivo, os alunos 

acertaram 90% das questões de 

múltipla escolha, e 100% 

responderam com clareza a questão 

subjetiva, o que comprova 

compreensão dos temas 

apresentados. 

Prática de campo: Visita ao 

rio Uraim 

Observação dos impactos causados 

pela ocupação irregular próxima 

ao rio Uraim. 

Os alunos apontaram as ocupações 

irregulares e seus efeitos negativos 

para o rio Uraim, o que mostra a 

aprendizagem do conteúdo 

Fonte: Autores, 2014. 
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O trabalho fez parte do Projeto Campus avançado 2014 e teveuma nova forma de ministrar 

a educação ambiental, preservação e sustentabilidade do meio ambiente, gestão dos recursos 

naturais e resíduos sólidos, recuperação dos ecossistemas, saneamento ambiental e preservação de 

desastres natural junto com jovens alunos da rede pública do município de Paragominas. 

Proporcionou o entendimento da população a respeito da problemática implantada com a ocupação 

urbana irregular, as diversas consequências para o meio ambiente, para as estruturas urbanas e 

consequentemente para a própria população e formas de melhorias ambientais alicerçadas pela 

conscientização ambiental e conservação das áreas do entorno do rio, isso foi fortemente observado 

na visita de campo ao rio Uraim (Figura 2). 

 
Figura 2: Visita de campo ao rio Uraim no perímetro urbano, no município de Paragominas- PA. 

 
Fonte: Autores, 2014. 

 

Os organizadores do projeto puderam passar o conhecimento aprendido na universidade 

para os alunos da escola de ensino fundamental. O mais importante deste projeto foi o laço feito 

entre a coordenação da escola, os alunos e os universitários, por suas experiências trocadas e pela 
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realizaram de uma exposição, feita pelos alunos participantes do projeto (Figura 3), onde 

mostraram para os demais alunos da escola o que foi aprendido no projeto. 

 

Figura 3: Alunos expondo o conteúdo aprendido como resposta ao conhecimento repassado. 

 
Fonte: Autores, 2014. 

A temática do trabalho foi dividida em três eixos para melhor compreensão por parte dos 

alunos, eles foram: mata ciliar, esgoto doméstico e a poluição dos rios e, resíduos sólidos, como 

eles podem afetar nossas vidas. O primeiro eixo tem merecido destaque no controle à erosão nas 

margens dos rios e córregos; a redução dos efeitos de enchentes; manutenção da quantidade e 

qualidade das águas (Arcova, Cicco, 1999); além de servir como habitat para diferentes espécies 

de animais que contribuem para a manutenção da biodiversidade da fauna local. 

O público se mostrou bastante interessado, pois tanto a escola quanto a moradia deles estão 

situados em bairros que o rio Uraim corta a cidade, sendo assim a presença da mata ciliar é marcante 

na vida de cada um aluno e que agora serão agentes multiplicadores da preservação do meio 

ambiente com a sua vizinhança e seus colegas de escola. O segundo, esgoto doméstico e a poluição 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

688 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

dos rios abordou de forma direta e simplificada os conceitos de esgoto, doenças geradas pela 

disposição irregular dos esgotos, a questão sanitária do Brasil, as estações de tratamento de esgoto 

de Paragominas, os problemas sociais e impactos oriundos do lançamento de esgoto sem 

tratamento, tema esse muito importante pois a área estudada e os bairros próximos possuem um 

saneamento básico precário ou praticamente inexistente, o que serviu para o entendimento das 

transmissões e formas de contágio pelo lançamento de esgoto direto no rio sem tratamento.  

O último eixo sobre resíduos sólidos tratou o conceito de resíduos sólidos, a importância de 

separar eles e da coleta seletiva, as prioridades da Política Nacional dos Resíduos sólidos, os efeitos 

causados com a disposição inadequado dos resíduos, as medidas preventivas e corretivas desse 

problema e os benefícios da reciclagem, isso serviu para os alunos de forma significativa por se 

tratar de um tema bastante retratado na escola e serviu para inspirar o desenvolvimento da 

reciclagem entre eles, além de conhecer a política nacional dos resíduos sólidos, antes pouco 

explorada por eles. Segundo Santos et al., (2008) “Educação ambiental é uma disciplina bem 

estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, 

preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos e para a metodologia a qual se realizou o trabalho foi 

evidenciado um aproveitamento positivo e satisfatório na assimilação dos conteúdos repassados 

durante as palestras realizadas, que atingiu 90% nas questões de múltipla escolha e 100% de 

aproveitamento na questão subjetiva, respondida unanimemente com clareza.  

 Deste modo, conclui-se que o projeto desenvolveu de maneira satisfatória as palestras com 

temas específicos alvos dos questionamentos, além da aplicação dos conceitos de educação 

ambiental, preservação e sustentabilidade do meio ambiente, gestão dos recursos naturais e 

resíduos sólidos, recuperação dos ecossistemas, saneamento ambiental e prevenção de desastres 

naturais relacionados ao município de Paragominas. 
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RESUMO  

 

O espaço social atual vem sendo marcado por diversos problemas econômicos, sociais e 

ambientais.É fato que o lixo, bem como os resíduos sólidos tem ganhado cada vez mais espaço no 

que diz respeito a problemas ambientais na sociedade contemporânea, tais resíduos são 

classificados como todo material resultante de atividades humanas e que podem ser aproveitados 

tanto para reciclagem quanto para a reutilização. Visando esta problemática, trabalhou-se a questão 

dos resíduos sólidos através de uma seqüência didática com aplicação de questionário no inicio e 

no fim da atividade, com objetivo de ensinar questões sobre o meio ambiente, utilizando o lúdico 

como ferramenta de ensino para desenvolver o senso crítico dos graduandos participantes em 

relação ao tema trabalhado. Verificou-se que os participantes tinham um conhecimento prévio 

sobre o assunto, porém não conseguiam conceitua-lo de maneira precisa e coerente, como se 

observa nos seguintes relatos quando questionados sobre o que entendiam por impactos das 

atividades antrópicas no meio ambiente. Assim, podemos concluir que ensinar uma maneira de se 

reutilizar determinados materiais e analisando os relatos dos participantes, obtivemos eficácia no 

método proposto, uma vez que foi aprovada a seqüência de atividades didáticas. 

 

Palavras-chave: Sequência didática. Resíduos sólidos. Reutilização. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO  
O espaço social atual vem sendo marcado por diversos problemas econômicos, sociais e 

ambientais. Nunca se falou tanto da degradação do meio ambiente e do ecossistema como nos 

últimos anos e isso exige que providências sejam tomadas. É fato que o lixo, bem como os resíduos 
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sólidos tem ganhado cada vez mais espaço, segundo Layrargues (2002) o lixo já vem sendo 

apontado pelos ambientalistas como um dos mais graves problemas ambientais urbanos da 

atualidade, o que o torna objeto de proposições técnicas e o assunto mais trabalhado nos programas 

de educação ambiental nas escolas em todo país. 

Os resíduos sólidos são classificados como todo material resultante de atividades humanas e 

que podem ser aproveitados tanto para reciclagem quanto para a reutilização. Sua caracterização 

pode ser realizada através da determinação de seus principais aspectos, físicos, químicos e 

biológicos, como por exemplo, seu estado físico, sua cor, seu odor e até mesmo seu grau 

heterogeneidade. 

De acordo com a NBR 10.004 da ABNT (2004, p.1), Resíduo sólido é definido como: 

resíduo no estado sólido e semissólido que resultam das atividades da comunidade 

de origem: industrial, domestica hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. (...) Classifica os resíduos segundo o grau de periculosidade, em duas 

categorias: classe I - perigos e classe II - não perigosos. 

No Brasil os números relacionados com a produção de resíduos sólidos são extremamente 

altos, são dezenas de toneladas produzidas por dia e mais da metade vão parar em lixões a céu 

aberto. Araújo (2014) diz que os resíduos sólidos transformaram-se em um grave problema 

socioambiental, que geram inúmeros problemas para as pessoas, dentre os muitos problemas 

causados pelo seu acúmulo estão: proliferação de vetores transmissores de doenças, contaminação 

do solo, ar e água, entupimento de redes de drenagem urbana, enchentes, entre outros. Por isso que 

se faz necessário abordar conceitos como a educação ambiental, coleta seletiva, reutilização e 

outros, de modo a tentar uma espécie de conscientização das pessoas, e quem sabe desse modo, 

não erradicar, mas diminui os inúmeros problemas socioambientais causados pelo acúmulo de 

resíduos sólidos. 

       Jacobi (2003) destaca que a educação ambiental assume uma função transformadora, na 

qual a responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover um novo 

tipo de desenvolvimento, um desenvolvimento que visa obter o crescimento econômico garantindo 

a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social tanto para as gerações presente quanto 

para futuras. Portanto, entende- se, que a educação ambiental é condição necessária para modificar 

um quadro de crescente degradação socioambiental, mas só ela ainda não é o suficiente. 

Outro conteúdo que pode contribui para idéia de sustentabilidade, consumo consciente e 

consequentemente a redução de resíduos sólidos é a politica dos erres que priorizam a redução do 
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consumo e o reaproveitamento dos materiais em relação à sua própria reciclagem. Essa política 

ambiental faz parte de um processo educativo que tem por objetivo a mudança de hábitos dos 

cidadãos. Nunca foi tão importante falar em Reduzir, Reciclar, Reutilizar, Recusar e Repensar a 

forma como consumimos. O atual quadro social do planeta exige que reaproveitemos determinados 

produtos, para que sua produção seja reduzida, que entendam a importância de consumir produto 

com mais qualidades e retornáveis. Entender que se não é possível realizar a reciclagem de um 

determinado material a reutilização deste poderá ser uma solução.  

Reutilizar consiste no reaproveitamento de materiais, objetos, embalagens ou produtos sem 

que estes sofram algum tipo de alteração ou processos complexos (químicos ou físicos). 

Atualmente existem inúmeras formas de reutilizar algo, isso só depende da criatividade do gerador. 

Apesar de hoje existirem diversos lugares que já disponibilizam o passo a passo de como 

reaproveitar diversos materiais como: caixa de leite, caixas papelão, jornais, revistas, garrafas de 

bebidas, vidros de conservas, frascos de remédios, embalagem de produtos de limpeza, garrafas 

plásticas, tubos e canos de pvc, potes de cremes e shampoos, baldes e bacias, latinhas de cerveja e 

refrigerante, enlatados, objetos de cobre, de alumínio entre outros, poucas pessoas tem acesso a 

essas informações, existem pessoas que nunca ouviram falar de qualquer forma de reutilização de 

papeis, vidros, metais ou plásticos. 

Daí surge à necessidade de ser falar mais de tais assuntos e desenvolver atividades que sirvam 

para conscientizar, ensinar e tirar duvida. É proporcionar isso de uma maneira dinâmica, atrativa e 

lúdica e muito mais eficaz. A seqüência didática que é um conjunto de atividades que seguem uma 

ordem de aplicação, é um método muito utilizado nos dias atuais para falar de conteúdos 

educacionais. Segundo Silva e Oliveira (2009) “uma Seqüência Didática se refere a uma seqüência 

elaborada pelo professor que proporciona uma escolha ou organização de atividades que explorem 

o domínio do conhecimento dos alunos em sala de aula”. 

Pensando nisso foi escolhido como forma de se trabalhar a questão dos resíduos sólidos 

através de uma sequência didática, com objetivo de ensinar questões sobre o meio ambiente, 

utilizando o lúdico como ferramenta de ensino para desenvolver o senso crítico dos graduandos 

participantes em relação aos resíduos sólidos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

693 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

A metodologia deste trabalho foi constituída em seis etapas com intuito de abordar a 

educação ambiental com enfoque nos resíduos sólidos, por meio de uma seqüência didática 

realizada com vinte e cinco graduandos do sexto semestre do curso de Licenciatura Plena em 

Ciências Naturais- Habilitação em Química da Universidade do Estado do Pará-UEPA.  

2.1 Primeira Etapa 

A sequência didática teve início com a aplicação de um questionário com perguntas sobre o 

tema abordado juntamente com uma introdução sobre o que seria abordado comentando 

brevemente cada etapa, ocorreu um diálogo com os graduandos objetivando  instigá-los aos 

problemas ambientais, mencionando o consumismo e as atividades antrópicas que agravam esses 

problemas, discutindo assim, quais providências tomar para enfrentar essas questões ambientais 

cada vez mais sérias. 

2.2 Segunda Etapa 

 

No segundo momento foi aplicado um questionário com três perguntas relacionadas ao tema 

poluição, atividades antrópicas e reciclagem, onde buscou-se averiguar qual o nível de 

conhecimento dos alunos sobre determinado assunto, para posteriormente aprofundarmos nos 

temas em uma aula expositiva dialogada. 

2.3 Terceira Etapa 

Na terceira etapa foram abordados em uma aula expositiva dialogada de trinta minutos, 

assuntos sobre a poluição como: tipos, consequências e prevenção. O enfoque desenvolvido foi o 

tratamento de resíduos sólidos, visando a sua reutilização e reciclagem, ampliando assim o 

conhecimento do aluno e seu senso crítico. Foram mencionados no âmbito da preservação do meio 

ambiente os assuntos: Impacto das atividades antrópicas para o meio ambiente; poluição ambiental; 

tratamento de resíduos sólidos e consumo consciente. 

2.4 Quarta Etapa 

Nesta etapa, foi apresentado o vídeo “A História das Coisas”, o qual expõe o modo como as 

indústrias funcionam e como a economia mundial é influenciada pelo meio de fabricação e 

consumismo desenfreado, a partir da segunda guerra mundial. O vídeo traz críticas intimamente 

relacionadas ao consumismo provocando assim o impacto ambiental. 

2.5 Quinta Etapa. 

    Nessa etapa foi utilizado um jogo de cartas com as seguintes regras: 
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1 – Forma-se um grupo de cinco equipes e cada equipe escolhe um contêiner de reciclagem 

(figura1). 

2 – O objetivo do jogo é coletar o maior número possível de fichas que possam ser depositadas no 

contêiner (figura2). 

3 – Um participante por vez retira do monte uma ficha. Se o material estiver de acordo com o 

contêiner que o participante escolheu, ele fica com a carta. Se não tiver, coloca a carta embaixo de 

todas as outras. 

4 – O próximo participante repete o mesmo procedimento. 

5- Vence o grupo que conquistar mais cartas após cinco rodadas 

 

 

Figura1 -  Contênier de Reciclagem.                        Figura 2 – Fichas para o contênier 

 
Fonte: Registrada pelos autores                          Fonte: Registrada pelos autores 

 

O grupo vencedor ganhou um baú reciclado, feito com uma caixa de papelão reutilizada. (figura 3) 
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Figura 3 - Baú (reciclado de caixa de papelão) 

 
Fonte: Registrada pelos autores 

 

2.6 Sexta Etapa 

Por fim, foi repassado o mesmo questionário do inicio da sequência didática, onde buscamos 

comparar se a SD teve eficácia atuando sobre os conhecimentos adquiridos pelos alunos pós 

atividade concluída em sala de aula. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise dos questionários, verificou-se que os participantes tinham um conhecimento 

prévio sobre o assunto, porém não conseguiam conceitua-lo de maneira precisa e coerente, como 

se observa nos seguintes relatos quando questionados sobre o que entendiam por impactos das 

atividades antrópicas no meio ambiente. Para o participante A “são impactos causados pela ação 

do homem que acabam prejudicando o meio ambiente”. Participante B relata que: "É todo mal 

causado na natureza pela atividade desenvolvida pelo homem.” Quando questionados após a 

sequência didática sobre atividades antrópicas no meio ambiente, obtiveram-se os seguintes 

relatos: “É toda atividade de origem humana no meio ambiente, que causa, como consequência 

um impacto, sendo este positivo ou não .”Participante C. Participante D relata que: “É qualquer 

atividade exercida pelo homem na natureza ”. Conforme estes relatos, percebe-se que o 

desenvolvimento da sequência didática atrelada com o tema proposto fez com que os participantes 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

696 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

tivessem uma maior clareza ao responderem aos questionários, levando-os a retificar suas 

respostas. Nesse sentindo, para Zabala (2010, p.190). 

O objetivo principal das sequências didáticas é otimizar ensino e aprendizagem. 

Ensinar para o professor e aprender para o aluno significam desenvolver 

conhecimentos, componentes das competências de caráter concreto ou abstrato 

que se refere a fatos, conceitos, princípios e sistemas conceituais. 

 

Posteriormente quando questionados se já tiveram algum contato com o aproveitamento ou 

reutilização dos resíduos sólidos, constatou-se que a maioria nunca teve contato ou teve apenas 

uma vez, apresentando os seguintes relatos:“nunca tive contato pessoalmente, apenas vi na tv”. 

Para o participante E.O participante F relata que: “Sim, já tive um contato com a reutilização de 

papel e garrafa de vidro”. Desta forma percebe-se que apesar de muito se falara respeito da 

reutilização de materiais reutilizados, poucos tem este contato direto, e quando se fala em 

graduandos em licenciatura em química, isto se torna mais preocupante, visto que serão os futuros 

profissionais que passarão para outras gerações a importância dos 3Rs, nesse sentido Mayer et al 

(2013) menciona que a prática dos 3Rs, juntamente com uma consciência ambiental da população, 

traz benefícios tanto ao meio ambiente quanto às pessoas que se beneficiam com seu uso.Além de 

destacar que Envolver os alunos com temas atuais e de importância é papel da sociedade.Segundo 

Souza (2012, p. 17) “A compreensão a respeito da necessidade de implementação da educação 

ambiental é de extrema importância (...)”. Desta forma faz-se necessário uma mudança na postura, 

e estas mudanças devem incluir políticas de preservação do meio ambiente para que assim o hábito 

de reduzir, reutilizar e reutilizar se torne constante. 

 

4. CONCLUSÕES 

Ao analisar o atual cenário social nota-se uma necessidade de se desenvolver atividades que 

possam disseminar a ideia de reduzir, reutilizar, consumir de maneira consciente, bem como falar 

de Educação Ambiental, uma vez que, a questão do lixo e dos resíduos sólidos envolve esferas 

diversificadas, as quais possuem relação direta com a qualidade de vida da população e com os 

princípios da sustentabilidade. Assim comenta Carvalho (2006),a educação ambiental é vital para 

a formação de indivíduos, é necessário e urgente, pois a maior causa dos desastres ambientais e 

ecológicos estão intimamente ligados as atividades antrópicas desnecessárias e ligadas ao 

consumismo desenfreado, também conhecido como obsolescência, gerados pela sociedade 
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capitalista pós segunda guerra mundial, induzindo ao desperdício e a utilização desenfreada de 

bens da natureza.A proposta aqui apresentada é uma dessas atividades que busca resgatar a 

criticidade do aluno permitindo-o discutir a respeito de problemas sócio ambientais, pois segundo 

Brasil, (1998, p.191), “ a educação ambiental é um tema muito abrangente por que pode reavivar 

o debate entre alunos de várias idades e classes, entre toda a comunidade escolar, entre escola e 

bairro e ainda entre instâncias maiores da administração pública”.Então,pode-se concluir que 

ensinar uma maneira de se reutilizar determinados materiais e analisando os relatos dos 

participantes, obtivemos eficácia no método proposto, uma vez que foi aprovada a seqüência de 

atividades didáticas. 
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RESUMO  

 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise a partir da visão de estudantes paraenses sobre 

os impactos ambientais decorrentes da produção da lama vermelha, provenientes da 

industrialização da bauxita a partir de uma abordagem quali-quantitativa em uma pesquisa de 

caráter básico, buscando ampliar o conhecimento sobre os saberes interdisciplinares envolvidos no 

presente artigo, e bibliográfica, com atividades de campo. A discussão dos impactos ambientais 

com presença da química verde levando em consideração a opinião de estudantes moradores da 

área ao redor, justifica o presente artigo. Com relação à metodologia, um questionário objetivo, 

com todas as respostas corretas, traçava um perfil socioeconômico dos respondentes, bem como 

suas reações ante os problemas ambientais apresentados, para que se pudesse analisar se a diferença 

demográfica alteraria suas opiniões. Os dados colhidos foram tratados com base em estatística 

descritiva, que subsidiou a elaboração de tabelas e gráficos, e também a estatística não paramétrica 

– o teste G – para identificar a presença de diferença significativa entre as médias dos parâmetros 

estudados. Portanto, com tais informações é possível caracterizar o objeto de estudo desta pesquisa: 

estudantes da educação básica e superior do distrito de Murucupi, município de Barcarena, no 

Estado do Pará. As respostas obtidas demonstram que ainda há desinformação sobre os impactos 

ambientais e alternativas sustentáveis para combatê-los. Os estudantes acreditam que o principal 

impacto da extração de bauxita para a produção de alumina é a contaminação hídrica e edáfica, 

preocupam-se com os impactos gerados e com o reaproveitamento dos resíduos. Por fim, a maior 

disseminação de informações aos estudantes e um sistema de monitoramento ambiental para alertar 

a comunidade em caso de desastre ambiental, são necessárias para melhor compreensão dos 

impactos ambientais e combate aos mesmos. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Bauxita, Impactos ambientais. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A bauxita, minério utilizado para a produção do alumínio, é constituído de óxidos de 

alumínio hidratado na sua maioria, além de outros elementos considerados impurezas, tais como: 

sílica, óxido de ferro (hematita, magnetita e goetita, entre outros), titânio e outros, como observam 

Sampaio e Neves (2002). 

No Estado do Pará, a produção de bauxita no município de Paragominas está integrada à 

unidade de Barcarena por um mineroduto de 244 quilômetros, ressalta Almeida et al. (2012). Em 

Barcarena, a Hydro Alunorte é responsável pelo refino da bauxita e produção da alumina (Al2O3), 

e a Alumínio Brasileiro S.A. (Albrás), também situada nesta cidade, é a indústria que produz 

alumínio primário, como lembram Henriques e Porto (2013).  

Para que essa bauxita seja transformada em Alumínio, é necessário que a mesma sofra uma 

série de transformações. Primeiramente, o processo é iniciado com a mineração de bauxita, seguido 

do seu beneficiamento. Depois, segue para a refinaria onde passa por tratamento químico para 

extração das impurezas – dando origem a um produto intermediário denominado alumina – e, 

posteriormente, encaminhada para etapa final, que consiste em transformar a alumina em alumínio 

primário, na forma metálica por meio da eletrólise, segundo Cardoso et al. (2011). 

O processo Bayer é o refinamento da bauxita para produção de alumina (Al2O3). Neste, é 

adicionada uma grande quantidade de solução de soda caustica. Segundo Araújo, Naves e Vieira 

(2015), este processo resulta na produção de alumina pura, gerando também uma grande 

quantidade de resíduos denominados lama vermelha. 

A lama vermelha possui uma composição química formada basicamente de óxidos de Al 

(17,42%), Fe (51,65%), Ti (7,49%), Si (4,44%), Na (3,36%), Mg (0,64%) e Ca (1,78%) (RIVAS 

MERCURY, 2010). Adicionalmente, óxidos de K, Pb, Cu, Ni, V, Ga, P, Mn, Mg, Zn, Th, Cr, Nb, 

etc, podem conter como elementos-traço de acordo com a região de extração da bauxita, acrescenta 

Liberato et al. (2012). Esses despejos industriais têm sido um problema constante para os 

ecossistemas da área industrial de Barcarena.  
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Em 2014, somente a Alunorte produziu 6,1 milhões de toneladas de lama vermelha, 

conforme dados da Hydro (2014), contudo, só nos últimos vinte anos a sociedade civil organizada 

do Brasil vêm criando uma conscientização em termos ambientais.  

Grande parte dessas atividades tem gerado efluentes e resíduos, sólidos, líquidos e gasosos 

que, de uma maneira ou de outra, têm seu destino final na atmosfera, nos solos e nos corpos d’água, 

lóticos e lênticos, naturais e artificiais, continentais, costeiros ou nos oceanos, apontam Mozeto e 

Jardim (2002).  

Para Marques (2012), com a nova abordagem de sustentabilidade, surgiu a química verde 

que preconiza trabalhar no planejamento de produtos e processos químicos no sentido de 

minimizar, ou mesmo eliminar, o uso de substâncias perigosas e a geração de poluentes como 

resíduos ou subprodutos. Na visão de Dantas (2015), o ensino ambiental conseguiu desenvolver 

uma nova prática explicando os processos de poluição e degradação da natureza e também 

conseguiu desenvolver novos produtos que conseguiram unir eficácia e sustentabilidade em sua 

formulação. 

No contexto atual, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), está presente um 

discurso de que a educação deve propiciar as relações com o “cotidiano” do aluno, visto que seria 

possível “dar significado ao conteúdo curricular”, realizando uma ligação “ao que se aprende na 

escola e ao que se faz, vive e observa no dia a dia”, como defendido pelo BRASIL (2013). 

 O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das concepções estudantis acerca 

dos impactos ambientais decorrentes na produção da lama vermelha proveniente da 

industrialização da bauxita. 

2. METODOLOGIA 

A área de interesse é a empresa Hydro Alunorte que se localiza no município de 

Barcarena, a nordeste do Estado do Pará, entre os paralelos 1º 30´S a 1º 40´S e entre os meridianos 

48º 30´ W a 48º 50´ W. O sistema estudado encontra-se no distrito de Murucupi, município de 

Barcarena, no Estado do Pará. Nestes termos, o acesso à empresa se dá a partir da cidade de 

Barcarena, por meio da rodovia PA-481. Instalada na região desde 20 de outubro de 1995, a 

Alunorte (nome da empresa, antes da compra pelo grupo norueguês Hydro) foi criada para ser uma 

fornecedora cativa de alumina para produção de alumínio da Albrás (BPR, 2015).  
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Para a obtenção da alumina (Al2O3), a empresa emprega para sua extração o processo 

Bayer, no qual produz um resíduo mais seco (ainda com algum teor de umidade) e depositado em 

diques de contenção de sólidos denominado de DRS - Depósito de Rejeitos Sólidos, sendo 

projetado dentro da propriedade da Hydro Alunorte e em conformidade com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Barcarena (PDDUAB), evitando Áreas de Preservação Permanente – 

APP (ABNT, 2004).  

Quanto à abordagem, a pesquisa foi quali-quantitativa, uma vez que integrou elementos 

qualitativos e quantitativos, como ressaltado por Gil (2008). Em relação à natureza, a pesquisa em 

questão é uma pesquisa básica, já que busca ampliar o conhecimento sobre os saberes 

interdisciplinares envolvidos no presente artigo. No que diz respeito aos objetivos, a presente 

pesquisa é exploratória, pois trata de um estudo inicial na área de trabalho selecionada e, também, 

a pesquisa é bibliográfica com atividades de campo.  

A população consistiu de estudantes de escolas públicas de educação básica dos 

municípios de Belém e Abaetetuba, no Estado do Pará. Além disso, foram pesquisados alunos que 

cursavam graduação em química em uma universidade pública com campi nos municípios de 

Belém e Barcarena. A amostra consistiu de 98 estudantes de instituições públicas de educação 

básica e de ensino superior dos municípios de Belém-PA, Abaetetuba-PA e Barcarena-PA.  

 Tabela 1 – População dos estudantes que responderam o questionário da pesquisa 

Número de 

estudante 

Nível educacional Cidade/ 

Estado 

Sigla 

16 3º ano do ensino médio Belém-PA EM-3BE 

37 3º ano do ensino médio Abaetetuba-PA EM-3AB 

10 
8° semestre do curso de licenciatura 

em Ciências Naturais – Química 
Belém-PA ES-8BE 

15 
4° semestre do curso de licenciatura 

em Ciências Naturais – Química 
Belém-PA ES-4BE 

16 
8° semestre do curso de licenciatura 

em Ciências Naturais – Química 
Barcarena-PA ES-8BA 

Fonte:elaboração própria. 
 

 Coleta de dados foi realizada a aplicação de um questionário semiestruturado, constituído 

de perguntas objetivas, em que todas as alternativas eram corretas, no qual objetivava a concepções 

dos alunos diante dos impactos ambientais apresentados, bem como traçar um perfil 

socioeconômico dos respondentes, para observar se a diferença demográfica alteraria a concepção 
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dos estudantes. O questionário foi previamente pré-testado, a fim de avaliar-se sua pertinência em 

relação aos itens a serem pesquisados, onde a coleta de dados foi realizada nos meses de novembro 

e dezembro de 2015. 

 A análise de dados foi realizada com base em estatística descritiva, que subsidiou a 

elaboração de tabelas e gráficos. Ademais, empregou-se estatística não paramétrica – o teste G – 

para identificar a presença de diferença significativa entre as médias dos parâmetros estudados. O 

nível de confiança adotado nesta pesquisa será de 95%, o que corresponde a um nível de 

significância p ≤ 0,05. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Tabela 2 apresenta os parâmetros sociais e demográficos da amostra de estudantes que 

foram objeto de estudo desta pesquisa. O p-valor foi calculado usando estatística não paramétrica 

– o teste G. Os resultados dispostos na Tabela 2 indicam que há diferença significativa entre gênero 

e as instituições de ensino dos estudantes, pois o p-valor = 0,0422. Isso se justifica porque a 

quantidade de informantes do gênero feminino é ligeiramente maior do que a do masculino. 

Observa-se ainda que o p-valor calculado está bem próximo de p-valor = 0,05, que é o limite que 

separa um valor significativo de um não significativo. 

Em termos de faixa etária, verifica-se que também houve diferença significativa em 

termos das instituições dos estudantes, tendo em vista que p-valor < 0,0001 (Tabela 2). Esse p-

valor é muito pequeno, indicando uma forte relação entre essas varáveis. Essa diferença fica 

evidente, porque a maioria dos estudantes do ensino médio está na faixa dos 15 a 20 anos. Porém, 

os estudantes de ensino superior se concentram na faixa etária acima de 20 anos. 

De acordo com a Tabela 2, a escolaridade também apresenta diferença significativa 

quando comparada com as instituições dos estudantes desta pesquisa, tendo em vista p-valor < 

0,0001. Isso é fácil de compreender, devido uma parte da amostra ser do ensino médio e a outra 

parte ser da educação superior. Em termos demográficos, a Tabela 2 indica que há diferença 

bastante significativa entre a origem dos estudantes e as instituições em que estudam.  

 

 

 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

704 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 Tabela 2 – Perfil sociodemográfico dos estudantes participantes do questionário da pesquisa. 

Parâmetros 

sociodemográficos 

EM-3BE EM-3AB ES-8BE ES-

4BE 

ES-

8BA 

p-

valor 
Gênero 

Feminino 11 24 3 8 6 
0,0422 

Masculino 5 13 7 7 14 

Faixa etária (anos) 
15 a 17   4 21 0 0 0 

<0,000

1 

18 a 20 8 14 0 8 0 

21 a 23 0 0 5 7 16 

Acima de 23 1 0 5 0 3 

Não informou 3 2 0 0 1 
Escolaridade 

Médio incompleto 14 35 0 0 0  

<0,000

1 
Médio completo 2 2 0 0 0 

Superior completo 0 0 10 15 20 
Origem dos estudantes 

Nativos 11 33 5 9 5  

 

<0,000

1 

De outros municípios 2 0 5 6 14 

Não informou 3 4 0 0 1 

Fonte:elaboração própria a partir de pesquisa de campo. 

  

Quando os estudantes da amostra foram questionados com a seguinte pergunta: qual o 

principal impacto da extração da bauxita? De acordo com essa Figura 1, a maioria afirmou que o 

principal impacto é a contaminação do solo e do lençol freático. 

Para Henriques (2013) a perda de fauna e flora é um impacto ambiental bastante relevante 

devido a Amazônia ser uma área rica em espécies foi o item que menos se destacou na opinião dos 

estudantes, apenas os estudantes ES-4BE se importaram com esse item, o que numa visão mais 

pragmática reflete a pouca importância que essa amostra dápara as plantas e animais nativos da 

região.   
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Figura 1– Gráfico da opinião dos informantes sobre o principal impacto da extração da bauxita 

para a produção de alumínio

 

Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo. 

A indústria do alumínio gera inúmeros resíduos tóxicos para o meio ambiente, dentre esses 

a lama vermelha, suscitando o seguinte questionamento: qual seria o principal impacto da lama 

vermelha? A resposta que mais se destaca na Figura 2 é a que afirma que a mortandade de peixes 

é o principal impacto para o meio ambiente do resíduo denominado lama vermelha.  

Essa resposta pode ter sido influenciada por um acidente que ocorreu em 2009, em que 

uma grande quantidade de lama vermelha entrou em contato com as águas do rio Mucurupi, em 

Barcarena-PA, provocando a mortandade de inúmeras espécies de peixes, como bem observado 

por Pereira (2010). 

Figura 2 – Gráfico da opinião dos informantes sobre o principal impacto da lama vermelha

Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo. 
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Chama a atenção o pouco caso que é dado pelos estudantes pesquisados para a 

contaminação de alimentos, e isso é um caso concreto porque os seres humanos se contaminam ao 

consumir alimento feito a partir de animais contaminados com este resíduo.  

Segundo Liberato (2012) a lama vermelha é um tipo de resíduo sólido que pode ser 

reaproveitado. Acontece que muitas vezes é muito mais conveniente – e mais econômico – para as 

empresas geradoras desses resíduos destiná-los aos depósitos de resíduos sólidos. Assim, outra 

pergunta foi direcionada aos estudantes: o que deveria ser feito com a lama vermelha? As respostas 

para esse questionamento estão descritas na Figura 3. 

Figura 3 – Gráfico da opinião dos informantes sobre o que deveria ser feito com a lama vermelha

 
Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo. 
 

A indústria cerâmica poderia se beneficiar com a utilização da lama vermelha como 

matéria prima para a produção de para a produção de tijolos, lajotas, telhas e outros. Entretanto, a 

lama vermelha sai da indústria com alcalinidade acentuada – pH variando de 12 a 14 – o que, 

segunda a indústria, encarece a descontaminação desse tipo de resíduo sólido, observa Rivas 

Mercury (2010). Ademais, sem a descontaminação, não é possível empregar esse resíduo na 

indústria cerâmica. 

 A indústria de alumínio emprega vários insumos no processo de industrialização da 

bauxita. Nesse sentido, perguntou-se aos estudantes: qual insumo da indústria de alumínio deveria 

utilizar nas caldeiras para a geração de vapor, necessário para o processo de beneficiamento da 

alumina? A Figura 4 apresenta as respostas dos estudantes 
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. 

Figura 4 – Gráfico da opinião dos informantes sobre qual insumo a indústria deveria empregar para a geração 

de vapor 

 
Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo. 

Os resultados mostram que os dois combustíveis mais citados foram o óleo diesel e o 

carvão mineral. Ambos são combustíveis fósseis e grandes geradores de resíduos poluentes e gases 

de efeito estufa para a atmosfera.  

O mais preocupante nessas respostas é a grande quantidade de informantes que acredita 

que o melhor combustível para essa indústria seria o “carvão vegetal”. Se prevalecesse esse 

pensamento, o desmatamento da Amazônia aumentaria bastante nos próximos anos, tendo em vista 

que o carvão vegetal é obtido a partir da madeira. Essa madeira para a produção vegetal deveria 

ser plantada, mas devido à falta de fiscalização efetiva do poder público, o que alimenta comumente 

esses fornos é a madeira proveniente do desmatamento ilegal da floresta amazônica. 

As comunidades adjacentes a essas grandes empresas que trabalham na industrialização 

da bauxita pouco se beneficiam com as riquezas geradas com esse processo. É comum essas 

empresas serem de outros países e a maior parte do lucro obtido retorna para os países-sede dessas 

empresas. Diante desse quadro, perguntou-se aos estudantes: em sua opinião, o que a indústria de 

alumínio deveria oferecer à comunidade de seu entorno? Asrespostas para esse questionamento 

estão descritas na Figura 5. 

Na verdade, a maior preocupação desses estudantes é com a implantação de um sistema 

de monitoramento, a fim de alertar a comunidade diante de um desastre ambiental. Essa é uma 

preocupação que deveria ser atendida por essas empresas que exploram minério e depois o 
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transformam em bens de maior valor agregado, ou seja, deveria ser uma condicionante do poder 

público na hora de liberar empreendimentos como esse. Ainda de acordo com a Figura 5, há 

também um bom número de estudantes que gostaria de fazer cursos de educação ambiental.  

 

Figura 5 – Gráfico da opinião dos informantes sobre o que a indústria de alumínio deveria oferecer à 

comunidade de seu entorno 

 
Fonte: elaboração própria a partir de pesquisa de campo. 
 

4. CONCLUSÕES 

 

O atual momento revela a prevalência de inúmeros impactos ambientais, degradação 

ambiental, mudanças climáticas, entre outros, que demonstram claramente que ainda não 

conseguimos sensibilizar as pessoas em termos de práticas ambientais mais sustentáveis. Esse 

ambiente representa uma visão capitalista de mundo, onde o ganho financeiro está acima de tudo e 

todos, porém, não podemos abrir mão da educação, pois, sem ela, a situação atual estaria, 

provavelmente, bem pior.  

Os estudantes da educação básica e superior acreditam que o principal impacto da extração 

de bauxita para a produção de alumina é a contaminação hídrica e edáfica. Estes se preocupam com 

os impactos ambientais provocados pelos resíduos gerados nesse processo industrial e também com 

o reaproveitamento desse resíduo, denominado lama vermelha. Por fim, na concepção da amostra, 

um sistema de monitoramento ambiental deveria ser implantado para alertar a comunidade diante 

de um desastre ambiental. 
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RESUMO  

 

Neste trabalho o foco principal foi a análise de três livros didáticos que são mais utilizados nas 

escolas de ensino médio da rede pública da cidade de Belém-PA. A problemática abordada para a 

construção da análise do tema foi escolhida a fim de se entender como a utilização desse material 

didático pode influenciar no processo de ensino aprendizagem. Buscou-se avaliar o capítulo dos 

livros didático em questão, que tratam do conteúdo polímeros, o qual é trabalhado na disciplina 

química ao longo do terceiro ano do ensino médio. Realizou-se a metodologia com base em 

referências bibliográficas sobre os seguintes aspectos: o texto introdutório, a valorização da história 

da ciência, o desenvolvimento dos conceitos, os recursos visuais e a utilização da 

experimentação.Diante disso, obteve-se resultados variados e distintos entre os autores analisados, 

porém nos três livros os resultados foram bastante positivos. Com isso, concluiu-se que os aspectos 

analisados implicam em uma utilização satisfatória desse recurso didático pelos professores no 

processo de ensino-aprendizagem, e também que apesar do livro didático ser o meio mais utilizado, 

o professor não pode se tornar refém do mesmo, sendo necessário buscar acesso aos meios 

alternativos e outras ferramentas metodológicas que auxiliem e enriqueçam a sua prática docente. 

 

Palavras-chave: Livro didático. Análise pedagógica. Ensino de química. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos o mundo ao nosso redor vem sendo globalizado, se desenvolvendo 

principalmente com os avanços tecnológicos, e as informações sendo difundidas, propagadas mais 

facilmente, porém apesar dessa realidade, os recursos didáticos se fazem presentes, sendo os livros 

didáticos um instrumento impresso de suma relevância para o professor servindo e/ou assumindo 

um papel, para muitos, como “manual” no processo de ensino-aprendizagem (NETO; 

FRACALANZA, 2003), e também atuando como mediador na construção do conhecimento. 
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Além disso, os livros didáticos são um dos recursos que continuam ao longo dos tempos, 

mesmo com todos os avanços tecnológicos ainda é o mais utilizado pelos professores no ensino 

(FREITAS; RODRIGUES, 2004), juntamente com outros recursos didáticos que são elaborados, 

como exemplos encontram-se os mapas conceituais, os softwares didáticos, peças teatrais, 

documentários, vídeos, entre outros. 

O livro didático é definido de acordo com Gérard e Roegiers (1998, p.19) apud Frison, 

Vianna, Chaves e Bernardi (2009, p. 2) como um “instrumento impresso, intencionalmente 

estruturado para se inscrever num processo de aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a 

eficácia”, observa-se que o livro didático é um componente determinante como instrumento em 

que o docente constrói para posteriormente desenvolver as suas ideias, em outras palavras, 

desenvolver as suas práticas pedagógicas.Em relação aos alunos o livro didático possui uma 

essência fundamental para condicioná-los as suas expectativas quanto ao aprendizado, 

configurando as peculiaridades, as curiosidades que os norteiam na disciplina (TEIXEIRA; LIMA, 

2010). 

O governo brasileiro a partir do Decreto-Lei 1.006 estabeleceu as condições de produção, 

importação e utilização do livro didático no ensino, dentre as quais se encontram no capítulo I, Art. 

7º, “Um mesmo livro poderá ser adotado, em classe, durante anos sucessivos. Mas o livro adotado 

no início de um ano escolar não poderá ser mudado no seu decurso” (BRASIL, 2007).Neste 

parágrafo nota-se a importância da análise, ou seja, da revisão bibliográfica dos livros didáticos 

para com o ensino em nosso país, principalmente no papel essencial que os professores promovem 

no processo de formação de cada cidadão, de cada aluno. 

Por mais que o livro didático não resolva por si só os problemas notados na Educação, a 

produção e utilização do livro didático “não descarta mudanças estruturais na educação, como a 

valorização da carreira de professor e abertura de bibliotecas para incentivar a leitura e a pesquisa” 

(BATISTA, 2011), diante de tudo isso se observa a complexidade que circunda em torno dos livros 

didáticos. 

Além disso, de acordo com Freitas e Rodrigues (2004, p. 1) “a preocupação em pesquisá-

lo leva em conta o fato de que o material didático tem uma importância grande na formação do 

aluno pelo mero fato de ser, muitas vezes, o único livro com o qual a criança entrará em contato”, 
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como observado a análise dos livros didáticos pode ser decisivo na qualidade resultante do 

aprendizado nas atividades de ensino. 

Através desse cuidado, em 2008, o guia dos livros didáticos colocado pelo Plano Nacional 

do Livro Didático (PNLD) anota que se faz necessário observar as “possíveis funções que esse 

recurso didático pode exercer não se tornam realidade, caso não leve em conta o contexto que é 

utilizado sendo, então, sujeita as suas limitações e contradições” (BRASIL, 2007).  Por causa desse 

fato, é de fundamental importância observar as adequações do recurso pedagógico para ser 

escolhido pelo professor em função da sua utilização em sua prática pedagógica, e também para o 

seu aluno. 

De acordo com o PNLD e também do Art. 6°, no capítulo I, do Decreto-Lei 1.006, “é livre 

ao professor a escolha do processo de utilização dos livros adotados, uma vez que seja observada 

a orientação didática dos programas escolares” (CAPANEMA, 2014), complementar com outros 

recursos no momento da utilização dos livros didáticos é essencial para ampliar o arcabouço das 

informações e atividades que já estão presentes, atribuindo papel integral no processo de formação 

dos jovens (BRASIL, 2007). 

O tema que é tratado no artigo é a análise dos capítulos sobre polímeros, nos livros 

didáticos, para isso foram analisados por sua vez vários tópicos relevantes destacando a colocação 

das informações, a apresentação dos capítulos, a manifestação da história da ciência, motivação na 

construção de conceitos, contextualização, incentivo para a utilização de outros recursos didáticos, 

relação existente entre os assuntos, interdisciplinaridade, entre outros. 

A problemática abordada para a construção da análise do tema foi escolhido a fim de estudar 

como a utilização desse material didático poderá influenciar no processo de ensino-aprendizagem, 

posteriormente, encontrar os problemas e soluções relacionadas para cada capítulo do recurso 

didático. 

O objetivo da presente pesquisa é de verificar e analisar o capítulo sobre o determinado 

assunto, a fim de contribuir nas condições da qualidade do ensino para a aprendizagem, mostrando 

a sua importância na formação do aluno, principalmente pelo fato de ser em alguns casos o único 

material utilizado em sala de aula (FREITAS; RODRIGUES, 2004). 

 

2. METODOLOGIA 
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O referente artigo é caracterizado como uma pesquisa teórica do assunto, realizada através 

de uma abordagem qualitativa, com fundamentação teórica de referências bibliográficas, para a 

construção de resultados na análise, obtendo-se os artigos científicos sobre a utilização de recursos 

pedagógicos no Ensino de Química. 

A partir das problemáticas encontradas, foi realizada a etapa que constou da análise dos 

capítulos especificamente sobre o assunto Polímeros, para isso realizou-se uma pesquisa em 10 

escolas públicas em diferentes bairros da cidade de Belém do Pará, obtendo-se 3 (três) livros 

didáticos mais abordados por escolas públicas, direcionados ao 3º (terceiro) ano do Ensino Médio. 

Os livros foram denominados de Livro Didático I, Livro Didático II e Livro Didático III, LD I, 

LDII e LDIII, respectivamente. 

Na metodologia empregada buscou-se diversas referências bibliográficas sobre a origem da 

utilização dos livros didáticos como material escolar, a importância como recurso didático no 

ensino, a interferência que causa no processo de ensino-aprendizagem, entre outros. 

Realizou-se a análise dos capítulos dos Livros Didáticos de acordo com a Figura 1 que 

contem os aspectos analisados em decorrência dos pontos importantes que um Livro Didático deve 

possuir. 

Figura 1 – Aspectos analisados nos Livros Didáticos. 

 
Fonte: Autores (2016).  

Através desses pontos colocados na Figura 1, realizou-se as análises do capítulo do assunto 

Polímeros de cada um dos três livros mais utilizados nas escolas de Belém-PA. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro aspecto analisado foi como os autores destacaram os textos introdutórios, diante 

dessa análise observou-se que o LD I utilizou uma forma com a intenção de aguçar a curiosidade 

sobre o assunto logo no primeiro parágrafo em que cita “as macromoléculas vêm sendo usadas há 

milênios pela Humanidade: o algodão, a lã a seda, etc.” (LD I), notou-se que o autor indaga 

implicitamente para que continue a leitura para que possa se responder a uma pergunta: O que seria 

macromoléculas? Qual a relação entre macromoléculas e polímeros? 

O mesmo acontece ao explorar o LD II, a diferença está na forma como é colocada, pois o 

autor relaciona o conceito de polímeros com o cotidiano, como ocorre neste trecho “a natureza tem 

de belo [...] a partir da simplicidade ao unir pequenas moléculas produzindo outras, bem maiores, 

chamadas macromoléculas ou polímeros” (LD II) observe que no caso desse autor já impõem um 

determinado conceito para o aluno. Já no caso do LD III, o autor não coloca texto introdutório. 

De acordo com Wartha e Faljoni-Alário (2005, p. 46) esses exemplos encontrados e 

aplicados no processo de construção de conceitos químicos utilizando a contextualização em 

recursos pedagógicos sob a influência do dia-a-dia dos leitores são exemplos: 

Que utilizam contextos da vida dos estudantes para despertar o interesse, como 

para construir atividades que facilitem o processo de aprendizagem, com o 

objetivo de superar a excessiva aridez da abstração científica. Deste modo, a 

contextualização é tratada na maioria dos casos como estratégia de ensino-

aprendizagem para facilitar a aprendizagem. 

 

O aspecto da contextualização e sua importância nos livros didáticos não implicam apenas 

em sua influência sob o processo de aprendizagem e desempenho do aluno, mas também no 

desenvolvimento do exercício da cidadania (WARTHA; FALJONI-ALÁRIO, 2005). 

Além disso, o autor do livro LD II também aplica uma área posterior a essa com um artigo 

jornalístico do Globo Ciência, não apenas motivador, mas o texto mostra novamente a relação que 

a química possui com a realidade, com o contexto de vida dos leitores, com os fatos da história da 

ciência de como ocorreu o surgimento do estudo dos polímeros, e ao lado mostra também uma 

etiqueta com ilustrações e informações dos estudiosos da época.  

A valorização da história da ciência nos livros didáticos demonstra não apenas a sua 

importância presente no desenvolvimento da ciência, mas “não só, auxiliar no aprendizado dos 
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conteúdos científicos, como também no próprio processo de desenvolvimento cognitivo individual 

do educando” (QUINTAL GUERRA, 2009, p. 22), auxiliando-o no processo conceitual dos alunos. 

A valorização da história da ciência no processo de ensino-aprendizagem em livros 

didáticos é expressa por Justi e Gilbert (2000) apud Duarte (2004, p. 318) como “conhecer o que 

conhecemos sobre as ciências é algo que um cidadão cientificamente culto do século XXI não pode 

ignorar”, para muitos estudiosos conhecer, possuir uma alfabetização científica e proporcioná-la é 

algo essencial na formação crítica do cidadão, incluindo a inter-relação existente entre ciência, 

tecnologia e sociedade. 

As potencialidades da utilização da história da ciência no corpo de recursos didáticos são 

discutidos por vários autores, muitos demonstram essa utilização como um fator positivo para a 

sociedade, porém outros não demonstram da mesma forma, como observado por Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2007) que essa utilização desestimula e torna o ensino fatigante, 

memorístico e desvinculado da realidade. 

O que se encontra no LD III é justamente o que é colocado por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2007), o autor do livro didático não coloca texto introdutório ou comentário 

preliminar para que o leitor possa se familiarizar com o assunto, neste caso o autor fornece como 

trecho inicial apenas o conceito sobre polímeros, polimerização, de forma bem sucinta juntamente 

com fórmulas moleculares. 

Porém no decorrer do capítulo o autor cita rapidamente algumas curiosidades sobre os 

polímeros, nelas notam-se breves comentários históricos, muitas estruturas moleculares, e 

ilustrações dos polímeros no cotidiano e suas respectivas legendas.Apesar das divergências 

encontradas por vários autores e nos livros analisados em relação da história da ciência e os livros 

didáticos, faz-se necessário lembrar que o professor não deve utilizar o livro didático como a única 

fonte de informações, ou seja, a única fonte de pesquisa para realizar o seu trabalho. 

Quando analisado sobre o desenvolvimento dos conceitos do tema polímeros, nota-se que 

o LD III não especifica bem ou explora os conceitos iniciais sobre monômeros, polímeros, e 

macromoléculas, o LD III apenas impõem esses conceitos em um trecho como analisado 

anteriormente. Já nos LD I e LD II, os conceitos sobre polímeros são reforçados constantemente e 

bem explorados, como observa-se no LD I em que coloca a origem da palavra.Essa relação de 
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continuidade entre os conceitos abordados naquele capítulo e comparação dos conceitos, de acordo 

com Brasil (2007) “permite uma boa articulação entre os conhecimentos novos e os já adquiridos”. 

Em outro aspecto analisado encontra-se as ilustrações com boa qualidade gráfica, a forma 

visualmente atraente, de modo geral os recursos visuais. A partir desses pontos todos os três livros 

analisados apresentaram boa qualidade gráfica, com visuais atraentes para o estudo e 

entretenimento do aluno, de forma geral os recursos visuais estão bem elaborados. 

Porém, nos LD I e LD III em muitas ilustrações não foram colocados as respectivas 

legendas, ou seja, não há um direcionamento do aluno para o que significa aquela imagem, a relação 

existente entre o assunto e a ilustração, segundo Wartha e Faljoni-Alário (2005) as ilustrações 

devem e precisam ser utilizados como forma do aluno perceber a Química no seu dia-a-dia, 

observa-se novamente a importância da contextualização, uma das formas estratégicas para a 

construção de significados por parte do leitor, no caso por parte dos alunos, ou seja, desenvolver a 

capacidade de construir conceitos. 

Por fim analisou-se a utilização da experimentação colocada pelos autores, apenas o LD I 

apresentou atividades práticas, experimentações, com materiais de fácil acesso tanto para o os 

professores quanto para os alunos, além disso, no final de cada atividade prática o autor descreve 

perguntas sobre a experimentação que reforça o assunto do capítulo. 

Segundo Keller, Barbosa, Baiotto e Silva (2011, p. 1) “a própria Ciência permite o 

desenvolvimento das atividades, uma vez que os fenômenos acontecem naturalmente e os materiais 

estão disponíveis na própria natureza”, desta forma as atividades nos laboratórios, ou até mesmo 

nas salas de aula dependendo da experimentação, atuam como catalisadores no processo cognitivo. 

De acordo com Schwahn e Oaigen (2009, p. 2) “a ausência de conexão entre o conteúdo 

passado em sala de aula e o dia-a-dia, pode justificar a indiferença entre os alunos e também em 

relação aos próprios professores quando do uso da experimentação”, apesar da suma importância 

relacionada à experimentação, a maneira como é utilizada, a forma como se utiliza também o 

laboratório de química e a parte teórica, é também essencial no processo de ensino-aprendizagem 

para que esse desenvolvimento cognitivo não seja desvinculado dos conceitos da disciplina. 

 

4. CONCLUSÕES 
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Neste trabalho foram apresentados alguns aspectos para a análise de três livros didáticos 

muito conhecidos e utilizados por professores de escolas públicas de Belém-PA, com isso foram 

descritos os processos para a obtenção dos resultados. 

Em consideração aos aspectos avaliados é essencial esclarecer que o professor não pode ser 

refém do livro didático, por mais que a importância de sua utilização seja grande, os livros didáticos 

continuam sendo os instrumentos de trabalho da maioria dos professores, baseando-se 

significativamente a prática docente. 

É necessário que tanto os professores quanto os alunos tenham acesso aos meios 

alternativos de aprendizagem e a busca por outras formas de conhecimento é essencial para adquiri-

lo, portanto, abordou-se essa análise para que o professor ou leitor reflita, elabore e utilize 

estratégias no uso de qualquer recurso pedagógico de maneira a desenvolver as capacidades 

científicas, obtendo como resultado desta reflexão de cada livro didático o modo como tal implica 

na formação, sendo, além disso, no caso, o papel do professor, seu dever no processo cognitivo, e 

até mesmo nas experiências e conhecimento que o mesmo adquire. 
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RESUMO  

 
A horta de plantas medicinais é um espaço para a saúde, e o aprendizado sobre as plantas utilizadas 

na medicina popular permite a difusão desse conhecimento para o tratamento de diversas doenças. 

Diante disso, percebe-se que muitos alunos sabem que seus país e familiares lhes dão chá de 

diversas ervas, contudo não sabem explicar ou conhecem o nome da erva medicinal que ingerem 

quais suas finalidades e principalmente o modo correto de melhor utilizá-las. Dessa forma, este 

projeto teve como objetivo a implantação de uma horta medicinal na escola de ensino fundamental 

“7” de Setembro na vila de Jubim/Salvaterra, para o desenvolvimento de atividades educativas no 

ensino de forma interdisciplinar e possibilitar aos educandos um laboratório vivo para ser utilizado 

em aulas de botânica. Sendo distribuídos 30 questionários etnobotânicos socioeconômicos aos 

alunos voluntários do projeto, cujas informações obtidas, servirão para escolha das plantas que os 

educandos puderam trazer de suas casas para fazerem parte do acervo do espaço do projeto e do 

catálogo das espécies.  A horta foi implantada com as plantas doadas pelos alunos e o herbário foi 

construído também com espécies doadas pelos alunos, o herbário hoje pertence à escola, como 

objeto de estudo e recurso didático, e está à disposição de visitantes. 

 

Palavras-chave:Ensino fundamental. Educação. Plantas medicinais. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 

 

 

1. INTRODUÇÃO           

As plantas medicinais e seus derivados estão entre os principais recursos terapêuticos da 

medicina tradicional, e vêm, há muito, sendo utilizados pela população brasileira nos seus cuidados 

com a saúde. De acordo com Dorigoni (2001), o conhecimento empírico sobre a ação dos vegetais 

existe desde as antigas civilizações até os dias atuais, sendo o uso de plantas medicinais uma pratica 

generalizada na medicina popular. 
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Segundo Pires (1984), a planta medicinal é qualquer vegetal produtor de drogas ou 

substâncias bioativas utilizadas direta ou indiretamente como medicamento e nesse sentido, cerca 

de 80% da população mundial já fez uso de algum tipo de erva na busca de alívio de alguma 

sintomatologia dolorosa ou desagradável e pelo menos 30% desse total usaram plantas por 

indicação médica (OMS). 

Dessa forma, o ensino de Ciências associado com o saber empírico dos estudantes torna-se 

necessária para relacionar o emprego e manuseio correto das plantas à prevenção e/ou cura de 

doenças. Isso pode ser realizado por meio da implantação de hortas medicinais em lugares públicos 

ou privados, o que supriria as necessidades do público menos favorecido. 

Nessa perspectiva, o projeto tem como foco o resgate do conhecimento popular dos 

educandos e consequente relação dos seus saberes com o conhecimento científico a fim de 

promover a divulgação do conhecimento popular de plantas medicinais e a construção de um mini-

herbário dentro da escola.  

 

2. METODOLOGIA         

A implantação da horta medicinal foi desenvolvida em uma escola municipal de ensino 

fundamental “7” de Setembro, de rede publica no município de Salvaterra. A atividade ocorreu no 

período do dia 02 à 08 de junho de 2016, tendo como público alvo 8º, 9º ano e 3ª etapa (EJA) 

totalizando 30 alunos. 

Antes de iniciar as atividades realizou-se a avaliação do espaço físico da escola para 

constatarqual o local disponível para construção da horta. Após a avaliação organizou-se um 

encontro com o professor de ciências e a direção da escola para que o grupo pudesse expor o projeto 

que seria realizado na instituição. 

A etapa subsequente foi a realização da apresentação do projeto aos estudantes do 8º, 9º ano 

e 3ª etapa e seus professores sobre a importância do conhecimento popular sobre os benefícios e 

cuidados com o uso de plantas medicinais. 

Em seguida, realizou-se a distribuição de questionário etnobotânico sobre as plantas 

medicinais, que os alunos levaram para casa e responderam com seus familiares as seguintes 

questões: O que você sabe sobre plantas medicinais?  Quais plantas conhecem? Como você utiliza 

essa (s) planta (s)? Esse levantamento foi usado como indicador para quais plantas serão os 

exemplares da horta e do herbário.  
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A etapa seguinte foi realizada uma palestra a respeito da finalidade, utilização e eficácia 

das plantas medicinais. Ao final da palestra foi solicitado aos alunos voluntários que levassem dois 

exemplares das plantas a que tivessem acesso. Um exemplar foi destinado a construção da horta 

suspensa/vertical e a outra que passou pelo processo de prensagem para montagem do herbário. 

Foi solicitado, também, que cada aluno levasse duas garrafas pet para colocarem as mudas. Em 

seguida, realizou-se a implantação da horta e a construção do herbário que foram construídos em 

conjunto com os voluntários para ser utilizado para fins educativos como ferramenta para o ensino 

de ciências. Além de que a cada encontro do projeto os alunos receberam uma folha de papel para 

que fizessem suas considerações e observações sobre a atividade proposta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Etnobiologia possui caráter interdisciplinar, ramificando-se em diferentes enfoques que 

contribuem na compreensão de etnoclassificações da biodiversidade por populações tradicionais 

(DIEGUES et al., 2001). Assim como também o uso de plantas terapêuticas surgiu com as 

primeiras sociedades humanas tradicionais de que se tem conhecimento. Seu aprendizado se 

estruturou através de observações sistemáticas e de experimentações, passando de geração a 

geração através da oralidade, para a sobrevivência e sustentabilidade dos grupos (SILVEIRA; 

FARIAS, 2009). 

De acordo com que diz Pasa (2011), a medicina popular é inicialmente uma medicina de 

saber local, que designa certo modo de transmissão essencialmente oral e gestual, comunicada por 

intermédio da família e da vizinhança. Ela é praticada no cotidiano e se compõe de receitas cuja 

base é essencialmente vegetal, e de conhecimentos e habilidades que se inscrevem no âmbito do 

empirismo médico. 

Diante disso, o consumo de plantas medicinais pode ser desenvolvido numainstituição de 

ensino com o envolvimento dos alunos. Segundo Bianco, citado por Kurek e Butzke (2006), uma 

horta bem planejada e organizada pode oferecer inúmeras vantagens, dentre elas: fornece vegetais 

que têm vitaminas e minerais essenciais para à saúde; propicia uma alimentação de qualidade, 

saudável e variada; diminui os gastos com a alimentação; permite a colaboração dos educandos, 

enriquecendoseus conhecimentos e aprimorando experiências; é fonte de renda familiar quando a 
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produção é maior que o consumo; melhora a aparência e o valor nutritivo das refeições; e permite 

produção em curto. 

Dessa maneira, uma etapa importante nesse processo foi á participação integrativa dos 

membros escolares, desde o apoio na recepção até a concretização do projeto. Exemplo disso pode 

ser destacado na disponibilidade da escola em ceder espaço para a aplicação do projeto. 

Principalmente na etapa inicial de apresentação do projeto, onde alunos e comunidade escolar em 

geral demonstraram interesse quanto ao tema do projeto. 

Outro fator é quanto a total participação dos alunos, na implantação da horta na escola, 

principalmente no momento da limpeza do canteiro (Figura 1),foi nesse caso,importante para que 

ocorresse uma maior interação escola/famílias dos alunos, propiciando troca de experiências entre 

as diferentes fontes de informação (Figura 2). Além de que anteriormente à implantação, os alunos 

confeccionaram os suportes de garrafa pet para as plantas que foram colocadas na vertical do muro 

da escola (Figura 3). 

Figura 1 – A-B: Estudantes realizando a limpeza, preparação do solo para implantação da horta.  

 

Fonte: Autores, 2016. 

Figura 2 – A-B: Estudantes realizando a implantação da horta medicinal na vertical, C-D: implantação das 

mudas no canteiro em baixo.  
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Fonte: Autores, 2016.  

 

 

Figura 3: A-B: Estudantes realizando a confecção dos suportes de garrafas pet para as 

mudas. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Após a implantação da horta, realizou-se a identificação das plantas com seus nomes 

popular e científico baseados em bibliografias especificas à classificação das plantas, onde 
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também os alunos, demonstraram-se dispostos a aprender o nome cientifico das plantas que eles 

mesmos plantaram (Figura 4). 

 
Figura 4: A-B: identificação das plantas 

 
Fonte: Autores, 2016. 

Quanto aos questionários que os alunos responderam juntos de seus familiares em relação 

às plantas medicinais, os alunos trouxeram muitas informações sobre este assunto como, por 

exemplo: 

“minha avó usa para fazer remédios, e às vezes, minha mãe usa pra fazer produtos”[SIC], 

“nós utiliza para fazer chá e passar em ferimento” [SIC], 

“as plantas medicinais servem pra ajuda em doenças, manchas na pele, fortalecer os ossos 

no corpo e muitas outras coisa” [SIC]. 

Em relação a construção do herbário os alunos mostraram-se curiosos, pois em primeiro 

momento não sabiam o que era um herbário e qual sua serventia, conhecendo-se então o que seria 

um herbário, demonstraram total interesse em construir um, e mostraram responsabilidade em 

assumir a troca dos jornais na prensa durante a octação das plantas (Figura 5).   

 

 

 

 

 
Figura 5: A-B: Estudantes realizando a prensagem das plantas para o herbário C-D: Estudantes 

construindo o catálogo das espécies. 
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Fonte: Autores, 2016. 

Quando as atividades do projeto foram encerradas, os alunos se mostraram contentes e orgulhosos 

do trabalham que realizaram: 

“Gostei muito de ajudar a plantar, vou falar pra minha mãe fazer uma horta lá em casa” [SIC], 

“Queremos participar de mais projetos na escola como esses” [SIC], 

“A horta ficou muito linda, foi muito legal trabalhar com vocês meninas, por que eu não 

sabia muito da importância das plantas medicinais” [SIC], 

“gosto quando temos aula fora da sala, tipo atividades com estas” [SIC]. 

Por tanto, a horta inserida no ambiente escolar possibilita o desenvolvimento de diversas 

atividades pedagógicas em educação ambiental, pois possibilita a união da teoria e prática de forma 

contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. E também  podem se transformar 

num laboratório vivo e se tornarem uma estratégia para promover estudos, pesquisas, debates e 

atividades sobre a questão ambiental, além de estimular o trabalho pedagógico dinâmico, 

participativo, prazeroso, interdisciplinar é o que diz  (NEVES et al., 2010, p. 22). 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Concluiu-se que a implantação das hortas de plantas medicinais e do herbário, além de 

proporcionar o aprendizado de conceitos científicos e de conhecimentos populares, na escola “Sete 

C D 
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de Setembro” pode estimular a criação de material didático com orientações a respeito do plantio, 

da manutenção, da aplicação, da classificação, conservação e da identificação das espécies, 

estimulando o envolvimento da família e da comunidade em geral.  
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RESUMO  

 

O presente trabalhoteve por finalidade desenvolver uma metodologia adequada,utilizando-se da 

modelagem como recurso didático alternativo, visando tornar as aulas mais atrativas e de fácil 

compreensão do assunto “Ligações Químicas”— ligações iônica e covalente —, proporcionando 

ao aluno uma aprendizagem eficiente no ensino do mesmo. A atividade foi desenvolvida com sete 

estudantes pertencentes a um cursinho pré-vestibular — vinculado à Pró-reitora de Extensão da 

Universidade do Estado do Pará (PROEX/PA) — situado no município de Salvaterra-PA, sendo 

dividida em duas etapas: a primeira foi constituída de uma avaliação diagnóstico, por meio da 

aplicação de um questionário e uma aula expositivo-dialogada;  na segunda foi realizada uma 

atividade prática, e por fim foi realizada uma última intervenção avaliativa com enfoque voltado 

para a opinião do aluno sobre a metodologia empregada e conhecimentos obtidos durante a 

execução das atividades. Acerca da metodologia utilizada neste trabalho: os participantes foram 

unânimes em sua opinião ao avaliarem, como ótima metodologia a utilização do recurso 

pedagógico durante a prática. O uso de estratégias metodológicas diferenciadas de ensino, como a 

modelagem, possibilitou que o aluno seja sujeito ativo no processo de construção do seu 

conhecimento, refletindo e fazendo, aliando o conhecimento teórico ao prático, além de tornar o 

assunto “visível”, pois o discente faz em modelos palpáveis as ligações iônica e covalente, com 

isso diminui-se a abstração desse assunto, facilitando o entendimento do aluno. 

 
Palavras-chave: Modelagem. Recurso didático alternativo. Ligações iônica e covalente. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A Química é o ramo da Ciência que estuda a matéria, sua composição, transformação e as 

condições envolvidas nesse processo (RUSSELL, 1994). As ligações químicas são uma parte da 

Química que estudam as forças que agem entre os átomos. As duas interações mais fortes: a ligação 

iônica, que é a força que mantém os íons unidos, depois que um átomo cede definitivamente um, 

dois ou mais elétrons para outro átomo, e a ligação covalente, que consiste na união entre átomos 

estabelecida por pares de elétrons (FELTRE, 2009). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) apresentam 

propostas didáticas que vão contra à memorização dos conteúdos, fórmulas e conhecimentos 

repassados sem relação com o cotidiano do aluno (BRASIL, 1999). Entretanto, o ensino de 

Química ainda se baseia em uma metodologia que não estimula o aluno a ir além do que é abordado 

em sala de aula (LIMA et al., 2002; CARVALHO; BUENO; SILVA, 2009). 

 Quando se estuda ligações químicas é necessário utilizar modelos, que são representações 

da realidade; formas simplificadas de explicar determinado fenômeno na tentativa de entendê-lo 

(MENDONÇA; JUSTI; OLIVEIRA, 2006). Além disso, a utilização de modelos alternativos 

diminui o nível de abstração do objeto de estudo que não pode ser observado, tornando a 

aprendizagem mais significativa, pois proporciona ao aluno correlacionar o conteúdo proposto com 

o seu cotidiano (PERUZZO; CANTO, 1998; FERREIRA et al., 2007). 

Muitas vezes, o livro didático é o único recurso disponível a ser utilizado pelos professores 

e alunos, nas aulas de Química (e de outras disciplinas), que tem como base os modelos neles 

representados, devido a esse fator, torna-se conveniente a utilização de novas abordagens 

metodológicas e inovadoras para o ensino (CARVALHO; BUENO; SILVA, 2009; FERNANDES; 

CAMPOS; JUNIOR, 2010; MELO; NETO, 2010).  

A partir disso, é necessário utilizar ferramentas que auxiliem o professor no ensino de 

ligações químicas; e possibilite ao discente uma maior interação na ação educativa e envolvimento 

com o assunto trabalhado. Logo, o referido trabalho tem como objetivo a utilização de materiais 

didáticos (alternativos e de baixo custo) como ferramenta complementar no ensino de ligações 

químicas, tornando o modelo palpável, no qual o discente poderá montar, desmontar, visualizar, 

envolvendo-se na ação educativa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho possui caráter quali-quantitativono que se refere ao levantamento e 

análise de dados, contribuindo para uma maior veracidade dos questionamentos e especulações 

levantadas ao longo processo educativo (FIGUEREDO; SOUZA, 2008). 

Tendo como público-alvo sete alunos pertencentes a um cursinho pré-vestibular – vinculado 

à Pró-reitora de Extensão da Universidade do Estado do Pará (PROEX- UEPA), situado no 

município de Salvaterra/ PA –, a metodologia foi executada em quatro etapas distintas. 
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2.1 PRIMEIRA ETAPA 

Foi feita uma avaliação diagnóstica, por meio da aplicação de um questionário contendo 

perguntas abertas, semiabertas e fechadas, com a finalidade de averiguar quais conhecimentos 

prévios os alunos possuem acerca do conteúdo ligações químicas. Segundo Rubem; Lopes (2014) 

as perguntas abertas e semiabertas se destinam a obtenção de respostas livres e utilizadas à pesquisa 

qualitativa, já as fechadas, para respostas mais precisas, sendo ambas utilizadas principalmente na 

pesquisa quantitativa. 

 

2.2 SEGUNDAETAPA 

Foi desenvolvida uma aula expositivo-dialogada com o tema “Ligações Químicas”, sendo 

ilustrada – a partir de uma apresentação de slides – com exemplos de substâncias do cotidiano dos 

educandos, relacionando suas propriedades e características com o conteúdo de ligações químicas. 

Além disso, utilizou-se do quadro branco para esclarecimentos das regras de efetuação das ligações 

iônicas e covalentes, de acordo com a grade curricular estabelecida pelo órgão de educação 

responsável (SEDUC-PA). 

 

2.3 TERCEIRA ETAPA  

Com o intuito de aliar a prática com o ensinamento teórico, os alunos foram organizados 

em grupos para acompanhamento e construção de interações atômicas específicas. Para a prática 

— Construção de ligações químicas — adaptada da produção didático-pedagógica 

“EXPERIMENTOS DE CIÊNCIAS EM MICROESCALA: QUÍMICA E FÍSICA” (CRUZ; 

LEITE; ORECCHIO, 1996), foram necessários os seguintes materiais: cartelas feitas com folhas 

de papel (A4), com representações atômicas; alfinetes coloridos; micro elásticos e isopor. 

 

2.4 QUARTA ETAPA 

Foi realizada uma última intervenção avaliativa, seguindo os moldes do primeiro 

questionário (contendo perguntas abertas, semiabertas e fechadas), com enfoque voltado para a 

opinião do aluno sobre a metodologia empregada e conhecimentos obtidos durante a execução das 

atividades. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O presente trabalho apresentou resultados conforme a metodologia descrita, sendo 

devidamente analisados e convertidos em gráficos, se necessário.  

Objetivou-se trabalhar com a turma do cursinho pré-vestibular (PROEX- UEPA), composta 

por aproximadamente 30 alunos. Entretanto, apenas uma pequena parcela da turma ‒ sete discentes 

‒ esteve presente no decorrer das atividades. Por questões éticas e para manter em anonimatoa 

identificação dos sujeitos da pesquisa, optou-se por nomeá-los da seguinte forma: alunos 1, 2, 3, 4, 

5, 6 e 7. 

Na primeira pergunta (Questionário 1) foi indagado: “O que você entende sobre ligações 

químicas?” Dos sete alunos entrevistados, somente dois conseguiram responder de forma 

satisfatória a interrogativa. Isto se justifica devido ao fato de 86% deles possuírem dificuldade em 

compreender o assunto abordado (Figura 1). 

 
Figura 1: Gráfico sobre a dificuldade dos estudantes a respeito das ligações químicas. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Tais dificuldades, segundo eles, são devidas à falta de interesse pela disciplina por ser muito 

abstrata, ou seja, o professor não utiliza artifícios que possibilitem uma melhor visualização daquilo 

que é estudado, como por exemplo, a utilização da modelagem. De acordo com Ferreiraet al. 

(2007), o uso de modelos implica na diminuição do nível de abstração, aumentando o interesse dos 

alunos. Este fato ficou evidente durante a execução do projeto.  

86%

14%

Sim

Não
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A segunda questão (Questionário 2) perguntava aos participantes: Como você avalia a 

prática metodológica sendo complementada com recursos didáticos alternativos, em aulas de 

Química? Cem por cento (100%) dosentrevistados avaliaram como ótima metodologia com a 

utilização do recurso pedagógico durante a prática. Tal quantificação foi confirmada, com as 

seguintes respostas: 

Aluno 1: “Porque aprendemos mais.” 

Aluno 2: “Pois, facilita no aprendizado, desde o momento que há interação entre aluno e 

professor.” 

Aluno 3: “Isso chama a atenção e prende o aluno a gostar de fazer.” 

Aluno 4: “Acabamos identificando o que realmente acontece nas ligações.” 

Aluno 5: “Assim nós aprendemos mais.” 

Aluno 6: “Sim, porque na teoria aprendemos, mas na prática conseguimos entender melhor 

a aula.” 

Aluno 7: “Porque ficamos mais práticos nas aulas, e praticamos algumas coisas.” 

Tais depoimentos mostram a aceitação do público-alvo acerca da utilização de recursos 

alternativos, que viabilizaram um maior interesse pelo assunto “Ligações Químicas”, rompendo o 

método tradicional de ensino. Já que no momento da prática se empenharam na construção de 

moléculas com base no seu conhecimento adquirido, durante a aula teórica (Figura 2). Quando 

perguntados se gostariam que seus professores de química utilizassem métodos como esse para 

complementar as aulas de química, todos eles responderam que “sim”. De acordo com Ferreiraet 

al. (2007), a utilização de modelos torna as aulas mais atrativas possibilitando um melhor 

aprendizado. 
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Figura 2: Construção das substâncias químicas: (A) Elaboração das ligações Inter atômicas, 

previamente, na teoria; (B) Participação ativa no âmbito da atividade prática; (C) Organização na 

montagem das ligações (D) Finalização com as sustâncias – iônicas e covalentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autores, 2016. 
 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a forma com que os conteúdos são trabalhados é fundamental para promover 

a obtenção de conhecimentos eficientes por parte do aluno. O uso de estratégias metodológicas 

diferenciadas de ensino, como a modelagem, possibilita que o aluno seja sujeito ativo no processo 

de construção do seu conhecimento, refletindo e fazendo, aliando o conhecimento teórico ao 

prático. Além disso torna o assunto “visível”, pois o discente faz em modelos palpáveis as ligações 

iônica e covalente, com isso diminui-se a abstração desse assunto, facilitando o entendimento do 

aluno. 
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RESUMO 

 

AMontrichardia linifera (aninga) é uma espécie encontrada facilmente na região amazônica, e que 

merece ser contextualizada nas escolas pelo seu importante papel biológico e ambiental no 

ecossistema de várzea. Essa pesquisa teve como objetivo o estudo e valorização da M. linifera 

Schott (aninga) como recurso didático a ser explorado no ensino fundamental nas escolas do 

município de Igarapé- Miri/ PA. A pesquisa deu-se de forma mista (quantitativa e qualitativa), 

através da aplicação de questionários em duas escolas uma localizada na várzea e outra na sede do 

município. Foram entrevistados 5 professores e 21 alunos de ambas as escolas, assim como 10 

moradores da várzea. Nas escolas foi realizada uma metodologia que constou de uma intervenção 

pedagógica, através de palestra para os alunos inicialmente entrevistados e a confecção de uma 

cartilha para auxiliar professores e alunos a desenvolverem atividades com a aninga. As análises 

demostram que professores, alunos e moradores ribeirinhos percebem a presença da espécie no seu 

cotidiano, porem a desconhecem de forma científica, tendo apenas conhecimentos empíricos, essa 

falta de informação impossibilita que a espécie seja trabalhada de forma metodológica e 

contextualizada em sala de aula, porem após a intervenção pedagógica houve uma mudança 

significativa no entendimento dos alunos sobre a espécie. Verificou-se que a M. linifera pode ser 

utilizada como recurso didático a ser explorado nas escolas de forma contextualizada auxiliando o 

aprendizado significativo dos alunos, uma vez que aquela faz parte do seu cotidiano. 

 

Palavras-chave: Recurso pedagógico. Valorização. Contextualização. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

A Montrichardia linifera (aninga) espécie nativa muito frequente habitando as margens dos 

rios, lagos e igarapés, deve ser explorada de forma didático pedagógica pelo seu importante papel 

no bioma amazônico, no entanto pouco se tem dado valor a essa macrófita aquática no contexto 

escolar, inclusive nas escolas ribeirinhas da região. 

mailto:sebclopes@yahoo.com.br
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A falta de informação sobre a espécie tanto no contexto escolar quanto nas comunidades no 

entorno dessas escolas ribeirinhas reflete na ausência de cuidados com esse vegetal, uma vez que 

os ribeirinhos optam por retirar da frente de suas residências, trazendo inúmeras consequências 

como assoreamento dos rios e igarapés pelo deslizamento das margens afetando também a 

biodiversidade local, uma vez que também serve de moradia para diversos animais.  

Além disso a espécie é considerada tóxica, no entanto, muitos ribeirinhos utilizam a planta 

na medicina tradicional, portanto “há necessidade de cuidados e critérios ao se utilizarem tais 

medicamentos visto que muitas vezes podem provocar intoxicações ou até mesmo morte por 

envenenamento” (AMARANTE et al., 2011, p. 419). 

Também “[...] possui uma grande capacidade em acumular o Mn em suas partes aéreas, 

levando à hipótese de ser uma potencial planta indicadora de poluição ambiental” (PANTOJA; 

AMARANTE; LINS, 2013). Por outro lado, a M. linifera pode ser utilizada de forma ornamental. 

Segundo Amarante et al. (2009, p. 3) a M. linifera pode ser encontrada na área de Belém [...] e 

principalmente no complexo turístico Mangal das Garça, além de ser representada com alguns 

exemplares, como um símbolo da Amazônia[..]. Na zona urbana do Município de Igarapé- Miri 

também se percebe a presença de aningais em locais que o solo sofre alagamentos. 

Entender o papel destas plantas que compõe as margens dos rios na Amazônia, 

principalmente nas áreas marginais das grandes cidades, em relação à contenção de encostas e 

barrancos, é elemento fundamental na contenção de erosão e segurança social (TEIXEIRA et al., 

2014, p. 7). 

Essa pesquisa teve como objetivo o estudo e valorização da M. linifera Schott (aninga) 

como recurso didático a ser explorado no ensino fundamental nas escolas do município de Igarapé- 

Miri/ PA 

2.METODOLOGIA  

A pesquisa foi do tipo mista (quantitativa e qualitativa), onde os dados foram obtidos 

através de ida a campo na zona rural e urbana do município de Igarapé-Miri/PA. 

Local da pesquisa 

Este trabalho foi realizado em duas escolas de ensino fundamental: São Roque localizada 

nas margens do rio Igarapé-Miri, zona rural e Enedina Sampaio, zona urbana, denominadas A e B, 

respectivamente. 
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Aplicação de Questionário aos alunos 

Participaram da aplicação do questionário cerca de 21 alunos de ambas as escolas e o 

mesmo foi composto de perguntas relacionadas a morfologia da M. linifera, para saber se os 

mesmos conseguiam identifica-la e se conseguiam diferenciar das demais espécies, a segunda 

continham perguntas sobre a relação dos Aningais com os animais e insetos e terceira parte sobre 

a importância ecológica da espécie para diagnosticar a percepção dos alunos sobre esse aspecto. A 

aplicação do questionário durou cerca de 15 minutos. 

Aplicação de questionários aos professores 

Participaram dessa fase cerca de 5 professores que estavam ministrando as disciplinas de 

Ciências, Matemática, Educação Artística, Educação Física e Língua Portuguesa, na escola da 

várzea contendo 8 perguntas referentes ao perfil do professor, o conhecimento sobre a espécie 

estudada, a forma como contextualizam os conteúdos nas aulas e quais as dificuldades encontradas 

em trabalhar com espécies regionais. 

Entrevista com os moradores 

Participaram dessa fase, apenas moradores da zona rural, que vivem no entorno da escola. 

Foram escolhidas dez residências aleatoriamente, e com o uso de gravador de voz foram feitas sete 

perguntas estruturadas sobre os usos e costumes da M. linifera pela comunidade. 

Interferência pedagógica (Palestra)  

Ocorreu através de uma palestra direcionada aos alunos sobre a espécies e no final foi 

realizada uma atividade para sedimentar os conhecimentos repassados. Essa mesma metodologia 

foi utilizada em ambas as escolas. 

Elaboração do material didático (Cartilha) 

Devido à escassez de informações sobre a espécie no material didático utilizado nas 

escolas, foi confeccionado uma cartilha informativa para servir como recurso pedagógico aos 

professores, para utilizarem em suas aulas. Para tal, baseou-se em 03 categorias e 16 critérios 

elencados do trabalho elaborado por Bandeira et al. (2012). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entrevista com os alunos da escola A e B 

Os alunos da escola A ao responderem ao questionário aplicado sobre a morfologia da 

aninga, 100% reconhecem a espécie. No entanto a única parte em que houveram maior número de 

erros alcançando 85,7% foi em relação as raízes, uma vez que é a única parte da planta que se 
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encontra submersa mesmo em períodos de maré baixa, dificultando desta forma sua 

visualização.As outras partes como caule, folha, flor e fruto foram bem identificadas com valores 

de acertos variando de 90,5 a 100%. 

Enquanto que os alunos da escola B somente 71,4% reconheceram a espécie, no entanto 

100% dos alunos erraram sobre a identificação da raiz e a parte que mais conseguiram identificar 

foram as folhas 71,4% de acerto. 

Percebe-se que em relação a essa questão os alunos da escola A devido ao maior contato 

visual com a espécie diariamente souberam reconhecer melhor a espécie do que os alunos da escola 

B, no entanto, com as mesmas dificuldades para identificar as raízes. Mostrando com isso que a 

espécie necessita ser contextualizada nas aulas para que o conhecimento empírico seja somado ao 

científico. 

Sabe-se que existem duas espécies reconhecidas de aninga a Montrichardia linifera 

(Arruda) Schott e a Montrichardia arborescens (L.), no entanto ambas são chamadas 

vernaculamente como aninga. Morfologicamente podem serem distinguidas pelos números de 

nervuras nas folhas, M. arborescens apresenta três nervuras secundárias e M. linifera apresenta 

entre cinco e seis nervuras secundárias (VERHOEF; JONKER, apud PANTOJA, 2011, p. 15). 

Além disso afirma Pantoja (2011, p. 22) que a M. linifera ocorre predominantemente nas várzeas 

amazônicas e M. arborescens (L.) é a espécie congenérica cuja distribuição parece estar 

predominantemente relacionada aos igapós. 

Os alunos da escola A quando foram perguntadossobre os animais avistados no entorno 

dos aningais, relataram sete espécies: Cigana (Opisthocomus hoazin), Camarão (Macrobrachium 

amazonicum), Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris, Rodentia), Tracajá (Podocnemis unifilis), 

Búfalo (Bubalus bubalis), Bacu-pedra (Lithodoras dorsalis) e Poraquê (Electrophorus electricus). 

Dos quais os mais observados foram a cigana com 22,5%, a capivara com 16,6%, o camarão com 

14,6% de visualização e 2,1% não souberam informar. Em relação aos alunos da escola B os 

mesmos animais foram observados, no entanto o percentual de alunos que não fizeram observação 

foi de 5,5%. 

Quando perguntado aos alunos da escola A quais insetos foram avistados nos aningais, os 

mesmos, relataram seis tipos: libélula (Anisoptera), formiga (Hymenoptera), borboleta 

(Lepidoptera), abelhas (Hymenoptera), besouros (Coleoptera) e vespas (Hymenoptera), com 
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destaque para forrmigas e borboletas ambas com 28,57%. Enquanto que 5,7 % não fizeram 

observação. Já para os alunos da escola B, somente foram avistados três tipos de insetos: formigas, 

borboletas e abelhas com maior percentual para o primeiro de 69,6 % e para o segundo 17,4%. 

Percebe-se que a percepção dos alunos da escola A em relação ao meio que os cerca é bem maior 

do que os alunos da escola B.  

A família das aráceas possuem várias adaptações, dentre estas encontram-se “a forte 

emissão de odores, inflorescência robusta com abundância de pólen e tecidos nutritivos fornecidos 

como alimentos para os visitantes” (SANTOS et al., 2011, p. 1). Na M. linifera a termogênese 

floral (aquecimento da espádice) com emissão de fortes odores apresenta um atrativo para os 

insetos polinizadores. Ainda é escassa na literatura informações sobre as relações existentes entre 

os insetos e a M. linifera.  

Em relação as questões ambientais 95,24% dos alunos da escola A responderam que a 

aninga é encontrada em ambiente de margens de rios, enquanto que para os alunos da escola B 80,9 

% disseram ser importante. Quando perguntado se a espécie protege o solo da poluição tanto os 

alunos da escola A quanto da escola B responderam que sim com percentuais de 80,9 e 61,9 %, 

respectivamente. No entanto quando ambos alunos relatam o fato de poluição reportam-se somente 

a barreira realizada pela aninga que prende o lixo como sacola e outros, nos ramos. 

Segundo Marques (apud DINIZ et al., 2005, p. 226) as macrófitas, podem servir como 

bioindicadora da qualidade da água e fito remediadora de metais pesados que contaminam o solo, 

as regiões com macrófitas aquáticas têm papel significativo em processar nutrientes, adsorver e 

absorver substâncias tóxicas, e em regular o fluxo hidráulico. 

Em relação ao fenômeno das terras caídas 85,71% dos alunos da escola A responderam 

que a espécie é importante, pois auxilia na proteção das margens. Enquanto que apenas 33,3% dos 

alunos da escola B relacionaram com a retirada das aningas. 

Teixeira et al. (2014) fizeram estudos sobre a importância da aninga (Montrichardia 

linifera) na retenção de sedimentos na Baia do Guajará no Pará e chegaram à conclusão que a 

aninga proporciona uma deposição de sedimentos nos locais onde se desenvolvem, sendo que a 

retirada da aninga produz uma retirada dos sedimentos na margem da baia do Guajará e um 

aumento de deposição dos sedimentos no leito da Baia, intensificando o processo erosivo as 

margens da baía. 
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Em relação aos riscos que a espécie pode oferecer a saúde 85,71% dos alunos da escola 

A, confirmaram que a planta causa coceira, queimadura e em contato com os olhos pode causar 

cegueira. No entanto somente 47,6 % dos alunos da escola B disseram que a planta pode causar 

algum risco a saúde, porem não souberam responder qual. 

A irritação causada na pele está atribuída à presença de cristais de oxalato de cálcio 

(GENUA; HILLSON, apud SILVA et al., 2013, p. 82) presentes na forma de Drusas e Ráfides nas 

folhas (MACEDO et al., 2005) e nas raízes (LINS et al., 2002) 

Percebe-se também tanto os alunos da escola A quanto B, foram unânimes em afirmar que 

não conhecem a aninga por outro nome. No entanto a M. linifera é conhecida popularmente também 

como aninga, aninguaçu e aningaíba (LANJOUW, apud SILVA et al., 2013, p. 82). 

Verificou-se que a aninga está presente ao redor das casas de 85,71% dos alunos da escola 

A, isso é um bom indicativo que as margens dos rios próximo a moradia desses alunos se encontram 

protegidas contra os desbarrancamentos.  

Entrevista com os moradores  

Em relação ao uso e costumes da espécie 50% dos moradores disseram cortar a espécie 

para cultivar por exemplo o açaí (Euterpe oleracea) que está dentre as espécies que geram renda 

para esses moradores. Enquanto que os outros 50% não cortam a planta devido ela ser importante 

para a sustentação das margens dos rios. 

Em relação a utilização da espécie no dia a dia somente 50% dos entrevistados disseram 

que utilizam a folha para fazer isca para camarão (poqueca), alimentar búfalos e bois, utilizam 

também o caule como flutuante no transporte de madeira (jangada), na flutuação de embarcações 

(canoa, barco) quando naufragam, na pesca do camarão sendo anexado ao matapí para que este 

flutue melhor, além de servir de suporte também para amarar o matapí. 

Dos entrevistados 100% acreditam que a aninga desempenha papel importante no meio 

ambiente, pois a mesma abriga diversas espécies como peixes (Ituí, Bacu, Poraquê), aves (Cigana, 

Garça), camarão e animais peçonhentos como cobras (jararaca e sucuri). 

Com relação a preservação da espécie, foi perguntado se os moradores conservam a planta 

em frente à sua casa ou cortam, apenas 50% relataram que não cortam, devido a espécie sustentar 

as margens dos rios, outros 50% retiram a planta por julgarem a espécie como feia, além de causar 
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coceira, também servir como abrigo para animais peçonhentos. Este fato mostra a desvalorização 

da aninga no que diz respeito a sua importância para o meio ambiente.  

A retirada dos aningais, próximo as residências ribeirinhas, contribui para o 

desmoronamento do solo afetando as moradias, que precisam serem construídas longe das margens. 

 Quando foi perguntado sobre o potencial curativo da aninga 90% dos moradores 

relataram desconhecer tal função apenas 10% relataram já ter utilizado a folha seca para fazer 

banho para mulheres grávidas e utilizado o suco da raiz para amenizar os sintomas da tosse e asma. 

Os moradores percebem que os aningais tem relação com a queda das margens dos rios, 

pois 80% afirmam que quando não há a presença da planta a terra fica fragilizada, outros 20% não 

acreditam nesta relação, pois acham que apenas as maresias trazidas pelo forte tráfego de 

embarcações causam o desbarrancamento do solo.   

Buscou-se também saber se a escola já promoveu palestra que orientasse a comunidade 

sobre a importância da preservação dos aningais, 100% dos moradores relataram que nunca houve 

tal orientação. 

Interferência pedagógica  

Após a interferência pedagógica como forma de inserir uma metodologia que busque 

contextualizar a espécie, percebeu-se que quando foi perguntado sobre as partes constituintes da 

aninga, foi possível observar que houve mudança significativa nas respostas, em relação ao 

primeiro questionário,tanto dos alunos da escola A quanto da escola B, com acertos de 100% em 

relação a todas as partes constituintes da planta. 

Em relação aos animais que são encontrados, após a interferência pedagógica verificou-

se que os alunos das escolas A e B, mantiveram as espécies citadas, apenas com uma distribuição 

maior entre as demais espécies. Com a intervenção percebe-se que os alunos observaram melhor a 

presença de outros animais. 

Em relação aos insetos avistados percebe-se que para as respostas dos alunos da escola A 

mativeram-se as mesmas, no entanto houve a redução de alunos que não souberam informar. 

Enquanto para os alunos da escola B houve aumento no número de tipo de insetos e redução do 

percentual que não souberam informar. 

 Quanto as questões ambientais sobre a aninga, percebe-se que os alunos da escola A e B 

ficaram mais sensibilizados, em relação a importância da espécies, a poluição do solo, ao 
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desbarrancamento das margens dos rios, aos riscos à saúde. Uma vez que houve melhora de 100 % 

das respostas. 

Questionário com os professores 

 Em relação ao perfil do professor foi perguntado se o mesmo atua na sua área de formação 

e a quanto tempo, 100% disseram que sim entre três a dez anos. Isso revela que a maioria dos 

professores já atuam a bastante tempo na docência. Ainda sobre o perfil, foram indagados sobre o 

tempo de atuação nas escolas ribeirinhas, onde 60% já atuam entre três a cinco anos e 40% atuam 

a menos de um ano. Este dado mostra que a maioria dos professores já atuam há bastante tempo 

nessas escolas onde há a forte presença dos aningais. 

Quando foi perguntado sobre os conhecimentos que os professores possuem sobre a 

espécie 100% desconhecem a espécie de forma cientifica apenas possuem conhecimentos 

empíricos. Ainda foi perguntado se os professores tinham interesse em conhecer melhor a espécie, 

60% disseram que sim, já os 40% restantes disseram não ter interesse, pois não sabem como 

trabalhar a espécie didaticamente nas aulas. 

Quanto a metodologia desenvolvida em sala de aula, apenas 20% relatou já ter trabalhado 

essa espécie apenas de forma dialogada, outros 80% não realizam nenhuma atividade com essa 

espécie, estes dados refletem na contextualização dos conteúdos utilizando a espécie, onde apenas 

20% fazem referência a aninga durante as aulas, outros 80% não contextualizam de nenhuma 

forma. Apesar da maioria dos professores não fazerem referência a espécie, 100% deles acreditam 

que a mesma pode ser utilizada como recurso de aprendizagem nas diferentes disciplinas como: 

língua portuguesa, ciências, geografia, estudos amazônicos, matemática e educação artística. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A espécie pode ser trabalhada didaticamente nas escolas de ensino fundamental tanto da 

zona urbana quanto da rural, pois é abundante principalmente nas áreas ribeirinhas. Podendo ser 

contextualizada com assunto relacionados a morfologia, interação com os seres vivos e sobre 

questões ambientais, pois desempenha importantes funções no ecossistema de várzea. 

Na realização desse estudo constatou-se que a espécie é visivelmente notada pelos alunos, 

professores e ribeirinhos, sendo que os mesmos a conhecem apenas de forma empírica necessitando 
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de uma abordagem metodológica para conhecerem de forma cientifica, havendo necessidade de 

sensibilizar alunos, professores e comunidade para a importância da espécie. 

A interferência pedagógica foi importante ferramenta, pois possibilitou aos alunos 

expandirem seus conhecimentos sobre a espécie e também auxiliou na construção de uma cartilha 

para auxiliar professores a trabalhar com a espécie no município.  
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RESUMO  

 

A relação homem-natureza tem se mostrado visivelmente insustentável. Neste sentido, apesar das 

práticas educativas não serem efetivamente uma solução,atuam como ferramenta imprescindível 

no quadro de formação de uma nova mentalidade e forma de relação atual homem-natureza no 

contexto de crise ambiental. Em face do exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar os 

periódicos publicados na Revista Química Nova na Escola (QNEsc), no período de 2011 a 2015, e 

examinar os artigos que relacionam Química e temáticas vinculadas ao Meio Ambiente através de 

alguns critérios preestabelecidos. Para levantamento de dados, foram analisadas edições dos 

periódicos utilizando como critério o título dos artigos, palavras-chaves e objetivo. Com base nos 

resultados obtidos, pode-se constatar que os números de artigos que estabelecem relação entre 

Ensino de Química e Meio Ambiente representam somente 4,68% das publicações em cinco anos. 

Conclui-se, portanto, que quantitativamente ainda há uma baixa produção de periódicos que 

estabelecem essa relação, no período em análise. A relevância da temática ambiental evoca uma 

quantidade maior de trabalhos desenvolvidos, bem como, suas respectivas publicações na revista.   

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Meio Ambiente. Química Nova na Escola. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A revista Química Nova na Escola (QNEsc) é uma publicação da Sociedade Brasileira de 

Química (SBQ), que surgiu no ano de 1994 e que possui uma periodicidade trimestral. A QNEsc 

vem contribuindo para a melhoria do Ensino de Química em nosso país, pois nas edições publicadas 

são tratados temas atuais da pesquisa em Educação (SILVA  et. al, 2014). 

No intuito de “suscitar debates e reflexões sobre o ensino e a aprendizagem de química”, 

palavras da própria revista, a QNEsc disponibiliza de forma gratuita todos os artigos publicados no 

formato PDF em seu ambiente virtual. 
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 Atualmente, a revista divide-se nas seguintes seções Quadro1: Química e Sociedade, 

Atualidades em Química, Relatos de Sala de Aula, O Aluno em Foco, Conceitos Científicos em 

Destaque, História da Química, Ensino de Química em Foco (antiga Pesquisa em Ensino), 

Educação em Química e Multimídia, Experimentação no Ensino de Química e Espaço Aberto. A 

seção Elementos Químicos encontra-se fechada para submissão de trabalhos. 

Quadro1: Seções para publicação e seus respectivos responsáveis. 

Seção Responsável 

Química e Sociedade Roberto Ribeiro da Silva 

Atualidades em Química Edvaldo Sabadini 

Relatos de Sala de Aula Nyuara Araújo da Silva Mesquita 

O Aluno em Foco Edênia Maria Ribeiro do Amaral 

Conceitos Científicos em Destaque José Luís de Paula Barros Silva 

História da Química Paulo Alves Porto 

Ensino de Química em Foco Ana Luiza de Quadros 

Educação em Química e Multimídia Marcelo Giordan 

Experimentação no Ensino de Química Moisés Alves de Oliveira 

Espaço Aberto Otavio Aloísio Maldaner 

Fonte:QNesc, 2016 

 

Essas diversas seções tinham como objetivo contemplar uma ampla diversidade de 

interesses e atrair todo e qualquer professor para a leitura de Química Nova na Escola, na esperança 

de contribuir para a melhoria de suas aulas (MORTIMER, 2004).Apesar da diversidade de seções, 

como se pode notar, não há uma específica estabelecendo relação entre Ensino de Química e Meio 

Ambiente.  
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A notória preocupação global no que se referem às questões ambientais [...] bem como a 

complexidade que permeiam essas discussões, evoca a contribuição das ciências da natureza, tais 

como a química. (SANTOS; MOITA NETO e SOUZA, 2014). 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem como objetivo analisar os periódicos publicados 

na Revista Química Nova na Escola (QNEsc), no período de 2011 a 2015, e examinar os artigos 

que relacionam Ensino de  Química e  temáticas vinculadas ao Meio Ambiente. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa consiste no resgate bibliográfico dos artigos publicados na Revista Química 

Nova na Escola, os quais se encontram disponíveis no site 

http://www.qnesc.sbq.org.br/edicoes.php. 

 Para levantamento de dados, foram analisados artigos publicados entre 2011 e 2015 

(versões especiais não inclusas). Nesta análise, nos detivemos apenas aos artigos que relacionavam, 

simultaneamente, Ensino de Química e temática vinculada ao Meio Ambiente. 

 A busca se deu em 20 edições, número total de publicações no período em análise, 

utilizando como critério título, palavras-chaves e objetivo, deste modo, foram possíveis realizar 

triagem dos artigos.  

O estudo contém uma abordagem quantitativa-qualitativa. De acordo com Minayo e 

Sanches (1993), a investigação quantitativa atua em níveis de realidade e tem como objetivo trazer 

à luz dados, indicadores e tendências observáveis. A investigação qualitativa, ao contrário, trabalha 

com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. 

 Os dados obtidos quantitativamente receberam tratamento estatístico através do programa 

Microsoft Excel e foram expressos através de estatística descritiva, enquanto os dados qualitativos 

foram expressos de forma descritiva. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 2011 a 2015, em 20 edições, a QNEsc publicou o total de 192 artigos, dos 

quais, foram encontrados 9 que fizeram relação direta entre Ensino de Química e Meio Ambiente, 

como mostra a  Tabela 1. Apesar do número de artigos que estabelecem esta relaçãoapresentarem 
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certa periodicidade, ainda não há valores expressivos de publicações, se formos transcrever para 

percentual, representam somente 4,68%, em cinco anos.  

A revista QNEsc não apresenta seção específica para o Ensino de Química e Meio 

Ambiente, portanto, os 9 artigos encontrados, foram encaminhados pelos autores para seções as 

quais julgavam mais apropriadas, apresentando maior frequência  “Química e Sociedade” e 

“Relatos de Sala de Aula”, como mostra o Quadro 2. 

Tabela1 Número de artigos publicados na revista QNEsc (2011-2015) que relacionam o Ensino de Química 

e Meio Ambiente. 

Ano Número de Edições Número de Artigos Número de Artigos sobre 

Ensino de Química e Meio 

Ambiente 

2011 4 36 2 

2012 4 40 1 

2013 4 40 2 

2014 4 36 2 

2015 4 40 2 

TOTAL 20 192 9 

Fonte: Autores, 2016. 

 
Quadro 2: Artigos publicados (2011-2015) por seção. 

Ano Artigo Palavra-chave Objetivo Seção 

2011 

Ciência e 

Tecnologia na 

Escola: 

Desenvolvendo 

Cidadania por meio 

do Projeto “Biogás – 

Energia Renovável 

para o Futuro” 

 

biogás, 

experimentação 

investigativa, ensino 

CTS 

Relatar o 

desenvolvimento de 

uma investigação sobre 

o tema “biogás como 

fonte alternativa de 

energia”, realizada por 

estudantes do ensino 

médio. 

 

Relatos de Sala 

de Aula 

2011 
Metais Pesado no 

Ensino de Química 

metal pesado, livro 

didático, química 

ambiental. 

Realizar um estudo so-

bre o tema metais 

pesados e avaliar a 

transposição didática 

desse conceito, 

realizando uma análise 

de sua abordagem nos 

livros didáticos de 

química na educação 

básica. 

Conceitos 

Científicos em 

Destaque. 
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2012 
A Química dos 

Agrotóxicos 

agrotóxico, ensino 

de química, meio 

ambiente 

Descrever a história dos 

agrotóxicos e sua 

relação com os 

conteúdos de química, 

bem como as 

consequências de sua 

utilização no meio 

ambiente e para a saúde 

do trabalhador. 

Química e 

Sociedade 

 

2013 

 

A Explicitação do 

Conhecimento 

Discente Acerca de 

Temas Ambientais: 

Reflexões para o 

Ensino de Ciências 

da Natureza 

temas ambientais, 

ensino de ciências 

da natureza, Enem 

Analisar compreensões 

de estudantes de ensino 

médio acerca de temas 

ambientais. 

O Aluno em 

Foco 

2013 Lavagem a Seco 

lavagem a seco, 

percloroetileno, 

educação ambiental 

Apresentar uma 

temática 

contemporânea, 

articulada a questões 

sociais, ambientais, 

econômicas e políticas, 

que possibilita a 

significação do ensino 

de química na 

perspectiva de 

mudanças nas formas de 

pensar e agir. 

Química e 

Sociedade 

 

2014 

Abordagem 

Ambiental em 

Livros Didáticos de 

Química: Princípios 

da Carta de 

Belgrado 

educação ambiental, 

livro didático e 

Carta de Belgrado 

Descrever e analisar a 

abordagem ambiental 

nos livros didáticos de 

química aprovados no 

PNLEM/2008. 

Ensino de 

Química em 

Foco 

2014 

Química e Educação 

Ambiental: Uma 

Experiência no 

Ensino Superior 

ensino de química, 

meio ambiente, 

interdisciplinariedad

e 

Relatar uma experiência 

da disciplina Química e 

Educação Ambiental 

(QEA), ministrada para 

os cursos de licenciatura 

e bacharelado em 

química da 

Universidade Federal do 

Piauí. 

Relatos de Sala 

de Aula 

2015 

Educação Ambiental 

em Histórias em 

Quadrinhos: 

Recurso Didático 

para o Ensino de 

Ciências 

histórias em 

quadrinhos, 

educação ambiental, 

ciências 

Abordar o uso de 

história em quadrinhos 

como instrumento 

didático complementar 

no ensino de ciências. 

As temáticas ambientais 

Relatos de Sala 

de Aula 
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– biodiesel, efeito estufa 

e chuva ácida – foram 

trabalhadas na forma de 

quadrinhos como 

assuntos específicos nos 

conteúdos de ciências, 

conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

2015 

Compostagem: 

Experimentação 

Problematizadora e 

Recurso 

Interdisciplinar no 

Ensino de Química 

compostagem, 

sustentabilidade, 

experimentação 

Apresentar resultados de 

uma experimentação 

problematizadora 

realizada com alunos de 

uma escola agrícola. 

Experimentação 

no Ensino de 

Química 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 O meio ambiente é a união das condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou 

a comunidade onde se vive intervindo sobre eles, ou seja, é a união entre elementos biológicos, 

químicos e físicos com as interações sociológicas, segundo Canto e Almeida (2008). Neste sentido, 

os autores colocam o meio ambiente como produto da relação sociedade-natureza e das 

modificações advindas desta relação. 

Desde o surgimento da espécie humana na Terra, as formas de modificação e apropriação 

em relação à natureza se intensificaram e ocasionaram diversos impactos ambientais (SILVA E 

PESSOA, 2007).  

Devido ao crescimento das populações e das necessidades de consumo, as 

indústrias cresceram consideravelmente em número, áreas de atuação e variedade 

de produtos. Entretanto, a disciplina e a preocupação com o meio ambiente natural 

não se fizeram presentes durante muitos anos, tendo como resultado problemas 

ambientais de grandes dimensões(LEAL; FARIAS e ARAÚJO, 2008). 

 

Frequentemente ouve-se falar na urgência no tratamento de problemas ambientais, como 

aqueles relacionados à poluição, à crise energética, às mudanças climáticas, à fome, à ocupação 

urbana, dentre tantos outros.(MARQUES et.al, 2010). Para Beltran e Ciscato (1991), por vezes, 

esses problemas são associados pela sociedade a Química, neste sentido, os autores defendem que: 

Sem um conhecimento de Química, ainda que mínimo, é muito difícil um 

indivíduo conseguir posicionar-se em relação a todos esses problemas e, em 

consequência, exercer efetivamente sua cidadania. Conhecê-la e a seus usos pode 

trazer muitos benefícios ao homem e à sociedade. Ter noções básicas de Química 

instrumentaliza o cidadão para que ele possa saber exigir os benefícios da 

aplicação do conhecimento químico para toda a sociedade (BELTRAN e 

CISCATO, 1991).  
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Nessa perspectiva Rosseti (2012),destaca a Química como disciplina indispensável e que, 

portanto, deve estar comprometida com uma formação que subsidie reflexão crítica acerca das 

questões sociais e ambientais.  

No entendimento de Favila e Adaime (2013) as questões que envolvem o meio ambiente 

requerem, fundamentalmente, uma formação que contemple posicionamentos e decisões dos 

cidadãos. Neste sentido, Jacobi (2003) aponta que as questões ambientais “envolve um conjunto 

de atores do universo educativo”. 

 É evidente que a responsabilidade ambiental no âmbito formal de ensino não deve ser 

depositada única e exclusivamente no educador. Contudo, o educador tem a função de mediador 

na construção de referenciais ambientais e deve saber usá-los como instrumentos para o 

desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza (JACOBI, 2003). 

Para Lima e Layrargues (2014) muito embora a educação não atue de forma direta sobre os 

problemas sociais, ela é capaz de atribuir indiretamente consciência ao indivíduo sobre “as relações 

sociais, à relação entre a sociedade e o ambiente”.  

Neste âmbito, a relevância da abordagem do Meio Ambiente no Ensino de Química evoca 

uma quantidade maior de trabalhos desenvolvidos por educadores da área, bem como suas 

respectivas publicações na Revista QNEsc. 

 

4. CONCLUSÕES  

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que, quantitativamente ainda há uma 

baixa produção dos periódicos que relacionam diretamente Ensino de Química e Meio Ambiente, 

no período em análise (2011-2015). A relevância da abordagem desta relação evoca uma 

quantidade maior de trabalhos desenvolvidos, bem como, suas respectivas publicações na revista. 

 Embora a produção seja baixa, os artigos já publicados apresentam-se relevantes e de suma 

importância na motivação de produções futuras. 

 Por funcionar como banco de dados para alunos e professores da área e para fomentar a 

produção científica na perspectiva do Ensino de Química e Meio Ambiente, a Revista Química 

Nova na Escola poderia cogitar a possibilidade de abrir uma seção para esse tipo de abordagem. 
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RESUMO  

 

O ensino de ciências permeia a educação básica desde as séries iniciais, sendo eixo fundamental 

para a formação de sujeitos críticos diante dos fenômenos físicos e biológicos dos seres. Ancorado 

a este campo do conhecimento, destacam-se para fins dessa pesquisa os microrganismos, mais 

especificamente os fungos, que são agentes presente em nosso cotidiano, sendo responsáveis tanto 

pela produção de medicamentos e alimentos, mas podendo se caracterizar também como 

prejudicial à saúde, uma vez que é agente causador de diversas doenças. Nessa perspectiva este 

trabalho teve como principal objetivo verificar os conhecimentos prévios que os alunos que alunos 

do 7 ano traziam sobre o conteúdo fungos, antes de terem tido o conteúdo em sala de aula. Para 

isso, foi proposta uma atividade, dividida em dois momentos: Pergunta aberta sobre o que os alunos 

entendiam por fungos, e posteriormente foi pedido para que os mesmos representassem os fungos 

através de um desenho. Como resultados, observou-se que o cotidiano exerce influência sobre os 

conhecimentos prévios dos alunos que ainda não estudaram o assunto, propiciando a formulação 

de concepções não científicas. Este trabalho traz contribuições que podem auxiliar na elaboração 

do plano de aula do tema fungos, na tentativa de colaborar com a prática pedagógica do professor 

de ciências. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências.Ensino de Fungos. Concepções Espontâneas. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 As concepções espontâneas trazidas pelas crianças ao ambiente escolar são fundamentais 

para a manutenção de um processo de contextualização do conhecimento aliada às práticas 

educativas promovidas em sala de aula. Transformar o processo aprendizagem em um projeto 

coletivo, é uma aventura da busca do novo, do desconhecido, de sua potencialidade, de seus riscos 
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e limites, onde se almeja ao final alcançar a construção conjunta de conhecimentos (DELIZOICOV 

et al., 2011).  

A contextualização e a relação do conteúdo trabalhado em sala de aula com a realidade do 

educando, apresentam-se como peças fundamentais no processo de ensino-aprendizagem de todo 

e qualquer conhecimento. No que se refere às concepções que os alunos já possuem sobre 

determinado tema antes de sua abordagem em sala de aula, essa relevância não poderia ser 

diferente.  

As concepções espontâneas podem atuar como base para o ensino e é um importante recurso 

didático. Faz-se importante então que o professor fique atento para conhecimentos que os alunos 

trazem de casa e busque meios de transformá-lo e/ou lapidá-lo de maneira que venha a somar com 

o conteúdo trabalhado em sala de aula, e assim contribuir no processo de ensino-aprendizagem. 

Explorar essas concepções pode ser um método eficiente para encontrar formas que deem 

continuidade aos saberes, quando se encontram corretos, ou de provocar rupturas, quando não se 

há uma compreensão cientifica sobre o fato (SILVEIRA et al., 2011).  

Valorizar as concepções trazidas pelo aluno ao ambiente escolar significa potencializar a 

criticidade e a autonomia do mesmo no processo de formação tornando as práticas pedagógicas 

mais eficazes e construtivistas. Atividades didáticas que tenham como bases práticas 

construtivistas, são metodologias de ensino onde os alunos expressam seus conhecimentos prévios 

e opiniões e estabelecem concepções entre os conteúdos de ensino e a vida cotidiana. (LAGO et 

al., 2015).  

O Reino dos Fungos é um dos mais expressivos Reinos da biologia. Esse fato pode ser 

corroborado pelas mais variadas utilidades que esses microrganismos possuem, desde a 

decomposição de materiais orgânicos até a alimentação humana. No entanto, algumas espécies 

podem ser venenosas, e também causar doenças (PUTZKE e PUTZKE, 1998). Segundo Tortora et 

al. (2012) os fungos são em sua maioria fornecedores de contribuições cruciais para o bem-estar 

dos habitantes do mundo, responsáveis pela manutenção do equilíbrio de organismos vivos e da 

reciclagem de compostos químicos do ambiente. No entanto, apesar da grande importância que 

apresentam, alguns autores alertam para a negligência com que o tema é tratado nas escolas, 

principalmente no ensino fundamental (SILVA et al., 2009; MARQUES, 2014).  
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Um dos problemas mais visíveis refere-se à metodologia de ensino praticada nas aulas de 

ciências, assumindo uma abordagem exclusivamente expositiva, e aos simples estudos dos livros 

didáticos, centralizando-se apenas nos conteúdos conceituais, enfocando classificação, morfologia, 

reprodução, esquecendo-se da sua real importância econômica e ecológica (SILVA et al., 2009). 

Sforni e Garluch (2006) defendem que a no processo de aprendizagem os aspectos culturais 

devem ser levados em consideração. Na mesma perspectiva Zompero (2009) complementa esta 

ideia, quando defende que o professor deve planejar atividades de ensino que possam estabelecer 

relações conceituais entre as concepções já formadas pelos alunos e a aquisição do novo saber. 

Neste processo, é desejável que as ações ocorram de forma interligada ao contexto o qual pertence 

os sujeitos da aprendizagem, sendo as concepções espontâneas uma importante ferramenta auxiliar. 

Assim, o desafio é educar as crianças e jovens sem provocar um rompimento dos mesmos 

com sua origem, mas proporcionar-lhes o desenvolvimento de seus conhecimentos, preparando-os 

para as exigências contemporâneas. Ressalta-se deste modo, a relevância da contextualização dos 

conteúdos para a aquisição de novos conhecimentos, tendo sempre como ponto de partida o 

conhecimento prévio dos alunos. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo realizar uma 

pesquisa com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II de uma escola pública; a fim de identificar 

suas concepções espontâneas sobre Fungos.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Otrabalhofoirealizadoemumaturma do7º anodoensinofundamentalIIde 

umaescolapúblicadacidade deBaião(PA), que ainda não tinha sido ministrado o conteúdo fungos 

no então período letivo. A pesquisa foi realizada no decorrer de uma aula da disciplina Ciências, 

a qual teve duração de 45 minutos, sendo as atividades divididas em duas etapas.Naprimeira 

etapa,foisolicitado que os estudantesrespondessemaumaquestãoabertasobreseuentendimentosobre 

fungos; jáasegundaetapadapesquisa foi requerida aos sujeitos que fizessemumarepresentaçãodo 

tema(desenho) emumafolhade papel. Nototal,32 alunos participaramdapesquisa. 

Optamos pelaquestãoabertaafimde preservarao máximoapercepçãodos 

estudantessobreoconteúdo,evitandoque osmesmospudessemter dicassobre possíveis respostas. Já 

o desenho, foi escolhido por nos permitir verificar se o aluno consegue fazer a relação entre o 
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conteúdo com imagens ou situações presentes em seu cotidiano. Posteriormente 

foirealizadaumaleituraprévia do material, que possibilitou a análise de conteúdo (BARDIN, 

1977), onde nos foi possível identificareassimdividiroseixos 

(categorias)dapesquisa.Adeterminaçãodoseixos foi feitade acordocomos aspectosapontados 

pelosalunos,inclusiveosde menor frequência, a fimdeseclassificartodasas unidadesdapesquisa, 

segundo Bauer e Gaskell (2002). Neste trabalhonãofoiutilizado testesestatísticos, poisnoenfoque 

qualitativo, opesquisadorvisacompreender os fenômenos,interpretando-ossegundoa 

perspectivadossujeitos dapesquisa(TERRENCE;ESCRIVÃO-FILHO, 2006). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A discussão e análise foram feitas com base na frequência das concepções e agrupadas nas 

seguintes categorias: Respostas associadas ao substrato de fixação; Respostas associadas a 

doenças; dispostas respectivamente na Tabela 1. Na Tabela 2 foram alocadas concepções 

referentes a aspectos abstratos e/ou sem referência direta com o tema abordado, representadas aqui 

de modo a amostrar com maior fidelidade as informações identificadas no decorrer dessa pesquisa, 

além de apontar as relações equivocada feitas pelos sujeitos. Para estas categorias denominamos: 

Respostas associando Fungos a outros aspectos e Respostas associadas a outros organismos. 

 Quanto ao substrato de fixação (Tabela 1), 37,48 % dos estudantes apontaram a comida 

como sendo um dos locais mais recorrentes da localização de colônias de fungos, aparecendo 

frutas e verduras em menor frequência. Segundo os estudantes o fungo “dá na comida”, e mesmo 

ainda não tendo sido ministrado o assunto em sala de aula, 62% conseguiram relacionar em suas 

respostas os fungos e componentes relacionados a alimentação.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10 – Concepções espontâneas sobre fungos e suas respectivas categorias de classificação. 
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 Fonte: Autores, 2016. 

Essa relação também foi possível identificar nos desenhos, onde são representados aqui 

por um pão com fungos em sua superfície, seguido de um limão com fungos (figura 1). Essa 

representação pode ser justificada pelo fato desses alimentos serem comumente encontrados em 

nosso cotidiano e muito provavelmente faça parte diretamente do cotidiano desses estudantes.   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Ao analisar os desenhos dos alunos como instrumento para verificação de conhecimentos 

prévios sobre etnobiologia, Baptista (2009) aponta que os desenhos podem apresentar informações 

que muitas vezes não seriam completamente evidenciadas em outra metodologia, o que o 

caracterizam como um importante facilitador para elaboração de estratégias de ensino.   

Quanto a associação de fungos com doenças, é possível observar que 6,25% afirmaram que 

fungos transmitem doenças, e em menor frequência citam que fungo é uma doença, tumor (tabela 

Respostas associadas ao 

substrato de fixação 

Qtd % Respostas associadas a 

doenças 

Qtd % 

Comida  12 37,48 Transmite doença 2 6,25 

Frutas 7 21,86 É uma doença 1 3,12 

Verduras 1 3,12 É um tumor 1 3,12 

Total 20 62,46 Total 4 12,49 

Figura 7 – Representação produzida por estudantes alimentos com fungos em sua superfície. 
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1).  Embora os estudantes não tragam detalhamento em suas respostas, suas associações são feitas 

corretamente, uma vez que existem diversas doenças que apresentam fungos como agente 

causador, estes são capazes de parasitar o corpo dos hospedeiros, incluindo humanos, causando as 

chamadas micoses e de acordo com o local da infecção essas doenças, normalmente são 

classificadas como superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas ou profundas e oportunistas 

(SILVEIRA, 1981). Quanto a concepção de que fungo “é um tumor”, esta associação pode ser 

exemplificada pelo Furúnculo (popularmente conhecido como “Nascida”), tumor causado por 

infecção normalmente bacteriana, mas que também pode ser causada por fungos (HERRERA; 

ULLOA, 1998).   

Quanto a concepção de que fungo “é uma doença”, consideramos adequada onde levamos 

em consideração o fato desses organismos serem comumente associados a doenças em nosso 

cotidiano. Nos desenhos os alunos apresentaram os fungos associados a doenças como a 

Paroníquia, popularmente conhecida como unheiro (figura 2).  

Figura 8 – Desenho produzido por aluno mostrando uma unha contaminada por fungos. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Na tabela 2, foram representadas concepções que não faziam referência direta ao tema em 

questão. 46,84% relacionaram os fungos a outros aspectos, estes em sua maioria faziam referência 

possivelmente aos aspectos biológicos, no entanto as informações não nos concederam suporte 

para concluir se essas concepções eram realmente sobre fungos, ou se os alunos ao não 

conseguirem fazer a relação escreveram apenas para não deixar a folha em branco. 40,58% alunos 
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relacionaram fungos a outros organismos, destes 24,98% relacionaram fungos ás Bactérias, 9,36% 

relacionaram com os vermes em geral, e 6,24% relacionaram fungos como sendo um vírus.  

 

 

Tabela 11 – Outras concepções. 

Respostas associando 

fungos a outros aspectos 

Qtd % Respostas associadas 

a outros organismos  

Qtd % 

Éumacoisanojentaefeia 3 9,37 Bactéria 8 24,98 

Cheiramal 2 6,25 Verme 3 9,36 

Éumpelinhobrancocomcoi

sas pretas 

2 6,25 Vírus 2 6,24 

Ficaverde,éverde 2 6,25 Total 13 40,58 

Éumabolinhacom 

perninha 

1 3,12  

Éigual umapeteca 1 3,12 

Sãocoisados 1 3,12 

Éumacoisavelha 1 3,12 

Éumapoluiçãoquefazmal        1 3,12 

Total     17 46,84 
 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Para Bizerra et al. (2009), a associação dos microrganismos aos lugares sujos é uma 

tendência entre as crianças. Isso demostra que esta é uma concepção alternativa que os alunos 

trazem para a escola. Noestudo de Johan et al. (2014), os alunos também apresentaram 

conhecimentos prévios inadequados sobre fungos o que foi modificado e melhorado com as aulas 

sobre o conteúdo, contudo, o autor ressalta que isso não aconteceu de forma imediata, mas a partir 

de pesquisas.Estas em sua maioria são focalizadas na constante verificação inicial de concepções, 

aliado a práticas diferenciadas formuladas a partir das carências apresentadas pelos sujeitos. 

Percebe-se ainda que da mesma forma que Silva (2009), as concepções trazidas pelos alunos 

sobre fungos são associadas em sua maioria aos aspectos negativos, relacionados a doenças por 

exemplo, desconsiderando a suas características benéficas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desse estudo,apontam indícios que os alunos trazem consigo concepções 

espontâneas sobre o tema fungos, no entanto, muitas dessas concepções são equivocadas ou mesmo 
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errôneas, que associam fungos a outros aspectos e muitas vezes a outros grupos biológicos. Além 

disso é importante salientar que as concepções trazidas pelas crianças se referiam apenas aos 

aspectos negativos dos fungos, não sendo identificadas por exemplo, a importância desses 

organismos para a produção de medicamentos, a sua atuação no processo de fabricação de 

alimentos como iogurtes, queijos, etc., bem como seu uso para desenvolvimento de vacinas, dentre 

outras características. 

Nessa perspectiva, esperamos que essa pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento 

de estratégias que visem uma melhor eficácia do processo de aprendizagem sobre conteúdos 

científicos de ciências, em especial o Reino dos Fungos, uma vez que este aponta algumas das 

principais dificuldades relacionados a esse conteúdo. Dessa forma, essas contribuições podem 

auxiliar professores na elaboração de um plano de aula que busque solucionar as questões 

erroneamente relacionadas a este grupo; abranger o conteúdo de forma ampla apontando os 

malefícios mas também benefícios destes organismos; aliado a uma prática que integre 

conhecimento científico e cotidiano.  
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RESUMO  

 

As zonas costeiras, áreas de interação terra-mar, se destacam pela sua importância como patrimônio 

nacional, ricas peculiaridades ambientais e influência da ação das ondas e correntes de maré, o que 

a torna mais suscetível aos eventos de erosão fluvial. A forma como medidas não estruturais e 

estruturais diminuem a vulnerabilidade de município a eventos de erosão está relacionado com a 

capacidade adaptativa. Assim, o objetivo desse trabalho é analisar a capacidade adaptativa dos 

municípios da zona costeira do estado do Pará, a partir de graus de vulnerabilidade atribuídos para 

cada variável das medidas estruturais e não estruturais. Para isso, foram realizados levantamento 

de dados secundários disponíveis em sites institucionais acerca do planejamento urbano do 

município, bem como sua articulação institucional e existência de medidas de contenção frente aos 

eventos de erosão. A média aritmética dos pesos atribuídos em cada variável gerou um grau de 

vulnerabilidade de cada município da zona costeira, sendo este espacializado em um sistema de 

informação geográfica (SIG) por meio de técnicas de geoprocessamento. Assim, dos trinta e um 

municípios da zona costeira do Pará, cinco possuem baixa vulnerabilidade, vinte e dois possuem 

média vulnerabilidade e quatro possuem alta vulnerabilidade. Nesse sentido, o estudo mostrou que 

os municípios precisam melhorar o planejamento urbano, principalmente no que se refere a base 

cartográfica para gestão ambiental e Sistema de Informação Geográfica, dos quais 87,1% e 90,32% 

dos municípios não possuem, respectivamente. No que se refere à articulação institucional, há uma 

necessidade latente dos gestores municipais de uma maior participação em consórcios públicos nas 

áreas prioritárias, de forma a atender os interesses coletivos, haja vista que 70,96% dos municípios 

da zona costeira do Pará não o realizam.  

 

Palavras-chave: Capacidade adaptativa, Erosão, Zona Costeira 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 As zonas costeiras sofrem influência direta e indireta da dinâmica do mar. No Pará esta área 

tem como característica a complexidade de seu suporte físico e social, além de sua localização 

geográfica torná-la mais suscetível a riscos naturais a erosão e inundação. Somado à isso, a ausência 
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de políticas públicas voltadas ao mapeamento das áreas de risco e à contenção do desastre torna as 

pessoas que vivem nessas áreas vulneráveis (ESPIRITO SANTO, 2011).  

 Desastres naturais são fenômenos naturais que atingem áreas ou regiões habitadas pelo 

homem, causando-lhe danos, como por exemplo perdas econômicas, humanas ou ambientais de 

grande extensão, e cujos impactos excedem a capacidade da sociedade afetada de arcar com seus 

próprios recursos. Os desastres naturais podem ser provocados por fenômenos como inundações, 

escorregamentos, terremotos, tornados, furacões, tempestades, erosões, dentre outros. No Brasil, o 

aumento do processo de urbanização, que leva ao crescimento das cidades, muitas vezes em áreas 

impróprias a ocupação, aumenta as situações de risco a desastres naturais (TOMINAGA, et al 

2009).  

 Um dos principais fenômenos que atinge a zona costeira é a erosão costeira. A erosão 

costeira é um “processo de desgaste (mecânico ou químico) que ocorre ao longo da linha da costa 

(rochosa ou praia) e se deve à ação das ondas, correntes marinhas e marés” (CEPED, 2013). 

Enquanto desastre, afeta principalmente as habitações e estruturas edificadas na linha de costa, 

podendo ser acelerada pela ocupação desordenada. No estado do Pará, no período de 1991 a 2010, 

houveram 20 registros oficiais de erosão, sendo 10 desses em municípios da zona costeira, 

ocasionando danos humanos severos (CEPED, 2011).   

 A resposta humana diante da ação dos processos costeiros e marinhos é denominada 

capacidade adaptativa por meio de medidas de adaptação ou enfretamento. Desse modo é possível 

diminuir as consequências negativas da ação desses processos, por meio de um conjunto de 

políticas, estratégias e medidas, implementados por parte da população e instituições. A capacidade 

adaptativa (capacidade de se recuperar frente aos impactos decorrentes de um determinado 

desastre) é uma das componentes importantes na gestão de risco de desastres e abrange 

planejamento físico, capacidade social, capacidade econômica e gestão (BIRKMANN, 2007).   

 Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é avaliar, por meio de técnicas de 

geoprocessamentoa capacidade adaptativa dos municípios para os desastres de erosão 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é a Zona Costeira do estado do Pará (ZC-PA), que abrange 31 municípios: 

Afuá, Ananindeua, Augusto Corrêa, Belém, Benevides, Bragança, Cachoeira do Arari, Castanhal, 

Chaves, Colares, Curuçá, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Marituba, Ponta de Pedras, 
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Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Salvaterra, São Caetano de Odivelas, São João da Ponta, São 

João de Pirabas, Santa Bárbara do Pará, Santa Cruz do Arari, Santa Isabel do Pará, Santo Antônio 

do Tauá, Tracuateua, Vigia, Viseu e Soure (Figura 01). De acordo com Espirito Santo e Szlafsztein 

(2016), os impactos relacionados aos desastres na ZC-PA são associados às características 

geológico-geomorfológica da área, onde existe predominantemente duas unidades 

geomorfológicas: Planície amazônica e planalto rebaixado da Amazônia, além da ação das ondas 

e das marés, ou ainda fatores antrópicos, decorrentes do processo de urbanização. 

 

Figura 01- Municípios pertencentes à zona costeira do Pará. 

 
Fonte: Autores, 2016 

2.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa por meio de dados demográficas no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php), 

a fim de caracterizar os municípios, assim como dados que visam identificar a existência de 

instrumentos de planejamento (plano diretor, legislação sobre zoneamento ou uso e ocupação do 

solo, legislação sobre zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico-econômico, base 
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cartográfica para gestão ambiental e sistema de informação geográfica) e articulação institucional 

(consórcio público nas áreas de educação, saúde, assistência e desenvolvimento social e meio 

ambiente), bem como obras de engenharia para contenção diante de eventos de erosão. Além disso, 

foram coletadas informações acerca da ocorrência de desastres relacionadas a esse evento no 

Estado do Pará no período de 1991 a 2011, no site do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas 

sobre Desastres (CEPED).  

Os dados foram dispostos em uma única tabela e atribuídos pesos para avaliar o grau de 

vulnerabilidade por variável, de acordo com a metodologia adaptada de Andrade (2014). As 

variáveis analisadas e os respectivos pesos atribuídos podem ser descritos no quadro a seguir. 

Quadro 1: Variáveis estruturais e não estruturais e seus respectivos graus de vulnerabilidade. 

    Grau 

Variável Descrição Alta (3) Moderada (2) Baixa (1) 

Estruturas de 

contenção 

Existência de 

estruturas de 

contenção 

não 
Sim (ineficiente)        

Sim (em construção) 
Sim 

Instrumentos de 

planejamento 

urbano existente 

Número de 

instrumentos urbanos 

existentes no 

município 

1 2 a 4 >=5 

Articulação 

institucional 

Número de consórcios 

que o município faz 

parte  

0-1 2 a 3 >=4 

Fonte: ANDRADE (2014). 

Assim, para cada variável foi estabelecido um peso que varia de 1 a 3. O peso final 

representa a média aritmética. O resultado gerou a seguinte variação: 1; 1,33; 1,66; 2; 2,33 e 3. Os 

valores foram reorganizados da seguinte forma: de 1 e 1,33 foi atribuído peso 1, para os valores de 

1,66 e 2 atribuiu-se peso 2 e para os valores de 2,33 e 3, peso 3. Ao final, por meio de técnicas de 

geoprocessamento, foi confeccionado um mapa da capacidade adaptativa da região costeira do 

estado do Pará.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As medidas de adaptação de um desastre podem ser estruturais ou não estruturais. São 

estruturais quando envolvem obras de engenharia para conter o evento, e não estruturais como 

zoneamento, sistema de alerta, seguros, entre outras (JECINA e BRANDÃO, 2016). Na área de 

estudo foram identificadas como medida estrutural obras como muros, diques, sacos de areia, entre 
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outros, utilizados para conter a erosão (Figura 2 e 3), enquanto que para as medidas não estruturais 

foram considerados instrumentos de planejamento urbano e articulação institucional.  
Figura 02- Sacos de areia e concreto para conter a erosão fluvial no município de Soure-PA 

 
Fonte: Autores, 2016 

Figura 03- Dique de contenção parcialmente destruído na orla de Soure-PA 

 
Fonte: Autores, 2016 

 

Os resultados apontam que apenas o município de Cachoeira do Arari possui baixa 

vulnerabilidade, 21 municípios possuem média vulnerabilidade (67,74%) e 9 municípios possuem 

alta vulnerabilidade (29%). Para a área de articulação institucional, 6 municípios possuem baixa 

vulnerabilidade (19,35%), 3 municípios possuem média vulnerabilidade (9,67%) e 22 municípios 

possuem alta vulnerabilidade (70,96%). No que tange às estruturas de contenção, foram obtidas 

informações quanto a existência das estruturas de contenção apenas para os municípios de Belém, 

Benevides, Bragança, Maracanã, Marapanim, Quatipuru e Salinópolis. Desses, dois possuem baixa 

vulnerabilidade (Curuçá e Magalhães Barata), três possuem média vulnerabilidade (Belém, 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

768 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Maracanã e Salinópolis) e apenas Marapanim com alta vulnerabilidade. Quanto à ocorrência de 

eventos de erosão no período de 1991 a 2010, ocorreram eventos de erosão nos municípios: 

Augusto Corrêa (6), Chaves (1), Curuçá (1), Marapanim (1) e Quatipuru (1).  

No estado do Pará, no período de 1991 a 2010, foram efetuados 20 registros de erosão, 

destes, 10 ocorreram na zona costeira do estado. O município mais atingido foi Augusto Corrêa, 

com um total de 6 ocorrências, com concentração na vila de Perimirim, localizada em área de 

manguezal, na baía do Caeté, pois o local apresenta um solo predominantemente arenoso, propício 

à erosão (CEPED, 2011).  

O mapa final de capacidade adaptativa apresenta cinco municípios possuem baixa 

vulnerabilidade, o que corresponde a 16,13% do total. Vinte e dois municípios possuem média 

vulnerabilidade (70,97% do total) e quatro municípios possuem alta vulnerabilidade (12,90% do 

total), são eles: Belém, Marapanim, Quatipuru e Salinópolis (Figura 2). 

Figura 2- Capacidade adaptativa associada a graus de vulnerabilidade da região costeira do Pará. 

Fonte: Autores, 2016 
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Os fatores que mais contribuíram para o alto grau de vulnerabilidade desses municípios foi 

a não existência de estruturas de contenção (Marapanim e Quatipuru) e a não participação do 

município em consórcios públicos nas áreas prioritárias (Belém e Salinópolis). 

 

4. CONCLUSÕES  

 
O trabalho mostrou que a Zona costeira do estado do Pará é suscetível a eventos de erosão, 

principalmente devido a influência direta e indireta da dinâmica do mar, o que torna as 

comunidades que habitam essas áreas mais vulneráveis. A capacidade adaptativa dos municípios é 

na sua maior parte média, porém quando se analisa isoladamente as variáveis de planejamento 

urbano e articulação institucional, é notória a necessidade dos municípios melhorarem o 

planejamento urbano, principalmente no que se refere a base cartográfica para gestão ambiental.  

Além disso, para minimizar as vulnerabilidades e os riscos, é imprescindível o desenvolvimento 

de políticas, estratégias e medidas associadas a gestão de riscos de desastres.Para que seja esta seja 

efetiva, é necessário a construção de cenários de risco atual e potencial. Nesse sentido, a gestão de 

riscos de desastres pode ser corretiva e/ou prospectiva. A gestão corretiva trabalha com correção 

mediante a existência do risco, por meio de práticas que visem transformar as relações entre o 

homem e o meio ambiente, enquanto que a gestão prospectiva envolve a previsão dos riscos por 

meio de um adequado planejamento (CEPED, 2012). O desenvolvimento de políticas e estratégias 

de prevenção dos riscos, e a aplicação dessas políticas irá aumentar a capacidade adaptativa das 

populações residentes na zona costeira frente a eventos de erosão. 
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RESUMO 

 

As relaçõessociais e ambientais atuais estão inseridas no contexto das mudanças climáticas globais. 

Dentre as consequências destas mudanças os desastres naturais são cada vez mais intensos e 

frequentes. A Organização das Nações Unidas define os desastres naturais como as consequências 

dos impactos, danos e prejuízos provenientes de fenômenos naturais extremos ou intensos sobre 

um sistema socioeconômico, que excedem à capacidade do sistema afetado em eliminar ou 

conviver com o impacto. Na Amazônia as ocorrências de inundações são frequentes. A área de 

estudo corresponde a sede urbana da cidade de Santarém. O objetivo foi identificar e analisar as 

estratégias de adaptação utilizadas para diminuir perdas referentes a inundação lenta. A 

metodologia inclui uso de grupo focal, sensoriamento remoto, observação direta e critérios de 

avaliação das medidas estruturais de acordo com Smit e Plifosova (2003). Os resultados apontam 

para a importância da compreensão das medidas de adaptação para a formulação de políticas 

públicas e melhoria da gestão de riscos e desastres 

 

Palavras-chave: Adaptação, Inundação Gradual, Santarém 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 As inundações, juntamente com os incêndios florestais, são os desastres mais frequentes 

que ocorrem na região Amazônica. Os condicionantes naturais climáticos e geomorfológicos de 

um dado local (ex. quantidade e a intensidade da precipitação; forma, declividade e curvatura do 

relevo; tamanho e forma da bacia) são determinantes na frequência de ocorrência, tipologia e 

dinâmica do escoamento superficial de processos de inundações (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2007). Os fatores antrópicos que contribuem para a extensão das áreas urbanas sujeitas a risco de 

inundação na Amazônia são, além dos fatores físicos supracitados, o estabelecimento de cidades 

sem prévio planejamento urbano e regional, e a falta de infraestrutura urbana (SZLAFSZTEIN, 

2012). 

 Os desastres se configuram com danos humanos e infraestruturais após uma situação de 

risco potencial. O estado do Pará concentra 43% dos danos totais referentes as inundações lentas 
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da região Norte. O número de pessoas desalojadas corresponde a 49% e o número de pessoas 

desabrigadas corresponde 40%. 

 Santarém localiza-se na mesorregião do Baixo Amazonas, na qual se concentra os eventos 

relacionados com eventos hidrometeorológicos (FONSECA e SZLAFSZTEIN, 2013). A média da 

precipitação anual é de 1900-2100 mm, e os meses de fevereiro, março e abril representam o 

trimestre mais chuvoso na área de estudo (SIPAM, 2009). 

 O ano de 2009 foi marcado por eventos inundação lenta que afetaram o maior número de 

bairros até o momento.Desde a década de 1930 monitora-se o nível fluvial na confluência dos rios 

Tapajós e Amazonas na estação fluviométrica de Santarém (código: 17.900.000) de 

responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA). O acompanhamento do nível do rio é feito 

pela Companhia das Docas do Pará de Santarém (CDP) e a aquisição dos dados das cotas fluviais 

a partir da régua linimétrica instalada em frente ao porto. 

 O ano de 1953 corresponde ao registro mais antigo considerado como a primeira “grande 

cheia” com cota de 770 cm, quando afetou o bairro Centro. Nota-se que a forma de enfrentar os 

transtornos de mobilidade ocasionados pelo alagamento das ruas era a utilização de tablados de 

madeira para facilitar o acesso às lojas do comércio. Essas medidas para minimizar e mitigar os 

impactos das inundações são historicamente utilizadas. As chamadas medidas de adaptação são 

aquelas de médio e longo prazo e que estabelecem mudanças estruturais ou institucionais (MILLER 

et al., 2010; BIRKMANN, 2011). Nesse sentido o objetivo desse trabalho é identificar e avaliar as 

medidas de adaptação existentes na sede urbana de Santarém. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

 Santarém localiza-se na confluência no Rio Amazonas e Tapajós. A sede urbana da cidade 

está localizada nas coordenadas geográficas 02° 25”30”S e 54° 42”50”W. A população da sede é 

de aproximadamente 215.790 habitantes (73% da população total do município) (IBGE, 2011). Os 

bairros Área Verde, Caranazal, Centro, Mapiri, Maracanã, Maracanã I, Pérola do Maicá, Uruará 

foram escolhidos para realizar o estudo (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 

2.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 As medidas de adaptação foram identificadas através de questionamentos durante a 

atividade de grupo focal, através de sensoriamento remoto, observação direta e entrevista 

semiestruturada com a Secretaria de Infraestrutura. As atividades de grupos focais ocorrem na sede 

das associações de bairros com stakeholders locais. O sensoriamento remoto foi utilizado para 

identificar estruturas com caráter espacial amplo, que são passíveis de reconhecimento na foto 

aérea. A observação direta foi realizada durante o trabalho de campo nos meses compreendido 

entre agosto e setembro de 2012 em que foram identificadas as medidas estruturais utilizada em 

residências e áreas comerciais. A entrevista semiestruturada com o Secretário de Infraestrutura foi 

para a compreensão das motivações e cronologia de construções das obras públicas que agem como 

contenção das inundações. 

 A identificação e análise das medidas de adaptação seguem os atributos sugeridos por Smit 

e Plifosova (2003): tipo de sistema (Individual/Coletiva), o tipo de investimento (Público/Privado), 
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o tempo em relação à ameaça (Antecipatória/Responsiva), o escopo temporal (Curto tempo/Longo 

tempo), o escopo espacial (Localizado/Amplo), o objetivo (Aceitar perdas/Diminuir 

perdas/Mudar), a forma (estrutural/não estrutural), e o desempenho (temporário/permanente). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Ao total foram identificadas 9 medidas de adaptação. Foram classificadas como de 

incentivo individual e coletivo, de investimento público e privado, de caráter antecipatório e 

responsivo em relação à ameaça, de escopo temporal de longo prazo, e escopo espacial localizado 

ou amplo, possuem o objetivo de diminuir perdas ou mudar de local de risco, e são medidas 

estruturais de desempenho permanente (Quadro 1). Para os bairros Aldeia e Centro, a medida de 

adaptação mais antiga é um dique localizado na orla da cidade (Figura 2). A construção deste inicia 

na década de 1950 sendo a última intervenção no ano de 2011. Houveram sucessivas intervenções 

na estrutura e no projeto nas décadas seguintes 

Os estabelecimentos comerciais do bairro Centro utilizaram como medidas de adaptação 

em 2009 e 2012 colocações de tijolos na entrada das lojas. No bairro Caranazal e Mapiri as medidas 

de adaptação tomadas foram as edificações de casas de palafita (iniciativa individual), e a 

construção e manutenção de um dique que margeia parte destes bairros (iniciativa coletiva e 

investimento público) que teve seu início nas obras do PAC20 e em 2009 terminou a primeira etapa 

da terraplanagem e estruturação. O dique contempla toda a região de contato entre a região de 

planalto e de planície de inundação e vai desde a rua Rui Barbosa no bairro do Mapiri até a rua 

Carajás no bairro do Caranazal. 

No bairro Maracanã, as casas situadas na margem do Lago Papucu são afetadas nos 

períodos de enchente e inundação do rio. Neste bairro são utilizadas como medidas de adaptação a 

construção de palafitas e o levantamento do piso da casa. No bairro Área Verde foram construídas 

pontes para acesso às residências, marombas e o levantamento da altura da casa. No bairro Uruará 

houve investimento público para a construção do dique via incentivo do PAC. As medidas 

individuais de adaptação são a construção de palafitas (Figura 3). 

                                                         
20 PAC: Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal 
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Quadro1 – Quadro com as medidas de adaptação analisadas na área de estudo 

 
  Fonte: Andrade (2014). 

 

Figura 2 – Etapas de construção do dique de Aldeia e Centro 

 

Fonte: Andrade, 2014. 
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Figura 3 – Exemplos de medidas de adaptação na área de estudo, à esquerda o dique no bairro Centro e à 

direita casa em palafitas com ponte de acesso nos períodos de inundação no bairro Área Verde 

 
 

Fonte: Autores, 2012 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

As inundações lentas afetando as áreas urbanas tem se tornado recorrente no país. A 

magnitude e intensidade de eventos extremos de inundação tem aumento nos últimos anos na 

Amazônia. Em Santarém entre a década de 50 e o ano de 2009 não havia amplas consequências na 

sede urbana. Após este último evento extremo uma gama de medidas de adaptação tem sido 

sucessivamente tomada tanto por investimento público quanto privado. A finalidade dessas 

medidas é para diminuir perdas materiais uma vez que as habitações analisadas estão localizadas 

em áreas expostas ao risco de inundação lenta. A compreensão da adaptação e sua importância para 

a gestão de desastres pode ser utilizada em políticas públicas para reduzir perdas. 
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RESUMO  

 

Em meio aos atuais conflitos envolvendo os sistemas produtivos agrícolas e a conservação das 

zonas úmidas, os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) representam um conjunto de 

ferramentas de fundamental importância para gestão dos recursos hídricos. Quando a esfera de 

operação é a água, o geoprocessamento de imagens de satélites é imprescindível para auxiliar a 

tomada de decisão, pois oferece praticidade e rapidez na análise e divulgação dos resultados.  

Apesar da previsão de áreas não edificantes nas beiras dos rios conforme a Lei Florestal nº 12.651 

de 2012, na maioria das situações essas áreas são utilizadas irregularmente para outros fins (não 

conservacionistas).  Aqui foi usada essa tecnologia para investigar as atividades econômicas 

presentes num trecho da Área de Preservação Permanente Ciliar (APPC) do Rio Sirinhaém, 

Pernambuco. Foram adquiridas três cenas do satélite Rapideye para representar a área de estudo, 

em seguida, os polígonos foram vetorizados e classificados com o auxílio do programa ARCGIS 

10 da ESRI e dados de campo. Os resultados demonstraram que a APPC é basicamente composta 

por áreas edificadas, áreas de uso agropecuário, estradas, lagoa de efluentes, manguezal, mineração 

de areia, plantio de cana de açúcar, reflorestamento e vegetação natural. Existe um déficit de 

reflorestamento da ordem de 47 ha na APPC, mas boa parte dessa área que está ocupada atualmente 

por atividades econômicas pode ser mantida desde que as mesmas se enquadrem no conceito de 

área consolidada, reduzindo assim, a área de proteção florestal da APPC. Destarte, o uso do 

geoprocessamento com as investigações de campo contribuíram para determinar o estado de 

conservação da APPC. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Informação Geográfica. Gestão Ambiental. Zona Ripária. 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As áreas úmidas de terra sempre foram alvo dos sistemasprodutivos. Na busca incessante 

pela água as indústrias agrícolas pouco se preocuparam com a manutenção da qualidade e 

quantidade dos mananciais. Contudo, ultimamentea hidrologia florestal vem demonstrando a 

importânciadessas zonaspara manutenção do ciclo hidrológico e da economia. 
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 As zonas ripárias provêm importantes serviços ecossistêmicos, como a fixação de carbono, 

corredores ecológicos para fauna, estabilizam as margens, promovem sombreamento, retêm 

sedimentos e filtram produtos químicos (SALEMI et al., 2012). Sabendo disso, algumas empresas 

agrícolas estão recuperando as matas ciliares que beiram os rios a fim de manter a oferta de água 

de boa qualidade. Entretanto, essas áreas naturais ainda são percebidas como uma barreira contra 

o desenvolvimento dos sistemas agrários (SPAROVEKA et al., 2012). 

 Deste modo, a ação antrópica de ocupação e exploração agropecuária de maneira irregular 

é apontada como uma das causasda poluição e eutrofização da água, mortandade de espécies e 

compactação e degradação do solo (GARDIMAM JUNIOR et al., 2012).  Os ecossistemas ripários 

sãoos mais degradados do mundo, necessitando de um maior esforço em prol da restauração 

(AGUIAR; FERNANDES; FERREIRA, 2010).Para reverter esse quadro, a Lei Florestal nº 12.651 

de 2012 incorporoudois instrumentos o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) das Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

 Uma APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com as funções 

ambientais de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-

estar das populações humanas (BRASIL, 2012). Nos riostemos as seguintes faixas de APPC 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Largura mínima de APPC de acordo com o porte do curso d´água. 

Largura do Curso d’água Largura mínima da APPC 

< 10 metros 30 metros 

> 10 e < 50 metros 50 metros 

> 50 e < 200 metros 100 metros 

> 200 m e < 600 metros 200 metros 

> 600 metros 500 metros 

Fonte: Elaborado a partir de Brasil(2012). 

Mas, como critério de recomposição das APPCs é admitido as seguintes faixas (Tabela 2). 

Tabela 2 - Faixas mínimas e obrigatórias de recomposição de APP hídricas naturais para áreas convertidas 

até 22 de julho de 2008. 

Tamanho da 

propriedade  

(Imóvel rural) 

 

Módulos fiscais 
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Rios com largura de: 

Até 1 > 1 a 2 > 2 a 4 > 4 a 10 > 10 

Qualquer 

largura 

Qualquer 

largura 

Qualquer 

largura 

10 

metros 

Todos 

Obrigação 

mínima de 

recompor a 

APP 

 

 

Rios 

 

 

5 m 

 

 

8 m 

 

 

15 m 

 

 

20 m 

De 30 a 100 metros em função 

da largura do rio (metade da 

largura do rio) 

Fonte: Elaborado a partir de Brasil (2012). 

 

Com essas novas regras na recomposição das APPCs praticamente as agências ambientais 

foram obrigadas a fazer usos dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) para monitoramento 

tais plantios. Os SIGs são um conjunto de ferramentas para coletar, armazenar, consultar, 

transformar e apresentar dados geográficos para atender às necessidades de determinada aplicação, 

permitindo visualizar, compreender, questionar e interpretar dados de muitas formas que revelam 

relações, padrões e tendências dos fenômenos geográficos na forma de mapas, globos, relatórios e 

gráficos (MORAS FILHO et al., 2014). 

 Segundo Couto (1993), uma das principais fontes de dados que alimentam um SIG na área 

florestal são os produtos de sensoriamento remoto (fotografias aéreas, imagens de satélite, 

videografia). As imagens de satélites são capazes de capturar as grandezas físicas sem estar em 

contato direto com o objeto sensoriado (MORAS FILHO et al., 2014), possibilitam aplicações em 

inúmeras áreas, tais como: agricultura, meio ambiente, solos, recursos hídricos e florestas. 

 Em suma, a partir do processamento de imagens de alta resolução é possível monitorar o 

estado de degradação das zonas ripárias por sensoriamento remoto, sem a necessidade de realização 

de trabalhos de campo contínuos em áreas de difícil acesso, e assim, reduzindo o tempo e os custos 

dos estudos nestas áreas. Além do mais, como o Brasil é um país que apresenta uma das maiores 

coberturas vegetais do planeta. Os recursos humanos por si só são insuficientes para gerenciar e 

fiscalizar um território continental e, ultimamente,tão degradado. Assim, os órgãos de fiscalizações 

do meio ambiente estão utilizando os SIGs para fiscalizar os diversos biomas do país (SOUZA; 

TYBUSCH, 2013). 

Deste modo, em Pernambuco os gestores ambientais da Agência Estadual de Meio 

Ambiente (CPRH) vem utilizando o SIG Caburé (software próprio) para análises de licenciamento 

e aferição de danos e projetos de regularização ambiental. Ressalta-se que regularização ambiental 
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corresponde às atividades que atendam a legislação ambiental e, de forma prioritária, à manutenção 

e à recuperação de APPCs (ZAKIA; PINTO, 2013). Diante do exposto, o principal objetivo desta 

pesquisa foi avaliar o uso e ocupação de um trecho da APPC do Rio Sirinhaém utilizando 

ferramentas de geoinformação. 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO:  

A área localiza-se na Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco onde foramreflorestadas 

as matas ciliares do Rio Sirinhaém no ano de 2007.O trecho investigado pertence à Bacia do Rio 

Sirinhaém (Figura 1) que possui uma área de drenagem de 2.069,60Km2, a nascente fica no Bioma 

Caatinga na Cidade de Camocim de São Felix e, a foz no Oceano Atlântico no Bioma Mata 

Atlântica no Município de Sirinhaém, terras da Usina Trapiche S/A (CPRH, 2015). 

Figura 1 – Localização da área de estudo na Bacia do Rio Sirinhaém, Pernambuco, Brasil. 

 

Fonte: SIG Caburé, CPRH, (2015). 
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2.2 COLETA DE DADOS: 

Foram realizadas três visitas técnicas in loco no mês de dezembro de 2015 para avaliar o 

estado de conservação da APPC, observando-se as feições existentes na área. A partir da 

visualização em campo as informações foram espacialmente validadas no ambiente SIG. 

2.3 ANÁLISE DE DADOS: 

Após a aquisição de três imagens do Satélite Rapideye com resolução espacial de 5 metros, 

procedeu-se a delimitação da APPC. Para tal foi gerado um buffer de APPC para cada margem do 

rio com auxílio do programa ARCGIS 10.1 da ESRI (licença temporária). Tal operação baseou-se 

na largura específica do rio conforme prevê o código florestal (Tabela 1).  Em seguida foram 

vetorizados os polígonos e, respectivamente, classificados conforme as feições identificadas em 

campo. Finalmente, foram gerados os mapas de uso e ocupação da APPC.                      

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Algumas atividades agrícolas estão afetando diretamente as margens e leito do Rio 

Sirinhaém. Deste modo, interferem na qualidade e/ou quantidade dos recursos hídricos disponíveis. 

Uma das principais causas da degradação evidenciada foi a substituição da vegetação natural das 

APPCs em favor da intensificação das atividades econômicas (Figura 2). 

Figura 2 - Estimativa do uso e ocupação da terra. 

 

Fonte: Autores, (2016). 
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Estimou-se que existe um déficit de 47 ha de APPC no trecho analisado, em contrapartida 

existe 80,2 ha vegetados, dos quais, 10,5 ha com remanescentes naturais de floresta e 69,7 ha com 

reflorestamento. A principal atividade econômica presente na APPC é o plantio de cana-de-açúcar 

que corresponde a 40,5 ha na APPC. Além disso, uma empresa de extração de areia ocupa uma 

faixa marginal de 2,8 ha da APPC (Figuras 2 e 3). Ademais, por meio da extração irregular de areia 

nas margens, a mesma vem contribuindo drasticamente para o aumento dos processos erosivos no 

trecho, culminando com a perda de solo florestal e a redução das áreas de reflorestamento e 

assoreamento do leito. 

Na primeira cena analisada percebem-se grandes alterações na cobertura florestal com 

redução das áreas reflorestadas ocasionadas pelos processos erosivos. Boa parte dessas alterações 

é provocada pela atividade de dragagem de areia e o de plantio de cana-de-açúcar. Essa situação é 

favorável para a degradação das matas ciliares uma vez que provoca grandes mortalidades nos 

reflorestamentos. Ainda, como se observa na Figura 3, há nitidamente um aumento da largura do 

rio em alguns trechos ocasionando a formação de embaciamentos e assoreamento do leito. 

Figura 3 - Primeiro trecho analisado do Rio Sirinhaém 

 Fonte: Autores, (2016).  



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

784 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Na segunda cena analisada em comparação com a primeira o reflorestamento da mata ciliar 

se apresenta de modo mais homogêneo no sentido de respeitar as distâncias laterais estabelecidas 

pelo o código florestal. Mesmo com a presença da cana-de-açúcar na APP. Aparentemente é um 

trecho menos degradado, porém em campo foi identificada a extração de areia também neste trecho 

do rio. Além disso, antes do pequeno fragmento florestal natural (vegetação natural) presente da 

margem esquerda do rio (Figura 4) é evidente uma descontinuidade do reflorestamento por conta 

da substituição da mata ciliar por plantios de cana de açúcar, “cana ciliar”.     

Figura 4 - Segundo trecho analisado do Rio Sirinhaém. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

Finalmente, na terceira cena (após o fragmento florestal) constata-se uma redução de mata 

ciliar até o rio encontrar o ecossistema manguezal.  Mesmo no estuário, surpreendentemente 

observa-se monocultivos de cana-de-açúcar nas proximidades (Figura 5).  No quadro a seguir 

destacam-se alguns registros fotográficos tomados em campo da área de estudo.  Tal informação 

foi fundamental para o processo de vetorização e classificação das feições no ambiente SIG. 
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Figura 5 - Terceiro trecho analisado do Rio Sirinhaém. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 A seguir é apresentado um quadro com as principais feições espaciais encontradas 

nas APPCs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Exemplos de algumas feições encontradas em campo. 
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Fonte: Autores e Trapiche S/A (fotografias aéreas), 2016. 

Ressalta-se ainda que a APP com uso consolidado não é uma extensão da área de cultivo 

ou produção agropecuária ou florestal. Pelo contrário, é uma área de produção dentro de uma APP, 
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que é uma área frágil, de risco ambiental e com uma função ecológica. Portanto, ela pode requerer 

um manejo diferenciado do resto da área produtiva. Logo, a produção em uso consolidado de APP 

aumenta a complexidade da gestão da propriedade. Além disso, é preciso atentar para situações 

distintas de ocupação da APP (Figura 6). 

 

Figura 6 - Distinção entre APP irregular e APP consolidada. 

 

Fonte: Zakia e Pinto, (2013).  

 

4. CONCLUSÕES  

 

O uso inadequado das APPCs está provocando alterações ambientais e hidrológicas dos 

cursos d’água afetados. Diante disso, é preciso avaliar o quanto as ações reestruturadoras como, o 

plantio de mudas nativas, através do mecanismo de compensação ambiental, estão contribuindo 

para mitigação dos impactos hidrológicos.A combinação de dados de campo com o uso de SIGs 

demonstra-se ser imprescindível para gestão ambiental das zonas ripárias de modo responder 

imediatamente as demandas dos gestores ambientais em prol na regularização ambiental dessas 

zonas úmidas. A vista desse diagnóstico recomenda-se a retirada dos fatores de degradação a fim 

de respeitar o que preconizar o código florestal. 
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RESUMO  

 

Ao tratar de questões ambientais no contexto amazônico é perceptível a complexidade do debate. 

Diante desta conjuntura, vê-se a possibilidade de utilizar variáveis influentes para fundamentar 

formulações de hipóteses, a fim de esclarecer alguns questionamentos que englobam de maneira 

sistêmica os setores ambientais, sociais e/ou econômicos. Com base no exposto, esta pesquisa tem 

por objetivo testar hipóteses de correlação a partir de diferentes variáveis inseridas no contexto das 

Regiões de Integração Araguaia e Carajás do estado do Pará, totalizando 27 municípios. Os 

procedimentos metodológicos para esta pesquisa tiveram como suporte a utilização de dados 

secundários adquiridos via internet, nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), nas abas do Censo Agropecuários 2006, Censo Demográficos 2010, Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico 2008, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil (AtlasBrasil), após definidas as variáveis dependentes nas 

categorias: fundiária, demográfica, ambiental, vulnerabilidade social, econômica, infraestrutura 

foram elaboradas seis hipóteses de correlação entre as mesmas, utilizou-se testes estatísticos no 

programa Statistica 7, possibilitando a interpretação dos resultados de acordo com testes de 

Correlação e Regressão Linear Simples. Os resultados obtidos propiciaram a geração de um 

diagrama de dispersão por hipótese, caracterizado por um plano cartesiano, em que as variáveis 

dependentes foram alocadas no eixo Y as variáveis independentes no eixo X. Assim, as hipóteses 

B, E,e F, não demonstraram os resultados esperados, haja vista, que as correlações em questão 

estão abaixo do esperado ao acaso. Já as hipóteses A e C são plausíveis, no entanto, pode haver 

outros fatores influenciando e por fim, a hipótese D, apresenta uma relação forte. Em suma, o 

estabelecimento de hipóteses, envolvendo correlações de variáveis das mais diversas naturezas, 

pode tanto esclarecer dúvidas quanto direcionar novos estudos na área das ciências ambientais.   

 

Palavras-chave: Hipóteses. Variáveis. Socioambiental.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A complexidade dos temas ambientais nos instiga a testar diversas hipóteses, a fim de 

nortear soluções para problemas, para isso, segundo Deponti (2007) os problemas ambientais 

necessitam de uma observação pela ótica das inter-relações entre fenômenos, uma correspondência 

entre níveis de organização e uma imbricação de ligações causais.  

No contexto amazônico esses fenômenos se tornam ainda mais ricos de variáveis influentes, 

quais sejam ambientais, socais e econômicos que perpassam pelo mosaico político, cultural, 

histórico. Destaca-se também a interação dessas variáveis e a capacidade destas em retratar eventos 

específicos de uma localidade. A relação interdisciplinar das variáveis em um momento inicial 

pode parecer inexistente cabendo análises aprofundadas.  

Uma ferramenta amplamente utilizada para situações como esta é correlação estatística que 

indica a força e direção do relacionamento linear entre duas variáveis aleatórias. Segundo Crespo 

(2004), se a relação entre duas variáveis for de natureza quantitativa a correlação é um instrumento 

adequado para revelar e medir essa relação. Após a caracterização da relação entre variáveis é 

possível descrevê-la como uma função matemática. Conjuntamente com o uso da correlação, existe 

a regressão que funciona como um instrumento para determinar os parâmetros da função 

encontrada.   

Dessa maneira, este trabalho teve objetivo testar hipóteses de correlação a partir de 

diferentes variáveis inseridas no contexto das Regiões de Integração Araguaia e Carajás do estado 

do Pará, totalizando 27 municípios. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os municípios contemplados nesta pesquisa pertencem ás Regiões de Integração Araguaia 

e Carajás, com 15 e 12 municípios, respectivamente (Figura 1). Vale ressaltar que estes recortes 

espaciais foram definidos pelo Governo do Estado do Pará no ano de 2007, como uma forma de 

integrar ações governamentais em municípios articulados e com alguma similaridade econômica, 

social, ambiental ou histórica. 
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Figura 1: Mapa dos municípios da Região de integração do Araguaia (a) e Carajás (b). 

 

Fonte: Fapespa. Adaptado, 2016. 

Os dados numéricos para este trabalho foram obtidos através de pesquisas realizadas via 

internet, nos sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nas abas do Censo 

Agropecuários 2006, Censo Demográficos 2010, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008, 

e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Atlas do Desenvolvimento Humano do 

Brasil (AtlasBrasil). 

Após escolha das variáveis e tabulação de dados ambientais, sociais, econômicos e 

demográficos dos municípios, foram elaboradas hipóteses de correlação entre as mesmas. Para tal, 

os dados foram submetidos a testes estatísticos, utilizando o programa Statistica 7, a fim que sejam 

comprovadas ou refutadas. 

A interpretação dos resultados foi feita de acordo com testes de Correlação e Regressão 

Linear Simples, fazendo as seguintes leituras: O coeficiente de correlação, simbolizado por r, 

quanto mais próximo de 1, maior grau de correlação positiva e quanto mais próxima de 0, menor 

grau de correlação linear. Enquanto os valores-p,definem se duas variáveis são ou não 

correlacionadas do ponto de vista estatístico. De forma geral, se esse valor for menor que 0,05, 

considera-se que a correlação entre as variáveis trabalhadas é significativa. 

Desta forma, foram testadas 6 hipóteses de correlação envolvendo 2 variáveis cada uma, 

nomeadas de A, B, C, D, E e F sendo: 
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A- Uma variável fundiária e uma variável de vulnerabilidade social, sendo representada 

respectivamente por “Número de estabelecimentos da agricultura familiar” e 

“Crianças fora da escola”.  

B- Variável demográfica e variável ambiental, sendo representadas respectivamente por 

“População (Número de habitantes) ” e “Área desmatadas (Desmatamento) ”. 

C- Uma variável de vulnerabilidade social e uma variável ambiental, sendo representada 

respectivamente, por “Percentual de residências com saneamento básico” e 

“Percentual de população com banheiro e água encanada”. 

D- Uma variável econômica e uma varável ambiental sendo representadas 

respectivamente, pelo “Número de cabeças de boi” e “Áreas desmatadas em Km2”. 

E- Uma variável de infraestrutura das cidades com vulnerabilidade social, sendo 

representadas respectivamente por “Número de estabelecimentos de saúde pública” 

versus os números de casos de “Média anual mortalidade infantil”.  

F- Uma variável demográfica e uma variável ambiental, sendo representadas 

respectivamente por “Número total da população” e “Hidrografia da região”. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Cada hipótese gerou um diagrama de dispersão, que se caracteriza por um plano 

cartesiano, onde a variável dependente será alocada no eixo Y a variável independente estará no 

eixo X. 

Desta forma para as hipóteses B, E, e F, não obteve-se os resultados esperados, pois os 

valores-p foram: hipótese B: p=0,15; hipótese E: p=0,2414, hipótese F: p = 0,209. Assim é possível 

afirmar que as correlações em questão estão abaixo do esperado ao acaso, ou seja, não pode-se 

estabelecer relação significativa entre as variáveis, não sendo necessário mostrar o grau da 

correlação através de r.   Os diagramas de dispersão gerados pela hipótese estão na Figura 2, gráfico 

B, E, e F.  
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Figura 2: Diagramas de dispersão das hipóteses B, E e F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software de estatística Statistica versão 7. Dados de sitesGovernamentais. 

 

Desta maneira, afirma-se que a Quantidade da População não possui correlação com a 

Quantidade de Desmatamento ocorrido na região até o ano de 2014; a Quantidade de 

Estabelecimentos de Saúde não está exercendo influencia nos casos de Mortalidade Infantil; bem 

como, de forma geral, o Número Total da População dos municípios não tem relação com 

Hidrografia. 

Segundo Salati et al. (2006) o crescimento da população pressiona os recursos naturais, fato 

não constatado a partir das premissas testadas na hipótese de correção B, da mesma forma o 

Ministério da Saúde (2007) atribui a mortalidade infantil, entre outros fatores, à falta de pronta 

assistência a saúde, afirmação não corroborada no nível das variáveis da hipótese E. Para a hipótese 

F, a não relação surpreende, visto que na literatura, o crescimento da população próximo aos 
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recursos hídricos no decorrer do tempo, de alguma forma, exercer influência, seja positiva, de 

conservação, ou negativa de desaparecimento do corpo hídrico (TUNDISI, 2008). 

Para hipótese Ao diagrama de dispersão com uma reta positiva (Figura 3, gráfico A) valores 

de p= 0,007 e r = 0,2495 indicando que existe correção significativa entre as variáveis, no entanto, 

o valor baixo de r, próximo de 0, conota que esta correlação é fraca. Esta presença de correção 

pode ser atribuída ao fato de que as escolas da zona rural são de difícil acesso, contribuindo para 

evasão das crianças (SENSO ESCOLAR, 2012). 

 Na hipótese C, obteve-se os valores-p= 0,034, indicando que existe correção significativa 

entre as variáveis, por outro lado o valor de r = 0.16, próximo de 0, reforça uma correlação fraca, 

passível de observação no diagrama da Figura 3, gráfico B. Esse resultado deve-se provavelmente 

a busca dos municípios cumprirem a Lei nº 11.445/2007 de Diretrizes Básicas para o Saneamento 

Básico. 

Destaca-se a hipótese D, apresentando r = 0.907 e valor- p<0,001, indicando correlação 

significativa e forte, muito próxima de 1, observado no diagrama da Figura 3, gráfico D. Esse 

resultado é confirmado a partir de Vieira et al (2006) afirmando que a pecuária extensiva, onde há 

eliminação de mata nativa para criação de pastagem, é a responsável por 80% do desmatamento 

nas fronteiras leste e sul do estado do Pará. 

Figura 3: Diagramas de dispersão das hipóteses A, C e D 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software de estatística Statistica versão 7. Dados de sites Governamentais. 
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Assim pode-se afirmar que as hipóteses A e C são plausíveis, no entanto, pode haver outros 

fatores influenciando na realidade dos casos, por isso a fraca correlação. Enquanto que na hipótese 

D, afirma-se que existe uma relação forte entre a quantidade de cabeças de boi e desmatamento 

ocorrido nos municípios.   

 

4. CONCLUSÕES  

 Diante dos resultados apenas a hipótese que a criação de bovinos tem forte relação de causa 

e feito com o desmatamento, mostrando que a pecuária extensiva continua sendo um dos principais 

fatores de pressão ambiental nesta região, que é conhecida pelo como “arco do desmatamento”. 

 Uma vez encontrada fraca relação ou nenhuma relação para as outras hipóteses, nos permite 

afirmar que não podemos descartar possibilidade de envolvimento de outros fatores no 

desencadeamento e avanço de causa e efeito de problemas ambientais.  

 Nessa perspectiva, para problemas ambientais deve-se sempre buscar superar as abordagens 

setoriais, lineares e isoladas.Especialmente para Amazônia, que imbuída de processos peculiares, 

pode conter correlações não esperadas, consequentemente não analisadas. 
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RESUMO  

  

Com o crescimento desordenado da população, a geração de resíduos sólidos em grande escala é 

fortemente observada em grandes cidades mundiais. A cidade de Belém detém de feiras livres com 

produção potencial de resíduos sólidos, e que não recebem a adequada gestão ambiental.Com base 

nisso, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de verificar a disposição dos resíduos sólidos em 

duas feiras livres em Belém-PA, Feira do Marco e Feira do Guamá, além das condições de trabalho 

dos feirantes, com a justificativa de que este tema ainda não é frequentemente abordado na cidade, 

entretanto é potencial à ocasionar problemas de saúde pública. Para isso, foram aplicados 

questionários aos feirantes, alémde realizadas observações visuais e registros fotográficos. O Grau 

de escolaridade e a faixa etária dos feirantes podem ser elementos sociais determinantes quanto às 

implicações ocasionadas pela geração e disposição de resíduos sólidos, aliado à falta de instrução 

dos feirantes e clientes podem conduzir a maiores problemas de saúde pública. Em ambas as feiras, 

foi evidente que há a disposição incorreta dos resíduos gerados pelas atividades dos feirantes, seja 

em maior quantidade fora da feira, como encontrado na Feira do Marco, e em maior quantidade no 

interior da Feira do Guamá. Sendo assim, é de grande relevância que haja uma maior sensibilização 

e conscientização dos feirantes e consumidores dos produtos das feiras, e efetiva atuação do 

governo público em tratar de forma correta o tema geração e disposição de resíduos sólidos, como 

consta no Código de Postura da cidade instituído pela lei n° 7.055, de 30 de dezembro de 1977. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Salubridade. Feirante. Educação Ambiental. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas, com as revoluções industriais, com o crescimento dos grandes centros 

urbanos e o desenvolvimento desordenado das grandes cidades, surgiram necessidades e problemas 

jamais enfrentados antes pelo homem. Dentre os inúmeros problemas que a sociedade moderna em 

                                                         
21Acadêmica do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, no 5º ano de graduação. julianairacyss@gmail.com. 
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suas grandes cidades se confrontam, a geração de resíduos sólidos é um dos que se destacam pelos 

grandes impactos ambientais e sociais que podem surgir com sua falta de controle e gerenciamento. 

Apesar de a cidade de Belém (PA) ser uma das cidades mais desenvolvidas do Norte do 

Brasil e concentrar grande parte da economia regional, ainda enfrenta muitos desafios quando se 

trata de questões básicas de saneamento básico como coleta e tratamento de esgoto, abastecimento 

de água e coleta e tratamento de resíduos sólidos (DIAS et al, 2013, LESSA et al, 2015). Quando 

se trata de resíduos sólidos orgânicos, as feiras livres têm grande contribuição na geração 

dessesdiariamente, e sua gestão inadequada pode acarretar em problemas ambientais, como 

poluição do solo e água, além de problemas para a saúde pública, como surgimento de animais 

vetores de doenças (OLIVEIRA et al, 2016). 

De acordo com Medeiros (2010) as primeiras atividades econômicas de Belém surgiram 

próximas aos rios, tendo o surgimento das primeiras feiras livres também nessas áreas da cidade. 

Acompanhando a expansão da cidade para áreas mais distantes do rio, as feiras ganharam espaço 

na maioria dos logradouros públicos municipais e hoje estão presentes em grande parte dos bairros 

da capital paraense (LESSA, 2013). Atualmente, o município conta com 33 feiras, 17 mercados e 

quatro complexos, os quais incluem feiras e mercados (GUIMARÃES, 2012, PINHO, 2014). 

Segundo o código de postura, lei n° 7.055, de 30 de dezembro de 1977, capítulo I, é de 

responsabilidade do poder público assegurar condições de salubridade aos feirantes e à população, 

logo, tem-se este código como um dos instrumentos de saúde pública, perante determinações à 

legislação.   

Devido a importância de abordar mais intensamente a problemática da geração e gestão de 

resíduos sólidos em feiras em Belém, pois pode-se acarretar em problemas na saúde pública e 

impactos ambientais, busca-se conhecer este cenário potencial de contaminação a trabalhadores e 

clientes, consequências estas resultantes da falta de gestão e educação ambiental dos que fazem 

uso do espaço. 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Este artigo concentrou-se na abordagem da problemática de Geração de resíduos sólidos 

em feiras livres, utilizando-se como objeto de estudo os resíduos sólidos gerados em duas feiras 

livres como o localizadas na cidade de Belém-PA: a feira do Marco e a Feira do Guamá. Para tal, 

fez-se necessária revisão de literatura à cerca do tema e diagnóstico ambiental quanto aos elementos 

relevantes. Para a obtenção de dados estatísticos foram aplicados 30 questionários aos feirantes nas 

duas feiras livres situadas em bairros distintos e que apresentam características adversas. Foram 

aplicados questionários na feira do Bairro do Marco no dia 17 de Abril de 2016, e questionários na 

Feira do Bairro do Guamá no dia 10 de Maio de 2016. 

Os questionários visaram a interação e percepção dos trabalhadores destes locais quanto às 

condições de infraestrutura nas feiras e a opinião sobre possíveis melhorias nestas áreas. Cada feira 

recebe o nome do respectivo bairro onde se localizam (Feira do Marco e a Feira do Guamá). Apesar 

de se situarem em bairros diferentes, as duas feiras apresentam características similares quanto ao 

porte, produtos e serviços ofertados. As atividades comumentes desenvolvidas nas duas feiras 

livres são caracterizadas pelo comércio de carne, legumes e verduras, frutas, simples restaurantes, 

farinha, eletroeletrônicos, objetos de beleza, etc.  

Sendo assim, este diagnóstico promoveu o registro fotográfico in loco e avaliação das 

implicações quanto ao mal gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas, objetivando explorar as 

condições de trabalho dos feirantes e gestão ambiental dos espaços, uma vez que ainda há 

precariedade na abordagem deste tema, que o que por consequência promovem situações de risco 

à saúde dos que convivem neste ambiente. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 

Com a aplicação dos questionários foi possível obter informações quanto a perspectiva dos 

feirantes a cerca da problemática do resíduo sólidos nas referidas feiras livres.  
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Figura 1. Faixa etária dos feirantes entrevistado na Feira do Marco (A) e Guamá (B). 

 

No Gráfico a faixa etária entre 60 e 69 anos foi de maior parcela de entrevistados com 32% 

na feira do Marco. Na feira do Guamá a faixa etária foi entre 40 e 49 anos para a maior parcela dos 

entrevistados 32%. Nas duas feiras livres a faixa etária entre 30 e 39 anos foi quanto a menor 

parcela de entrevistados (Figuras 1, A e B).   

Nas duas feiras livres a maior parcela dos feirantes, 41% na Feira do Marco e 40% na Feira 

do Guamá detinham de escolaridade até o ensino médio completo. A menor parcela dos feirantes 

detinham de apenas o ensino médio incompleto, com 7% na Feira do Marco e 8% dos feirantes na 

Feira do Guamá (Figura 2, A e B). 

 

Figura 2. Nível de Escolaridade dos Feirantes na Feira do Marco (A) e Guamá (B). 

 

A grande maioria dos feirantes nas duas feiras afirmaram que a Limpeza dos seus Box’s de 

trabalho era realizada diariamente, com 92% dos feirantes na Feira do Marco e 93% na Feira do 

Guamá. Logo, menos de 10% dos entrevistados responderam não realizar a limpeza diária. 
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Apesar de representar um número pequeno de pessoas que não realizam o limpeza diária de seu 

local de trabalho, esta situação pode ser determinante para atrair vetores, dependendo do tipo de 

atividade comercial desenvolvida (Figura 3, A e B). 

 

Figura 3. Limpeza diária dos Box’s na Feira do Marco (A) e Guamá (B). 

 

Quando questionados sobre a existência de resíduos sólidos acumulados ao entorno e 

adentro das feiras, a maioria dos feirantes responderam não haver acúmulo de resíduos na Feira do 

Marco, com 50% dos entrevistados. Apenas 37% afirmaram existir acúmulo e 13% disse que 

apenas às vezes. Na feira do Guamá a maior parcela dos entrevistados afirmou que há acúmulo de 

resíduos sólidos, cerca de 67% dos entrevistados, 25% disseram que não há acúmulo e apenas 8% 

respondeu que às vezes há acúmulo (Figura 4, A e B). 

 

Figura 4. Frequência no acúmulo diário de resíduos na Feira do Marco (A) e Guamá (B). 
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Infelizmente a concentração de resíduos orgânicos é um fator relevante que potencializa a 

atração de vetores de doenças e animais domésticos para o local em questão, comprometendo as 

condições sanitárias da área. Em se tratando de uma feira, que fornece elementos alimentícios a 

clientes diversos, a contaminação dos alimentos pode comprometer a saúde da população, podendo 

ocasionar problemas de saúde pública mais sérios que ultrapassam a região de onde o mesmo é 

comercializado. 

A maioria dos feirantes afirmaram não separar os resíduos sólidos (RS) de acordo com a 

tipo de material, com 73% dos entrevistados na Feira do Marco e 83% na Feira do Guamá. Nota-

se que ao menos na Feira do marco 19% responderam que fazem a separação e 8% a fazem apenas 

às vezes, o que já é superior a quantidade de pessoas que fazem a separação dos RS no Guamá, que 

foi de apenas 17% que a fazem (Figura 5, A e B).  

 

Figura 5. Separação de resíduos sólidos gerados pelos feirantes na Feira do Marco (A) e Guamá (B). 

 

Apesar de alguns feirantes realizarem a referida segregação, a sistema público de coleta e 

disposição não é preparado para realizar o adequado recolhimento, havendo a mistura destes 

materiais antes segregados pelos feirantes. Seria importante a correta separação dos materiais 

edisposição final, pois reduziria o volume e peso de materiais destinados ao aterro sanitário, 

gerando redução dos custos pagos a empresa do aterro e promovendo sustentabilidade. 

Nas duas feiras a maior parcela das respostas quanto as condições gerais de higiene foi 

classificando-a como “Boa”, com 42% dos entrevistados na Feira do Marco e 28% dos 

entrevistados na Feira do Guamá. Apenas 12% dos feirantes na Feira do Marco e 17% na Feira do 

Guamá avaliaram as condições como “Ótima”. A aceitação como condição de higiene “Regular” 

foi maior na feira do Marco do que na Feira do Guamá, apresentando o percentual 
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respectivo de 31% e 14%. O descontentamento foi maior na Feira do Guamá, classificada com a 

condição de “Péssima” para 17% dos feirantes, sendo que na Feira do Marco a parcela foi de 11% 

(Figura 6, A e B). 

 

Figura 6. Classificação das condições de higiene segundo os feirantes na Feira do Marco (A) e Guamá (B). 

 

Com estas informações é possível explorar o grau de descontentamento dos trabalhadores, 

que convivem diariamente com problemas estruturais e/ou de saneamento ainda existentes em seu 

local de trabalho. Notou-se que os feirantes apresentaram uma certa resistência em responder aos 

questionamentos, o que pode ter comprometido melhores aferições quanto suas opiniões. 

 

3.2. DIAGNÓSTICO IN LOCO 

Feira do Marco 

Após explorar o local, constatou-se que maior problema quanto à disposição de resíduos 

sólidos feita de forma inadequada foi evidenciada ao entorno da referida Feira Livre. A Figura 7 

mostra com melhor clareza a situação encontrada com a pesquisa.  
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Figura 7. Resíduos sólidos dispostos no entorno da Feira do Marco. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Percebe-se que há grande quantidade de papelão e material orgânico, como restos de 

legumes e cocô.  Nota-se que apenas dois contêineres não são suficientes para armazenar os 

resíduos até antes de serem recolhidos, além de um dos contêineres estar quebrado, ocasionando 

mais resíduos dispostos pelo chão.  Está situação contribui para a insalubridade das feiras e da rua 

a qual os resíduos estar dispostos, atraindo vetores, como se evidencia pela imagem a presença de 

pombos e urubu.  

Feira do Guamá 

Evidenciou-se que na Feira do Guamá a não havia grandes acúmulos de resíduos sólidos ao 

entorno da Feira, o que seria posteriormente rápido resolvido pela varrição realizada pelos 

servidores de limpeza da prefeitura. Entretanto, a situação encontrada no interior da Feira foi mais 

preocupante, como expõe a Figura 8.  
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Figura 8. Disposição de resíduos no interior da Feira do Guamá. 

 

Fonte: Autores (2016). 

Em geral, constatou-se a disposição de elementos orgânicos e entulho (como caixotes de 

madeira) pelos corredores da Feira, o que são potenciais para atrair e abrigar vetores. Esta incorreta 

disposição de resíduos dentro da feira, torna ainda mais arriscado problemas quanto a contaminação 

dos produtos alimentícios e danos diretos aos trabalhadores do local.  

 

4. CONCLUSÕES  

Pode-se observar que tanto os feirantes da feira do Marco quanto da feira do Guamá, se 

preocupam com a separação correta dos resíduos sólidos gerados diariamente no local, sem 

preocupar-se com o surgimento de possíveis danos pessoais e a terceiros. Vale frisar, que na parte 

interna de ambas as feiras, também se constatou a disposição incorreta dos resíduos sólidos pelos 

corredores das feiras, fazendo que haja a atração de vetores de doenças. O Grau de escolaridade e 

a faixa etária podem ser elementos sociais determinantes quanto às implicações ocasionadas pela 
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geração e disposição de resíduos sólidos, aliado à falta de instrução dos feirantes, podem  conduzir 

a maiores problemas de saúde pública.  

É de extrema importância que haja uma efetiva conscientização dos feirantes em separar e 

dispor corretamente os resíduos sólidos na área interna e externa da feira. E para isto, é 

indispensável ações governamentais como campanhas e cursos para os feirantes sobre disposição 

correta de resíduos sólidos e alcance da prefeitura. Além disso, também é  de suma importância 

que seja implantado contêineres de separação de resíduos sólidos em bons estados e em quantidade 

suficiente para coleta dos diversos tipos de resíduos encontrados em toda a feira. Em contrapartida, 

é fundamental avaliar se há a disposição incorreta dos resíduos sólidos em feiras, devido o potencial 

de impactos sociais e ambientais.  

É dever do poder público municipal realizar a fiscalização das condições sanitárias e de 

infraestrutura em feiras livres, uma vez que é uma das responsabilidades como agente gestor da 

higiene pública local. Políticas públicas visando reverter e sanar os problemas ocasionados pela 

geração de resíduos sólidos, gerenciamento de resíduos sólidos e educação ambiental da população, 

são instrumentos eficazes no processo de gestão ambiental das feiras.   
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RESUMO  

 

Em função da urbanização desordenada, falta de políticas públicas, precariedade na educação 

ambiental da população, falta de planejamento e investimento, entre outros fatores, tem-se a 

problemática ainda recorrente quando se trata de planejamento e infraestrutura urbana, saúde 

ambiental e saúde pública, uma vez que ocupação e desagregação podem ocasionar diversos 

impactos a bacia hidrográfica. Os problemas de controle de poluição diretamente relacionados a 

saneamento têm sua origem na deterioração da qualidade dos cursos receptores das águas pluviais, 

contaminação de águas subterrâneas, comprometimento da rede de drenagem, entre outros. Como 

premissa ambiental e social do saneamento básico, os projetos de sistemas infraestrutura urbana 

resultam em estruturas públicas que visam o melhoramentos na área urbana, possibilitando gestão 

urbana sustentável. A Região Metropolitana de Belém (RMB) tendo 97% do seu território como 

zona urbana, ainda enfrenta diversos problemas em saneamento e infraestrutura urbana. A partir 

da metodologia do Índice de Bem-estar Urbano pode-se determinar o valor médio de qualidade 

urbana nas Regiões metropolitanas do Brasil,no qual a região metropolitana de Belém se encontra 

em último lugar entre todas as regiões do Brasil, com índice de 0,251, bem abaixo da média 

nacional de 0,605, o que expõe a precariedade quanto as condições de qualidade de vida ainda 

existente na região. Para universalização do saneamento, estrutura urbana e qualidade de vida da 

população no país, é necessário comprometimento e seguimento dos planos diretos instituídos aos 

municípios, afim de sanar e mitigar os impactos gerados pelo crescimento das cidades.  

 

Palavras-chave: Infraestrutura Urbana. Urbanização. Coaglomerados Urbanos. Zona Urbana. 

RMB. 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Em função da urbanização desordenada, falta de políticas públicas, precariedade na 

educação ambiental da população, falta de planejamento e investimento, entre outros fatores, tem-

se a problemática ainda recorrente quando se trata de planejamento e infraestrutura urbana, saúde 
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ambiental e saúde pública, uma vez que ocupação e desagregação podem ocasionar diversos 

impactos a bacia hidrográfica, promovendo poluição dos corpos d’água locais e mudança no uso e 

ocupação do solo (TARGA et al, 2012).  Segundo Zmitrowicz e Angelis Neto (1997), infra-

estrutura urbana definida como um sistema técnico de meios e serviços necessários ao 

desenvolvimento de funções urbanas, sendo estas funções vistas a partir de aspectos sociais, 

econômicos e institucionais.  

Como aspecto social, a infra-estrutura urbana deve fornecer condições básicas para que à 

população possa realizar suas atividades comuns. Essas condições são basicamente quanto à 

moradia, trabalho, saúde, educaçaõ, lazer e segurança. No aspecto econômico, uma infra-estrutura 

urbana deve possibilitar o desenvolvimento de três funções básicas da atividade econômica: 

produção, comercialização e prestação de serviços. Quanto ao aspecto institucional, a infra-

estrutura urbana deve promover condições necessárias ao desenvolvimento de atividades político-

administrativas, onde inclui-se a gerência da própria cidade (JÚNIOR et al, 2005). 

Um problema frequente na Região Metropolitana de Belém (RMB) é a deficiência no 

tratamento de esgotos, que faz com que canais do sistema de drenagem sejam utilizados por 

moradores e empreendimentos de forma clandestina para despejo de esgoto e lodo, configurando 

características de “esgoto a céu aberto”, não apenas em assentamentos de periferia, expondo a 

pobreza urbana local e a falta de infraestrutura para estes fins, como distribuídos ao longo de toda 

a região metropolitana da cidade (PONTE et al., 2014) (PANTOJA et al., 2014). 

Os problemas de controle de poluição diretamente relacionados a saneamento têm sua 

origem na deterioração da qualidade dos cursos receptores das águas pluviais, contaminação de 

águas subterrâneas, comprometimento da rede de drenagem, entre outros. Como premissa 

ambiental e social do saneamento básico, os projetos de sistemas infraestrutura urbana resultam 

em estruturas públicas que visam o melhoramento na área urbana, possibilitando gestão urbana 

sustentável, uma vez que proporciona melhores condições ambientais e de qualidade de vida à 

população(PMS-EIA). 

A cidade de Belém apresenta clima característico de zona equatorial úmida e quente, com 

precipitação pluviométrica mensal variável ao longo do ano. Localizada na região amazônica, a 

cidade detém de grande riqueza hídrica (GOULDING et al., 2003). Porém, esta é afetada pela falta 

de infraestrutura urbana e deficiência na gestão urbana em toda a cidade, o que acarreta na 
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degradação dos corpos hídricos e consequentemente no comprometimento da qualidade dos 

mesmos, sendo necessário maiores gastos com tratamento da água (DIAS et al.,  2013). 

Além da degradação da qualidade da água e possibilitar a transmissão de doenças, a 

deficiência na rede de esgoto contribui também para aumentar a possibilidade de ocorrência de 

inundações. A precariedade na coleta de resíduos, junto ao comportamento indisciplinado dos 

cidadãos, ocasiona o entupimento de bueiros e galerias e também deteriora ainda mais a qualidade 

da água. Estes processos estão inter-relacionados, promovendo problemas que se resultam não 

somente às inundações, como também em poluição, alteraçõs no clima e aos recursos hídricos em 

geral (ÁLVARES et al., 2012). 

Lei n° 8.655 de 30 de Julho de 2008 dispõe sobre o Plano Diretor para o município de 

Belém e dá outras providências, entre elas consta no Art.2° que o Plano diretor deve abranger a 

totalidade do território, sendo um instrumento básico da política urbana do Município e integrando 

assim o sistema de planejamento municipal. Logo, o a partir do referido Plano tem-se as diretrizes 

e objetivos gerais da política de gestão urbana. No mesmo Plano consta que se deve ter a promoção 

da gestão democrática e sustentabilidade, para ambiente socialmente justo e ambientalmente 

equilibrado.  

O presente trabalho teve como objetivo da gestão ambiental, em aspectos de infraestrutura 

urbana e saneamento na região metropolitana da cidade de Belém, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi bibliográfica com atividades de campo. Foram consultados artigos científicos da 

área de estudo, livros e documentos. A pesquisa foi do tipo quali-quantitativa. A análise de dados 

foi baseada em estatística descritiva para o estabelecimento de médias e frequências e posterior 

elaboração de gráficos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. URBANIZAÇÃO 

 

A Região Metropolitana de Belém é composta por municípios com características urbana e 

rural bem distintas, alguns com mais urbanizados que outros. Onde há maior urbanização, 

consequentemente houve maiores mudanças ao uso e ocupação natural do solo, ocasionando em 
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impactos ao ambiente. A Tabela 1 mostra os dados de ocupação urbana e rural nos municípios da 

RMB. 

 
Tabela 1 -População municipal urbana e rural para municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB), 

segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE.  

Município e Região Metropolitana  
Situação do 

domicílio  

População 

(2010) 

Ananindeua  

Total 471.980 

Urbana 470.819 

Rural 1.161 

Belém 

Total 1.391.399 

Urbana 1.381.475 

Rural 11.924 

Benevides 

Total 51.651 

Urbana 28.912 

Rural 22.739 

Castanhal 

Total 173.378 

Urbana 153.378 

Rural 19.771 

Marituba 

Total 108.246 

Urbana 107.123 

Rural 1.123 

Santa Bárbara do Pará 

Total 17.141 

Urbana 5.458 

Rural 11.683 

Santa Isabel do Pará 

Total 59.466 

Urbana 43.000 

Rural 16.466 

RM Belém- PA 

Total 2.101.883 

Urbana 2.036.787 

Rural 65.096 

Fonte:IBGE (2010). Apud  PONTE et al ( 2013). 

 

O cidade de Belém é a caracterizada pela maior parcela de urbanização da RMB, seguida 

por Ananindeua, Castanhal e Marituba. Os municípios de Santa Bárbara do Pará, Benevides e Santa 

Isabel do Pará são os que apresentam menor urbanização, além de serem mais distantes do centro 

urbano da cidade de Belém. O Gráfico 1 apresenta a relação dos valores totais de população que 

reside em área urbana e rural na RMB.  
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Gráfico 1– Distribuição populacional na RMB em 2010. 

 
 

A partir do gráfico acima, é possível visualizar de forma clara que o aspecto da RMB em 

geral é atrelado à urbanização mássica de sua área. Supõem-se que com o fenômeno da urbanização 

são realizadas obras de infraestrutura visando a estruturação adequada da cidade para a população 

que ali reside. Entretanto, nem sempre é dada a devida atenção obras de infraestrutura urbanaa 

todas as zonas da cidade.  

Além das implicações ocasionadas pela urbanização, as áreas periféricas populadas de 

forma inadequada são as que mais sofrem com a falta de investimento e atenção pelo poder público. 

Geralmente as áreas periféricas detém de população menos instruída e de poder aquisitivo menor, 

o que acaba sendo um fator a não considerar estas zonas como prioridade, o que compromete a 

qualidade de vida desta população e ocasiona a manutenção e aumentos no índice de aglomerados 

subnormais.   

 

 

3.2. AGLOMERADOS URBANOS 
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 A Região Metropolitana de Belém é a região do Brasil com maior índice relativo de 

domicílios situados em áreas de aglomerado subnormais, com 51,5% dos domicílios da região 

situados em aglomerados subnormais até o ano 2010, segundo dados publicados pelo IBGE em 

2011. Aglomerados subnormais são edificações que não possuem título de propriedade ou situam-

se de forma irregular em vias de circulação, com ausência de serviços públicos essências como: 

saneamento básico e fornecimento de energia elétrica e/ou iluminação pública. O Gráfico 2 

expressa a comparação entre os totais de aglomerados subnormais entre as Regiões Metropolitanas 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvados e Recife.  

 
Gráfico 2 – Distribuição percentual da população residente em aglomerados subnormais e demais 

áreas urbanas. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010 – IBGE (2011). 

 

É de suma importância a avaliação da distribuição das aglomerações ao longo das cidades 

da RMB, devido pode ser identificada a concentração das aglomerações em função das cidades, o 

que pode ser relacionado ao censo demográfico urbano e rural das mesmas.  

 

 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

814 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 

 
Figura 1 – Distribuição de Aglomerados Subnormais na Região Metropolitana de Belém (2010). 

 
Fonte:Censo Demográfico 2010 – IBGE (2011). 

 

É possível verificar que os aglomerados subnormais ocorrem em grande escala nos 

municípios com maior urbanização, expondo a fragilidade ainda encontrada na infraestrutura 

urbana destas áreas da RMB.  

 

3.3.  ÍNDICE DE BEM-ESTAR URBANO - IBEU  

 

Para o cálculo de Indicador de Bem-estar urbano tem-se que as condições de estruturação 

urbana são elementos necessários para avaliar a dimensões de bem-estar que uma população está 

acometida. O Índice de Bem-Estar Urbano utiliza de quatro dimensões: mobilidade urbana, 

condições ambientais urbanas, condições habitacionais urbanas, condições de serviços coletivos 

urbanos e infraestrutura urbana.  

Considerando 15 aglomerados urbanos pelo Brasil e a partir de dados do censo demográfico 

de 2010 do IBGE, foi possível ser determinado o Índice de Bem-Estar Urbano para as 15 

localidades. 
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 Gráfico 3 – Índice de Bem-estar Urbano (IBEU) segundo as regiões metropolitanas - 2010 

 
Fonte: Adaptado de Observatório das Metrópoles (2013). 

 

A partir da metodologia do IBEU pode-se determinar o valor médio de qualidade urbana 

nas Regiões metropolitanas do Brasil, resultando em 0,605 a média entre as regiões. A região 

metropolitana de Belém se encontra em último lugar entre todas as regiões do Brasil, com índice 

de 0,251 expõe a precariedade ainda existente na região. Acima da média estão aglomerados da 

Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Estados do Norte e Nordeste estão abaixo da média, 

apenas o Estado do Rio de Janeiro não faz parte destes regiões.   

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com cerca de 97% da área da RMB sendo caracterizada como zona Urbana, porém 

apresentando 51,5% dos domicílios da RMB situados em áreas de aglomerado subnormais, nota-

se a precariedade na gestão urbana a qual a população ainda enfrenta e acomete a toda essa grande 

área, que é considerada como a região central do Estado. Com o pior índice de bem-estar urbano 

do país, consequente resultado da precariedade nas condições urbanas da RMB, a região tem sua 

população exposta a riscos sérios de saúde pública, além de ocasionar demais impactos a seus 

elementos naturais.  

Para universalização do saneamento, estrutura urbana e qualidade de vida da população no 
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país, é necessário comprometimento e seguimento dos planos diretores instituídos aos municípios, 

afim de sanar e mitigar os impactos gerados pelo crescimento das cidades. Políticas públicas que 

visem a reestruturação da cidade e educação ambiental da população devem ser implementadas e 

seguidas, para que então  
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RESUMO  

 

A presença de espécies arbóreas em sistemas agroflorestais (SAF) é o principal atrativo para a sua 

implantação. O aporte de carbono, sendo o principal constituinte da biomassa vegetal, auxilia no 

crescimento dos indivíduos. O objetivo deste trabalho consistiu em mensurar por método indireto 

a biomassa aérea dos indivíduos arbóreos em um SAF localizado no município de Santa Bárbara-

PA. Foram coletados o DAP e altura de todos os indivíduos arbóreos e estimada a biomassa 

naqueles indivíduos cujo DAP > 5cm através de equação alométrica. Na área de estudo, a qual 

possui 0,25ha e 27 indivíduos arbóreos pertencentes a 8 espécies, a biomassa total estimada foi de 

30,8 ton/ha e 285,19 kg/indivíduo. Os resultados alcançados determinama capacidade de estas 

equações calcularem a biomassa presente de modo confiável, além de apresentar valores 

condizentes com outros trabalhos, desde que realizada uma comparação minuciosa.Recomendam-

se análises minuciosas a fim de estudar o motivo pelo qual indivíduos da mesma espécie 

(notadamente o mogno) apresentassem valores tão discrepantes de biomassa no SAF estudado. 

 

Palavras-chave:Agroecologia. Carbono. Sistemas agrícolas alternativos.  

Área de Interesse do Simpósio: Indicadores de sustentabilidade. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Em todo o mundo crescem as pressões por uma atividade agrícola mais sustentável.Uma 

das alternativas apontadas por pesquisadores é a adoção de sistemas agroflorestais (SAFs). Estes 

sistemas se caracterizam pelo uso de determinadas técnicas e usos da terra onde ocorre a 

implantação de espécies florestais em conjunto com culturas agrícolas e/ou pecuária num mesmo 

arranjo espacial e/ou temporal (PALUDO & COSTABEBER, 2012; JUNQUEIRA et al., 2013). 
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 Com o comprometimento de redução de emissões de gases de efeito estuda (GEE) por 

diversos países após a ratificação do Protocolo de Quioto, vários temas tornaram-se importantes, 

dentre eleso estímulo à mitigação dos efeitos negativos das mudanças climáticas a partir da captura 

destes gases, notadamente o carbono atmosférico (OLIVEIRA, 2013).A presença de espécies 

arbóreas em SAFs é o principal atrativo para a sua implantação, pois, além de seus usos como 

forma de recriar condições de florestas naturais, gera uma segunda fonte de renda para os 

proprietários através da exploração madeireira.  

 O aporte de carbono neste caso, sendo o principal constituinte da biomassa vegetal, auxilia 

no crescimento dos indivíduos. Um maior aporte resulta em dois benefícios: i) o crescimento 

acelerado e, consequentemente, a brevidade com que a exploração se inicia; e ii) aumento do 

volume das toras, agregando valor ao produto no mercado. A mensuração de estoque de carbono 

em biomassa arbórea pode ser classificada, portanto, como avaliação tanto de serviços 

ecossistêmicos (SE) de provisão de matérias-primas, como de regulação climática (SILVA, 2007). 

 Basicamente, são utilizados dois métodos estimativos de carbono armazenado em 

vegetação na literatura científica, os métodos destrutivos (diretos) e os não destrutivos (indiretos). 

Os diretos costumam ser inviáveis tanto financeiramente quanto logisticamente em virtude da 

necessidade de extração do indivíduo arbóreo inteiro, incluindo suas raízes, tornando os métodos 

indiretos os mais utilizados. As equações alométricas ganham destaque dentre estesúltimos pela 

necessidade de dados de fácil aquisição, relacionando matematicamente estas dimensões a fim de 

obter o quantitativo de carbono estocado (OLIVEIRA, 2013). 

 Na literatura internacional existem inúmeras equações gerais que tentam modelar o 

crescimento em espécies arbóreas (BLUJDEA  et al., 2012; PETERSON et al., 2012). A sua 

utilização em SAFs é justificada pela necessidade de avaliar a eficiência do crescimento das 

espécies arbóreas e seu potencial de seqüestro de carbono, aliada a uma eventual comercialização 

destes indivíduos após alguns anos.  

 Considerando a necessidade de discutir indicadores que possam melhor reportar os 

benefícios ecossistêmicos associados aos SAFs, este trabalho objetivou primeiramente mensurar 

por método indireto (não destrutivo) a biomassa aérea dos indivíduos arbóreos enquanto 

componentes desses sistemas. Em seguida, foi realizada uma comparação entre os resultados 

obtidos e aqueles oriundos de outros trabalhos de quantificação de biomassa em SAFs, 
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identificando semelhanças e diferenças entre esses sistemas a partir da análise de variáveis como 

número de indivíduos por hectare, número de espécies, e quantitativos de biomassa por hectare e 

por indivíduo.  

2. METODOLOGIA 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado num sistema agroflorestal de uma propriedade da Comunidade 

Expedito Ribeiro, localizada em Santa Bárbara-PA, conforme Figura 1. Este SAF ocupa uma área 

equivalente a 0,25ha, sendo um SAF do tipo “em aléias”, mas com certas características de 

“multiestratificado”, na medida em que ocorre regeneração natural entre as linhas de espécies sem 

que haja controle.  

Figura 1 – Mapa de localização da Comunidade Expedito Ribeiro. 

 

Fonte: IBGE (2014); USGS (2015).  

 

2.2. COLETA DE DADOS 

 Foi realizada coleta de dados de todos os indivíduos arbóreos, sendo considerados neste 

estudo somente aqueles com diâmetro a altura do peito (DAP) > 5cm. Os dados coletados em 

campo foram a circunferência a altura do peito (CAP), posteriormente convertida a partir da 
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Equação 1 abaixo (SILVA & NETO, 1979), e altura total aproximada (H) a partir de estimativa, 

utilizando uma vara de 2m como comparação. 

DAP = CAP / π  (1) 

Onde π = 3,1416. 

 No total foram coletados dados de 27 indivíduos arbóreos divididos entre 8 espécies. O 

Tabela 1 abaixo apresenta o quantitativo de cada espécie arbórea encontrada na área de estudo. 

Tabela1 – Espécies contabilizadas na área de estudo, cujo DAP > 5cm. 

Nome Comum Espécie Nº de 

indivíduos 

Castanheira Bertholletia excelsa Bonpl. 1 

Freijó Cordia alliodora L. 6 

Jatobá Hymenaea courbaril L. 5 

Mogno Swietenia macrophylla King 11 

Angelim Pedra Hymenolobium petraeum Ducke 1 

Cedro Cedrela fissilis Vell. 1 

Ipê Amarelo Handroanthus serratifolius (Vahl) s. Grose 1 

Andiroba Carapa guianensis (Aubl.) 1 

Total 27 

Fonte: Autores (2016). 

 Como resultados das medições, obteve-se, DAP médio igual a 17,5cm, com valores 

máximo e mínimo iguais a 31,67cm e 7,64cm, respectivamente. Em relação a altura, o valor médio 

foi 7m, com altura máxima igual a 12m e mínima igual a 3m. 

 

2.3. ANÁLISE DE DADOS 

 O cálculo de biomassa arbórea foi realizado por equação alométrica. Diversos autores, 

como Higuchi & Carvalho (1994), Sangueta et al. (2003) e Miranda et al. (2011), indicam o uso 

destas equações tanto pelo uso de métodos diretos de aquisição de dados (destrutivo, em que o 

indivíduo arbóreo é retirado por inteiro do solo), como indiretos, o caso deste trabalho, onde 

somente algumas medições foram realizadas. Um modelo geral de equação alométrica apresentado 

por estes autores pode ser visto na Equação 2. Outras variáveis podem ser incluídas, dependendo 

dos dados de entrada no momento da regressão. 

Y = b0 + b1Dq + b2Dq2h   (2) 
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Onde Y = biomassa; b0, b1 e b2 são coeficientes de regressão; Dq = diâmetro; e h = altura. 

 A etapa seguinte consistiu em selecionar uma equação que adequasse tanto aos dados 

coletados (DAP e H), como ao ecossistema de estudo (bioma amazônico). A Equação 3 selecionada 

é indicada por Silva (2007) por indivíduo arbóreo para qualquer sítio da Amazônia, sem a 

necessidade de aquisição de grande amostragem para elaboração modelos lineares. 

Biomassa = 0,5521 * DAP 1,6629 *H0,7224  (3) 

  

 Os valores de biomassa obtidos foram expressos por hectare a fim de facilitar comparação 

com outros trabalhos, incluindo dados dos trabalhos comparados, quando estes eram expressos de 

outra forma. Outros dados também convertidos foram área estudada e número de espécies 

indivíduos presentes. Nos casos em que os resultados se mostraram aparentemente superestimados, 

uma discussão foi realizada como forma de averiguar possíveis motivos para a diferença 

significativa dentre os valores. A comparação não considerou eventuais ganhos financeiros por 

comercialização ou preço da tora das diferentes espécies por o foco ser puramente a prestação de 

serviços ecossistêmicos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O valor de biomassa aérea (BA) mensurado foi de 7,7 ton/ha. Os 5 indivíduos com maiores 

valores de BA foram 3 freijós, 1 mogno e o ipê amarelo e seus valores vão de 440kg a 771kg. O 

mogno, contudo, também ocupa 3 das 5 últimas posições dos indivíduos que menos contribuíram 

com a BA total da área, juntamente com 1 cedro e 1 andiroba. Destes 5 indivíduos com menores 

biomassas, o maior apresenta 138,5kg, enquanto que o menor de todos apresenta 35kg.  

Como forma de comparar os resultados alcançados com outros trabalhos realizados em 

SAFs no Brasil, elaborou-se a Tabela 2 abaixo com as principais informações a serem consideradas, 

a qual apresenta o peso da biomassa na área estudada e em outros estudos consultados. Para este 

fim, o valor de BA foi convertido para ton/ha, resultando em 30,8 ton/ha no SAF estudado.  

 

Tabela 2 – Comparação entre peso de biomassa com outros sistemas agroflorestais no 

Brasil.  
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Estudo Área 
(ha) 

Nº de 
indivíduo

s 

Nº de 
indivíduos/h

a  

Nº de 
espécie

s 

Idade da 
área  

Biomassa 
(ton/ha) 

Biomassa 
(kg/indivíduo

) 

SAF 0.25 27 108 8 6 anos 30.8 285.19 
May et 

al. 
(2005) 

0.081 80 987 26 7 anos 7.5 7.60 

Müller 
et al. 

(2009) 

1 105 105 2 10 31.7 301.90 

Oliveir
a 

(2013) 

0.25 22 88 12 20 anos 13.37 e 14.17 151.93 e 
161.02 

Fonte: Autores (2016); MAY et al. (2005); MÜLLER et al. (2009); OLIVEIRA (2013). 

 

 O valor da biomassa depende, dentre outras variáveis, prioritariamente do quantitativo de 

indivíduos na área. Para tanto, calculou-se o valor de BA/indivíduo em kg, como forma de facilitar 

a visualização da comparação, pois desta forma tanto o valor de BA como do quantitativo de 

espécimes estão representados. Em virtude disto, percebe-se que os resultados do SAF avaliado 

condiz com aqueles alcançados por Müller et al. (2009); estão levemente superestimados quando 

comparado com Oliveira (2013), o qual utilizou duas equações alométricas diferentes – por isso 

dois valores de BA se fazem presente; e altamente superestimado quando comparado com May et 

al. (2005).  

 Cabe ressaltar que o SAF analisado por May et al. (2005), apesar de apresentar 7 anos, a 

inclusão de indivíduos arbóreos ocorreu de forma progressiva, sendo incapaz de se determinar a 

idade de cada um deles. Outro fator a ser ressaltado é que além de espécies arbóreas, palmeiras 

também foram contabilizadas, dentre elas o açaí, pupunheira e bananeira. Desta forma, caso grande 

parte dos espécimes sejam novos, isto justificaria menores valores de BA; assim como um elevado 

número de palmeiras (notadamente com biomassa menor) resultaria em valores de BA menores.  

 Em relação ao trabalho realizado por Oliveira (2013), nele foram estudados 4 SAFs, mas 

somente os resultados de um deles foi selecionado para comparação: aquele com número de 

indivíduos em quantidade similar ao SAF avaliado por este trabalho. Um ponto similar ao 

visualizado em May et al. (2005) é que os indivíduos não apresentam idades iguais, uma vez que 

grande maioria deles é fruto de regeneração natural. Mais uma vez, caso grande parte dos espécimes 

sejam novos, isto justificaria menores valores de BA em ambas as equações alométricas utilizadas.  
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 Pelo fato das idades das espécies arbóreas no SAF avaliado neste serem iguais, outro 

indicador que pode ser derivado é a taxa de incremento de biomassa por ano, alcançando um 

incremento médio de 5,13 ton/ha. Este indicador é importante para averiguar se o SAF é eficiente 

no tocante à biomassa. A principal questão que fica em aberto para análises mais aprofundadas é 

identificar o porque indivíduos da mesma espécie apresentam taxas de crescimento tão díspares, 

principalmente o mogno, com biomassa variando de 35,90 kg a 598,53 kg. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 A equação alométrica mostrou-se um método indireto eficiente como indicador de 

sequestro de carbono pelo aporte de biomassa aérea, apresentando baixo custo e fácil aquisição de 

dados. Quando comparados com outros trabalhos, o SAF estudado apresentou elevada biomassa 

por hectare, mesmo que possua baixa diversidade de espécies e número de indivíduos arbóreos. 

Nos casos em que os resultados foram significativamente superestimados, a ausência de 

uniformidade na idade dos espécimes arbóreos apresentou-se como o possível principal fator para 

que outros trabalhos obtivessem resultados menores, mesmo que com maior número de indivíduos 

por hectare. Recomenda-se análises minuciosas a fim de estudar o motivo pelo qual indivíduos da 

mesma espécie (notadamente o mogno) apresentassem valores tão discrepantes de biomassa no 

SAF estudado.  
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RESUMO 

 

As atividades urbanísticas desordenadas que marcaram o século XX na Amazônia provocaram 

intensas transformações nos espaços urbanos e ambientais, culminando com o atual cenário das 

grandes cidades dessa região, em especial à região metropolitana de Belém, a qual é suprimida com 

extensas áreas periurbanas ocupadas e incorporadas à dinâmica de funcionamento das cidades, 

provocando um desequilíbrio ambiental diverso, caracterizado principalmente pela perda de habitat 

natural. Portanto, este trabalho trata de georreferenciar através de mapas e dados estatísticos a 

quantificação de ocorrências com animais silvestres em espaço urbano da região metropolitana, 

especialmente nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba no Estado do Pará, mapeando 

suas procedências de captura, resgate, entrega voluntária e soltura nos órgãos e nas áreas de 

proteção ambientais, Parque Estadual do Utinga (PEUT) e Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da 

Amazônia (REVIS). Tem por objetivo analisar a urbanização e sua interface com o surgimento de 

animais silvestres em território urbano. Para tanto, utilizou-se como metodologia, pesquisas 

documentais em acervos bibliográficos que tratam da relação urbanização e meio ambiente e de 

informações estatísticas do Batalhão de Polícia Ambiental do Pará (BPA), que nos proporcionou 

um banco de dados em relação as características dos animais manejados, como: espécie, nome 

científico e popular, local onde foi encontrado, bem como as formas de captura e espaços 

adequados para a soltura. A principal justificativa desse trabalho se deu pela importância da fauna 

silvestre para o bioma amazônico, bem como pela discussão em torno da problemática da 

urbanização e sua relação com os impactos ambientais. Conclui-se que o processo de urbanização, 

ocupação territorial desordenada, exploração dos recursos naturais e a insuficiente participação do 

poder público em materializar políticas de ordenamento territorial urbano contribuem 

consideravelmente para o surgimento de animais silvestres em ambientes antropizados. 
 

Palavras chave:Animais Silvestres. BPA.Urbanização. 

Área de Interesse:Responsabilidade Social e Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo o IBGE (2010), mais da metade da população brasileira (84%) vive em espaços 

urbanos, no Estado do Pará essa população representa 68,5%. Para Leff (2001) a urbanização é 

exaltada como modelo de civilidade, denegrindo os estilos de vida rural como formas pré-modernas 

e inferiores de existência. Já Porto-Gonçalves (2013) afirma que estamos assistindo a um processo 

de desruralização mais do que urbanização, afinal a maior parte dessas populações vive sem os 

serviços urbanos mais básicos, como saneamento, habitação, saúde, educação e transporte. 

O meio biótico e sua diversidade representa um patrimônio natural de valor inestimável, 

requerendo cada vez mais práticas conservacionistas que minimizem as alterações geradas pelo 

homem, principalmente quanto àforma de ocupação e expansão das áreas urbanas, as quais alteram 

sistemas naturais e provocam mudanças drásticas no cotidiano de várias espécies, gerando perdas 

irreversíveis de biodiversidade (SÃO PAULO, 2013).  Este desenvolvimento urbano, caracterizado 

pela falta de planejamento, leva a diferentes impactos nos mapas das cidades marcadas com um 

crescimento periférico desordenado, espaços que continuamente recebem uma grande população 

de migrante, além da expansão crescente de loteamentos residenciais ou industriais, de forma 

aleatória (OLIVEIRA, 2002).  

Um outro aspecto da questão é que as extensas áreas periurbanas ocupadas foram 

rapidamente incorporadas às cidades, provocando um desequilíbrio ambiental com total destruição 

de habitats naturais, levando muitos animais a viverem e tentarem se adaptar às condições urbanas 

(NUNES, 2011). A cada dia as cidades se converteram em redutos ecológicos importantes para 

inúmeras espécies de animais, chegando a ser considerados como ecossistemas nos quais a 

biodiversidade alojada se relaciona entre si e com o meio, com intensidades similares aquelas do 

ambiente natural (NUNES, 2011). 

No Estado do Pará, essa problemática ambiental vem ocasionando um contínuo surgimento 

de animais silvestres em espaços urbanos, sobre tudo nos territórios municipais mais urbanizados 

da região metropolitana de Belém (ABSOLÃO, 2012).  Todavia, este surgimento de animais 

silvestres nas movimentadas rodovias, casas, apartamentos e canais de drenagem das cidades, traz 

à tona a forma de desenvolvimento urbano e a precariedade do poder público em fazer valer o 
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planejamento urbano das cidades, bem como revela as interfaces não sinérgica do homem com a 

natureza (ABSOLÃO, 2012). 

Segundo a Constituição Federal (1988), em seu Art.182 a política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes. Estas funções sociais têm relação direta com o meio ambiente, pois é a sua 

conservação e respeito com seus recursos que implicará no bem-estar social. 

Para o Batalhão de Polícia Ambiental, órgão especializado da Polícia Militar do Estado do 

Pará, existe uma grande dificuldade em monitorar e controlar as mais diversas espécies de animais 

silvestres que vivem em espaços ecológicos urbanos e em unidades de conservação da região 

metropolitana de Belém, considerando o instinto natural dos animais em ser livres. Contudo, a 

interferência humana em “seus espaços” vem, ultimamente, provocando uma dinâmica no 

comportamento de vivência espacial dos animais, representada, sobretudo, pelo surgimento de 

várias espécies em áreas urbanas, onde encontram alimentos e abrigos, entretanto, são animais com 

características silvestres que provoca certo espanto social ao se deparar com uma situação adversa 

cotidiana, cuja ação nem sempre é a correta e acabam por matarem o animal sobre o pretexto de 

risco que algumas espécie proporciona, causando um desequilíbrio ecológico a até mesmo 

acidentes ao manejar inadequadamente o animal (BPA, 2014). 

   Diante desse contexto, o presente artigo teve como objeto de estudo a urbanização da 

região metropolitana de Belém, especificamente dos municípios de Belém, Ananindeua e 

Marituba, com o objetivo de criar uma base de dados de animais vítimas desse processo urbano, 

através da quantificação e georreferenciamento, bem como analisar os métodos de destinação e 

soltura dos mesmos nas Unidades de Proteção Ambiental, como o Parque Estadual do Utinga 

(PEUT) e o Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (REVIS). Constituindo ao final um 

trabalho que possa contribuir com o entendimento do processo de migração urbana dessa fauna, 

bem como disponibilizar informações relevantes para futuras pesquisas que tenham por finalidade 

otimizar a gestão ambiental desses municípios do Estado do Pará. 
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2. METODOLOGIA  

 

Os dados quantitativos e qualitativos foram coletados junto ao BPA e a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente SEMMA (Belém/PA), por meio dos relatórios registrados em 

planilha Microsoft Office Excel 2010, obedecendo aos critérios de nome popular, classificação 

taxonômica, modo de obtenção, localização de origem e locais de soltura e destino.  

Para elaboração do mapa de georreferenciamento foi utilizado Software Google Earth (Pro) 

com as localidades de recepção desses animais e os locais de soltura contidos em relatórios usando 

o critério de espécies e bairros das cidades metropolitanas de Belém.  

O alocamento das áreas das Unidades de Conservação e proteção ambiental em estudo, foi 

processado através do Software Fhilcarto, Google Earth (Pro) e serviu para delimitação das áreas 

urbanas nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba/PA.  

As informações de identificação das espécies, das várias formas de obtenção, tais como 

captura, resgate, entrega voluntária e apreensão, do período de 2013 a 2014 foram tabulados em 

planilha Microsoft Office Excel 2010, gerando uma tabela de faixas de ocorrência de animais por 

bairro. Nas situações onde a informação estava por rua, foi feito o rateio dos animais dessa rua 

dentro dos bairros em que a rua estava inserida, em seguida essa tabela deu origem a um mapa de 

cores, de acordo com as faixas do número de ocorrências das capturas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise dos resultados mostrou que nos anos de 2013 a 2014 o BPA registrou 1.822 

espécimes de animais silvestres manejados dos diversos espaços urbanos dos municípios de Belém, 

Ananindeua e Marituba, destes animais, 516 foram aves, 828 integravam o grupo dos répteis e 478 

pertenciam ao grupo dos mamíferos. Esses dados correspondem a 890 animais manejados no ano 

de 2013 e 932 animais manejados no ano de 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

831 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 

Gráfico 01- Porcentagem de animais manejados na RMB no período de 2013 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Das espécimes de répteis manejadas, destaca-se o animal jiboia (Boa constrictor) com 295 

indivíduos (35,63%), seguida da sucuri (Eunectes murinus) com 209 (25,54%); dos quelônios, 

jabutis (Chelonoidis denticulata) com 99 (11,96%); iguanas (Iguana iguana) com 76 (9,18%); 

jacarés (Caiman yacare) com 54 (6,52%) e outros com 95 espécimes (11,47%).  

Por sua vez, as espécimes de aves manejadasfoi o segundo grupo mais representativo, 

(28,32%), com destaque para ascorujas(Athene cunicularia) com 112 individuos (21,71%); seguida 

dasgarças (Ardea Alba) com 97 (21,71%);gaviões(Buteo albonotatus) com 74 (14,34%); socós 

(Tigrisoma lineatum) com 25 (4,84 %); papagaios(Amazona aestiva) com 32 (6,20%); 

curiós(Oryzoborus angolensis) com 13 (2,52 %); e por outros 163 animais (31,59 %).  

No que concerne as espécimes de mamíferos, destaca-se a preguiça (Bradypus tridatylus) 

com 213 individuos (44,46 %), por habitar principalmente nas bordas de florestas estando muito 

proximos de áreas urbanizadas;seguida do quati (Nasua nasua) com 80 indivíduos (16,74%), dos 

primatas com 53 (11,09%), da mucura (Didelphis marsupialis) com 29 (6,07%), do tamanduá 

(Myrmecophaga tridactyla) com37 exemplares (7,74%), porco espinho (Coendou prehensilis) com 

06 indivíduos (1,26%) e 60 outras espécies (12,55%). 

Os dadosapresentam um aumento percentual das ocorrências de captura e resgate de 

animais na região metropolitana de Belém, no período delimitado pelo estudo, os quais estão 

associados a localização geografica da Cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, banhadas pela 

Baia do Guajará e por uma malha hídrica extensa composta por vários rios e igarapés. Outro fator 

 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

832 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

considerável, refere-se ao impacto ambiental negativo à fauna e flora provocado por atos ilícitos 

como o desmatamento, queimadas, urbanização, caça, dentre outros que causam a fuga desses 

animais do seu refúgio natural. 

É possível aferir sobre as espécies dos répteis, principalmente pela representatividade 

numérica da jiboia e da sucuri, que o impacto ambiental negativo e a proliferação de roedores nos 

centros urbanos expulsam e atraem, respectivamente, esses animais para esses espaços, onde 

acabam por encontrar ambientes que possibilitam abrigo e alimentação. 

Analisando as espécies das aves, percebe-se que as corujas e garças foram as que mais se 

sobressaiam, uma vez que estas espécies estão se adaptando facilmente nas áreas urbanas, por terem 

facilidade para obter alimentos, principalmente nos igarapés canalizados dos municípios da região 

metropolitana de Belém onde são depositados restos de alimentos e vísceras de animais que atraem 

roedores e por conseguinte espécimes de aves, aumentando o risco de acidentes com esses animais, 

bem como causa um grande desiquilíbrio na cadeia alimentar, uma vez que estas aves estão 

migrando da fauna silvestre para uma fauna urbana. 

Já as espécies de mamíferos, sobretudo a preguiça e o quati, observou que parte de seus 

manejamentos se deram por conta de denúncias de criação ilegal desses animais, por doação 

voluntária ou no caso da preguiça por ser encontrada em via pública. No que tange aos indivíduos 

da população de mucura, incorre nas mesmas discussões feitas anteriormente sobre as aves.    

A média mensal dos registros gerados em relação à localização geográfica dos animais 

manejados constatou-se que dos 1.822 casos de resgate, captura, apreensão e entrega voluntária, as 

cidades de Belém com 1.193 animais (65,48 %), Ananindeua que registrou 416 animais, (22,83%) 

e Marituba com 122 animais (6,7%) se destacaram neste cenário por serem considerados territórios 

com urbanização acentuada, os quais possuem uma rede de fluxo conurbada. Os demais municípios 

com registros de 91 animais (4,99 %) pode ser justificado pela ausência de unidades do BPA nessas 

localidades e consequentemente o não registro oficial desses dados, bem como pelo processo de 

urbanização considerado lento. 

 

3.1 MÉTODOS DE MANEJO DE FAUNA, NÚMERO DE OCORRÊNCIAS E DESTINAÇÃO. 

Observou-se que dentre os métodos de manejo que são utilizados pelo BPA estão: o 

Resgate, que é uma forma de conter o animal quando o mesmo se encontra em uma situação de 

perigo de morte proveniente de algum trauma; Captura, que é uma forma de conter o animal quando 
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ele se encontra fora de seu habitat natural, sem nenhum trauma; Entrega voluntária, oriunda de uma 

entrega espontânea por parte da comunidade civil ao BPA e Apreensão, que consiste em conter o 

animal fruto de operações de fiscalização ambiental, tais como: tráfico de animais silvestres, maus 

tratos e comércio ilegal de fauna. 

 
Figura 1. Mapa de localização das Unidades de Conservação da RMB 

 

Fonte: SEMAS, 2014. 

 

Os dados de animais manejados de espaços urbanos obtidos por este trabalho, a doutrina 

seguida pela Polícia Ambiental do Pará, bem como os métodos de soltura coadunam com o obtido 

por Borges et al. (2006), em um estudo referente ao diagnóstico da fauna silvestre apreendida e 

recolhida pela Polícia Militar de Meio Ambiente de Juiz de Fora, MG. 

 Dentre esses métodos apresentados, os mais utilizados foram: Captura 1.032 de animais 

silvestres, perfazendo 56,64%; seguido da Entrega Voluntária com 418 animais (22,94%),Resgate 

com 292 animais (16,03%) e 80 animais manejados por Apreensão (4,39 %). 

A captura é o metodo de manejo de animais silvestres mais utilizados pelo BPA, pois o 

número de animais silvestres resgatados apresentam algum tipo de trauma que podem levar a 
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espécie a óbito. No que concerne a apreensão, o número foi bem menor, pois nos anos de 2013 e 

2014, ocorreram poucas operações de fiscalizações ambientais na região metropolitana de Belém. 

Dentre os órgãos ou unidades que atenderam as ocorrências envolvendo animais silvestres, 

destacou-se a participação do BPA com 1.794 animais (95,17%); seguido pelo Corpo de Bombeiros 

(CBM)com 65 ocorrências (3,57%); pelas outras unidades da Policia Militar do Pará com19 

ocorrências (1,04%)e pela Guarda Municipal com04 ocorrências (0,22%),  

O BPA e o CBM, se destacaram no atendimento a essas ocorrências, por disponibilizarem 

de um maior número de efetivo em seu quadro de funcionário especializados nos resgates de 

capturas de animais silvestres na Região Metropolitana de Belém. 

No que concerne a quantificação e destinação de soltura aos animais que foram manejados 

pelo BPA, percebemos que 1.580 animais, (86,71%) foram devolvidos e reintroduzidos em seu 

habitat natural, especificamente nas unidades de conservação da região metropolitana de Belém. 

Para oRefúgio da Vida Silvestre (REVIS) situado no município de Marituba com uma área 

territorial de 9.000 hectares, foram 1.056 animais, representando 57,96%; para o Parque Estadual 

do Utinga (PEUT) foram 447 animais (24,53%) e 77 animais (4,23%) foram soutos na alça viária. 

Os outros 158 animais (8,67%) foram encaminhados para órgãos que apoiam esse serviço na 

comunidade, tais como: Mangal das Garças,Bosque Rodrigues Alves, Museu Emilio Goeldi, 

Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA e Universidade Federal do Pará – UFPA. Esses 

animais foram entregues a esses órgãos por não apresentarem condições de viver na natureza.  

Os animais que morreram por conta de sua debilitação somaram 82 (4,50%), sendo o 

traumatismo a principal causa da morte e 02 animais foram a óbito pela eutanásia.  

O mapa abaixo (Figura 2), demonstra adistribuição espacial das ocorrências por bairros na 

área de estudo, onde se verificou que as ocorrências ambientais se irradiam do centro de Belém 

para os bairros perifericos da área metropolitana e que conforme a cidade vai se expandindo sobre 

as matas que ainda restam e estão localizadas principalmente as margens dos rios e lagos os animais 

vêem  seus espaços sendo suprimidos e por conseguinte acabam migrando para outros habitats ou 

permanecem ali onde se sujeitam à vida urbana  
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        Figura 2: Origem geográfica das ocorrências de manejamento de animais silvestres por bairros 

 

Fonte: Luiz Henrique, 2015. 

 

São muitas as faces do desenvolvimento. Falar de desenvolvimento e desenvolvimento 

urbano é passear pelas muitas vertentes a que tal tema remete, desafiando políticos, estudiosos, 

cientistas e técnicos do poder público que são, muitas das vezes, os formuladores de planos de 

planejamento do próprio desenvolvimento urbano ou, de outro modo, os responsáveis pelas 

tomadas de decisões, as quais resultam em intervenções urbanísticas, visando a desenvolver a 

cidade e o meio urbano (SILVA, 2012). 

 

6. CONSIDERAÇÕES 
 

No que tange ao número médio mensal de ocorrências de animais capturados, pudemos 

constatar que foram de 152 animais manejados, considerado um valor relativamente alto se 

comparado com anos anteriores. Observou-se que a maioria das ocorrências foram localizadas nos 

bairros periféricos que tem seus limites associados aos lagos e rios que o margeiam, os quais foram 

ocupadas de maneira não planejada e provocaram diversos impactos ambientais negativos, em 

especial o desmatamento. Nessa perspectiva, cabe destacar as limitações em materializar os 

objetivos e diretrizes dos instrumentos de gestão urbana e ambiental na Região Metropolitana, 
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como o Plano Diretor das Cidadesque poderiam proporcionar uma organização territorial, o bem-

estar social e o meio ambiente e sua biodiversidade. 

Outro ponto que nos chamou atenção, foram os poucos locais de solturas existentes na 

RMB. Tanto o PEUT como o REVIS estão ficando com seus espaços saturados o que provoca uma 

maior disputa por território e alimento entre os animais, os quais rotineiramente acabam retornando 

para áreas urbanas.  

Por fim, faz-se necessário materializar os instrumentos de gestão urbana e ambiental 

existente no Estado, proporcionando espaços organizados verdadeiramente dignos de viver em 

sociedade, bem como considerando as questões ambientais, sobretudo o controle sobre as áreas 

protegidas e a criação de novos espaços que proporcionem condições naturais de vida para os 

animais silvestres, minimizando o surgimento dos mesmos em espaços urbanos evitando acidentes 

e perdas dessa fauna amazônica. 
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RESUMO  

 

Nos últimos anos, ocorreu uma intensificação na exploração mineral, com destaque para a bauxita 

no estado do Pará. O plantio de mudas (PM) de diversas espécies nativas tem sido um dos métodos 

mais utilizados no processo de restauração de áreas degradadas por mineração. A serapilheira é um 

importante indicador comparativo entre áreas com diferentes métodos de restauração florestal, 

servindo de subsídio para possíveis intervenções na elaboração de planos de recuperação de áreas 

degradadas (PRADs), visando acelerar o processo de restauração florestal. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a deposição da serapilheira no período de um ano em três diferentes 

ecossistemas. A pesquisa foi desenvolvida em área da empresa Hydro Paragominas, situada no 

nordeste do estado do Pará. Os coletores foram confeccionados em madeira e sombrite, com área 

de coleta de 0,5 m x 0,5 m e altura de 0,1 m, posteriormente alocados 0,2 m acima da superfície do 

solo. Foram instalados 90 coletores em agosto de 2014, distribuídos de maneira aleatória, sendo 30 

coletores em cada ecossistema de pesquisa, distantes 30 m entre si. Todo material depositado no 

coletor foi mensalmente retirado e armazenado em sacos plásticos durante doze meses. Foi adotado 

um delineamento inteiramente casualizado com medidas repetidas durante um ano, envolvendo 

três ecossistemas - PM, Regeneração Natural (RN) e Fragmento de Floresta (FF) - avaliados neste 

período em 30 repetições em cada um. Os três ecossistemas diferiram estatisticamente entre si 

quanto a deposição de serapilheira, sendo que o FF apresentou a maior valor total anual, seguido 

de RN e PM. A regeneração natural foi o método de restauração de áreas degradadas pela 

mineração de bauxita em Paragominas mais eficaz quanto a deposição de serapilheira, superando 

o plantio de mudas nativas e aproximando-se de um fragmento florestal nativo. 

 

Palavras-chave: Recuperação de Áreas Degradadas. Regeneração Natural. Plantio de Mudas.  

Área de Interesse do Simpósio:Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 
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1. INTRODUÇÃO  

Impactos de grande proporção no meio ambiente ocorreram devido ao uso da terra e das 

transformações de sua aparência pelo ser humano no decorrer dos anos (KLEIN GOLDEWIJK et 

al., 2011). Sendo assim, o ecossistema e as paisagens são alterados devido as demandas do ser 

humano, o que faz com que apenas locais extremos da superfície terrestre não exibam as 

consequências dessa interação (LAMBIN & MEYFROID, 2011).  

A partir da década de 2000, uma expansão no setor de exploração mineral, com destaque 

para a bauxita no estado do Pará, da qual se extraiu cerca de 26,35 milhões de toneladas no ano de 

2011, o que representou 85% da produção nacional (IBRAM, 2012). Contudo, essa atividade causa 

sérios impactos ao meio ambiente, principalmente pela retirada da vegetação e das camadas 

superficiais do solo (BARROS et al., 2012; MACHADO et al., 2013) modificando a paisagem no 

geral (ARAÚJO et al., 2005). 

O plantio de mudas de diversas espécies nativas tem sido um dos métodos mais utilizados 

no processo de restauração de áreas degradadas por mineração (SALOMÃO et al., 2007). Para 

avaliar o desenvolvimento de uma restauração é necessária a execução de um bom monitoramento, 

mas para isso, é conveniente analisar alguns indicadores, principalmente de solo e de vegetação, 

confirmando o emprego das técnicas de restauração ou até mesmo adequá-las, com intuito de 

acelerar o processo de revegetação (MARTINS, 2001) e diminuir os custos.  

A serapilheira é um desses indicadores, a qual é encontrada superficialmente no solo de 

ecossistemas florestais, servindo como sistema de entrada e saída de nutrientes (RODRIGUES et 

al., 2010; MARTINS, 2013), contribuindo para a formação e manutenção da fertilidade dos solos 

(SOUZA & DAVIDE, 2001) através do processo de decomposição, sobretudo nas florestas 

amazônicas que são consideradas pouco férteis naturalmente (QUESADA et al., 2011).  

Todavia, a quantidade de serapilheira produzida e estocada no solo é condicionada por 

fatores como a temperatura, latitude, precipitação, idade da floresta, características edáficas, 

composição florística, dentre outros, variando ao longo do tempo (CALVI et al., 2009).  

Diante disso, a serapilheira é um importante indicador comparativo entre áreas com 

diferentes métodos de restauração florestal, servindo de subsídio para possíveis intervenções na 

elaboração de planos de recuperação de áreas degradadas (PRADs), visando acelerar o processo de 

restauração florestal, através de técnicas eficientes como o plantio de enriquecimento e de 
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adensamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a deposição da serapilheira no período de um 

ano em três diferentes ecossistemas.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em área da empresa Hydro Paragominas, situada no nordeste 

do estado do Pará. O clima da região é do tipo “Aw”, caracterizado como quente e úmido com 

estações de chuva e de seca bem definidos, com temperatura média entre 25,8 a 27,7 °C. Na região, 

ocorrem Latossolos Amarelos, Argissolos Amarelos, Plintossolos, Gleissolos e Neossolos, sendo 

todos considerados de baixa fertilidade, com baixos teores de Ca, Mg, K, P e N, além da alta 

saturação por Al. Existem três tipos de vegetação nessa área: floresta densa de terra baixa, floresta 

densa submontana e floresta aluvial. 

 

2.2Coleta de dados 

Os coletores foram confeccionados em madeira e sombrite, com área de coleta de 0,25 m² 

(0,5 m x 0,5 m) e altura de 0,1 m, posteriormente alocados 0,2 m acima da superfície do solo, para 

reduzir o contato com microrganismos decompositores. Foram instalados 90 coletores em agosto 

de 2014, distribuídos de maneira aleatória, sendo 30 coletores em cada ecossistema de pesquisa, 

distantes 30 m entre si. Nos três ecossistemas excluiu-se 50 m de bordadura.  

Todo material depositado no coletor foi mensalmente retirado e armazenado em sacos 

plásticos durante doze meses (agosto de 2014 a setembro de 2015). Em laboratório, a serapilheira 

foi classificada em cinco frações: folhas, galhos finos (Ø ≤ 2 cm), galhos grossos (Ø > 2 cm), 

material reprodutivo (frutos, sementes, flores) e miscelânea (todo material que não se enquadrou 

nas outras frações). Após triado, o material foi acondicionado em estufa a temperatura de 70°C 

durante 72 horas e posteriormente pesado em balança analítica com precisão de 0,01g. 

 

2.3Análise de dados 

Foi adotado um delineamento inteiramente casualizado com medidas repetidas durante um 

ano, envolvendo três ecossistemas - Plantio de Mudas (PM), Regeneração Natural (RN) e 

Fragmento de Floresta Primária (FF) - avaliados neste período em 30 repetições em cada um. Os 
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dados obtidos foram homogeneizados e posteriormente submetidos ao teste SNK para averiguar a 

existência de uma diferença estatística entre os três ecossistemas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de serapilheira foi de 6,61 ± 0,53 Mg ha-1 ano-1 para o PM, 10,75 ± 0,86 Mg 

ha-1 ano-1 para RN e 11,83 ± 1,10 Mg ha-1 ano-1 para o FF (Tabela 1). Esses resultados de RN e FF 

ficam próximos aos encontrados em outros estudos de florestas primárias e secundárias de terra 

firme realizados na Amazônia, que variaram de 8,04 a 12,70 Mg ha-1ano-1 (VASCONCELOS et 

al., 2008; SILVA, 2014; ALMEIDA et al., 2015). Os três ecossistemas diferiram estatisticamente 

entre si quanto a deposição de serapilheira, sendo que o FF apresentou a maior valor total anual, 

seguido de RN e PM (Tabela 1). Machado et al. (2015) encontraram maiores valores em florestas 

mais antigas do que em estágios iniciais de sucessão, corroborando com o presente estudo. 

Diferente disso, Dickow et al. (2012) constataram similaridade na produção de serapilheira em 

florestas com diferentes estágios de sucessão. 

 

Tabela 1 – Produção mensal e anual de serapilheira em um fragmento de floresta primária alterada com 11 

anos pós exploração e ecossistemas em processo de restauração: plantio de mudas de espécies arbóreas (PM) 

e indução da regeneração natural, ambos com 7 anos de idade. 

 

Meses 

Ecossistemas 

PM RN FF 

Mg.ha¹ 

set/14 1,29 ± 0,07  a     A 1,25 ± 0,08 a     A 1,05 ± 0,06 bc   A 

out/14 0,66 ± 0,05 cd   A 0,84 ± 0,07 bcd A 0,79 ± 0,07 cd   A 

nov/14 0,51 ± 0,04 cde  B 0,96 ± 0,07 ab   A 1,05 ± 0,08 bc   A 

dez/14 0,26 ± 0,03 fg    C 0,55 ± 0,04 de   B 1,07 ± 0,13 cd   A 

jan/15 0,27 ± 0,03 fg    B 0,81 ± 0,11 bcdeA 0,65 ± 0,07 d     A 

fev/15 0,21 ± 0,02 g     B 0,70 ± 0,05 bcdeA 0,69 ± 0,06 d     A 

mar/15 0,30 ± 0,04 efg  B 0,54 ± 0,05 e     A 0,69 ± 0,07 d     A 

abr/15 0,40 ± 0,04 efg  B 0,64 ± 0,06 cde A 0,82 ± 0,09 cd   A 

maio/15 0,49 ± 0,05 cde  B 0,97 ± 0,08 ab   A 1,05 ± 0,08 bc   A 

jun/15 0,41 ± 0,03 def  C 0,91 ± 0,09 bc   B 1,14 ± 0,09 abc A 

jul/15 0,77 ± 0,06 bc   B 1,27 ± 0,09 a     A 1,48 ± 0,10 a     A 

ago/15 1,04 ± 0,07 ab   B 1,31 ± 0,07 a     A 1,35 ± 0,10 a     A 

Média mensal 0,55 ± 0,02 C   0,90 ± 0,03 B   0,98 ± 0,03 A   

Total anual 6,61 ± 0,53    10,75 ± 0,86     11,83 ± 1,00     
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As melhores médias de serapilheira produzidas apresentadas nas áreas de RN e FF estão 

possivelmente relacionadas ao domínio de espécies pioneiras de rápido crescimento como Croton 

matourensis, Vismia guianensis, Tapirira guianensis e Inga alba. Essas espécies desenvolvem-se 

rapidamente em áreas antropizadas e, de acordo com Guariguata & Ostertag (2001), investem mais 

energia em produção de folhas do que em madeira.  

Espécies pioneiras proporcionam um ambiente mais propício para o estabelecimento de 

espécies secundárias através da maior produção e renovação de folhas e, por isso, apresentam 

importante função ecológica (CHAZDON, 2012; DICKOW et al., 2012). 

A fração folha foi a mais representativa com 80%, 92% e 83% nas áreas de PM, RN e FF 

respectivamente (Tabela 2). A maior contribuição das folhas na composição da serapilheira foi 

encontrada por outros autores em florestas tropicais (WANG’ONDU et al., 2014; ALMEIDA et 

al., 2015), compreendendo a principal entrada de nutrientes para solo pela decomposição. 

 

Tabela 2 – Deposição mensal e total de serapilheira fracionada em ecossistemas: plantio de mudas arbóreas 

(PM), indução da regeneração natural (RN) e fragmento florestal (FF), nos períodos de setembro de 2014 a 

agosto de 2015. 
Fração folhas (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Total 

PM 1,04  0,49 b 0,36 b 0,18 b 0,17 b 0,13 b 0,12 b 0,24 b 0,34 b 0,32 b 0,63 b 0,83 b 4,85 

RN 1,08  0,75 a 0,85 a 0,49 a 0,66 a 0,59 a 0,45 a 0,43 a 0,72 a 0,82 a 1,18 a 1,20 a 9,22 

FF 0,92  0,66 ab 0,78 a 0,54 a 0,37 b 0,49 a 0,48 a 0,42 a 0,74 a 0,96 a 1,23 a 1,12 a 8,71 

Fração galhos ≤ 2 cm de diâmetro (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Total 

PM 0,20 a 0,12  0,09 b 0,04 b 0,07 b 0,04 b 0,07  0,08  0,09  0,07  0,09 ab 0,15  1,11 

RN 0,11 ab 0,06  0,06 b 0,03 b 0,13 ab 0,08 ab 0,06  0,17  0,20  0,06  0,05 b 0,06  1,07 

FF 0,07 b 0,09  0,21 a 0,40 a 0,21 a 0,15 a 0,13  0,23  0,19  0,11  0,15 a 0,16  2,10 

Fração material reprodutivo (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Total 

PM 0,05  0,04  0,04 a 0,04  0,02  0,02  0,04 a 0,03  0,03  0,02  0,04  0,03  0,40 

RN 0,01  0,01  0,01 b 0,01  0,01  0,01  0,01 b 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,12 

FF 0,02  0,03  0,02 ab 0,02  0,01  0,01  0,02 ab 0,05  0,01  0,04  0,02  0,04  0,29 

Fração miscelânea (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Total 

PM 0,01  0,01  0,03  0,01 b 0,01 c 0,02  0,07  0,04  0,03  0,01  0,01 b 0,03  0,28 

RN 0,03  0,03  0,04  0,03 ab 0,02 b 0,03  0,03  0,04  0,04  0,02  0,03 b 0,04  0,33 

FF 0,03  0,02  0,04  0,04 a 0,05 a 0,03  0,07  0,06  0,09  0,04  0,05 a 0,03  0,57 

Fração galhos > 2 cm de diâmetro (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Total 

PM 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,02 

RN 0,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,03 

FF 0,01  0,00  0,00  0,07  0,00  0,00  0,00  0,05  0,00  0,00  0,02  0,00  0,15 
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A quantidade de folhas da RN em comparação com o PM foi superior no período de 

novembro de 2014 a agosto de 2015 (Tabela 2), com diferenças variando de 36% a 115%. Isto 

pode ser explicado pela abundância de indivíduos com diâmetro pequeno (Ø < 30 cm) na RN, e 

consequentemente pequena área basal (13,71 m² ha-1) em comparação ao PM (16,78 m² ha-1). A 

densidade e a área basal da vegetação interferem na produção de serapilheira, pois esses fatores 

estão ligados a estrutura da floresta (ALMEIDA et al., 2015). 

Os galhos finos (Ø ≤ 2 cm) foram os que mais contribuíram, depois da fração folhas, para 

a formação de serapilheira, com 14%, 5%, e 12% nos ecossistemas PM, RN e FF respectivamente. 

A produção de galhos finos no FF foi superior ao PM em quatro dos doze meses de estudo (Tabela 

2), o que pode estar relacionado a desrama natural periódica no FF em decorrência do 

sombreamento pelo fechamento do dossel. 

Os galhos grossos (Ø > 2 cm) pouco influenciaram na massa seca final da serapilheira, 

estando ausente em oito dos doze meses de avaliação e contribuindo anualmente com apenas 0,20 

Mg ha-1 (Tabela 2). Apesar de serem fontes de nutrientes, os galhos grossos têm pouca expressão 

na composição total da serapilheira e decompõem-se lentamente nos ecossistemas naturais 

(LUIZÃO, 2007). 

Na fração material reprodutivo, a diferença entre os ecossistemas ocorreu em novembro/14 

e março/15, enquanto que para a miscelânea, nos meses de dezembro/14, janeiro/15 e julho/15 

(Tabela 2). Possivelmente a indiferença dessas frações ao longo do tempo, relaciona-se as suas 

pequenas contribuições na composição total de serapilheira. Além disso, há espécies que floram e 

frutificam em períodos específicos, atraindo insetos polinizadores e dispersores de sementes, os 

quais foram frequentemente encontrados nos coletores, classificados como miscelânea. 

 

4. CONCLUSÃO 

A regeneração natural foi o método de restauração de áreas degradadas pela mineração de 

bauxita em Paragominas mais eficaz quanto a deposição de serapilheira, superando o plantio de 

mudas nativas e aproximando-se de um fragmento florestal nativo. 
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RESUMO  

 

A extração mineral causa diversas alterações ambientais, se fazendo necessária a recuperação das 

áreas degradadas pela mineração. A serapilheira é um eficiente indicador da eficiência dos métodos 

empregados para a recuperação das áreas devido suas diversas características funcionais. O 

objetivo desse estudo foi avaliar o estoque da serapilheira durante um ano em três diferentes 

ecossistemas. O estudo foi realizado na área da empresa Mineração Paragominas S.A., nordeste do 

Pará. Foi instalado um gabarito de área 0,25m² e altura 0,10m.As amostras foram coletadas no final 

dos meses de setembro e dezembro de 2014 e em março e junho de 2015. O estudo foi feito a partir 

de três ecossistemas - Plantio de Mudas (PM), Regeneração Natural (RN) e Fragmento de Floresta 

Primária (FF). Os dados foram obtidos de maneira casualizada, sendo posteriormente 

homogeneizados e submetidos ao teste SNK. A serapilheira estocada diferiu entre os ecossistemas 

em três dos quatro períodos de estudo, com maior média em RN em setembro e dezembro de 2014 

e em FF em de março. A regeneração natural foi o método de restauração mais eficaz quanto ao 

estoque de serapilheira. 

 

Palavras-chave: Regeneração Natural.Ecossistemas Florestais. Recuperação de áreas 

Degradadas. 

Área de Interesse do Simpósio:Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A partir da década de 2000, houve uma expansão no setor de exploração mineral, com 

destaque para a bauxita no estado do Pará, da qual se extraiu cerca de 26,35 milhões de toneladas 

no ano de 2011, o que representou 85% da produção nacional (IBRAM, 2012). Essa atividade causa 

sérios impactos ao meio ambiente, principalmente pela retirada da vegetação e das camadas 

superficiais do solo (BARROS et al., 2012; MACHADO et al., 2013) modificando a paisagem no 

geral (ARAÚJO et al., 2005). 
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Faz-se então necessária a recuperação dessas áreas degradadas. Diversos métodos são 

aplicados com estes fins, alguns apresentando melhores desempenhos do que outros. Para avaliar 

o desenvolvimento de uma restauração é necessária a execução de um bom monitoramento, mas 

para isso, é conveniente analisar alguns indicadores, principalmente de solo e de vegetação, 

confirmando o emprego das técnicas de restauração ou até mesmo adequá-las, com intuito de 

acelerar o processo de revegetação (MARTINS, 2001) e diminuir os custos. 

A serapilheira é utilizada como um indicador de recuperação de áreas degradadas por 

mineração. É encontrada superficialmente no solo de ecossistemas florestais, além de servir como 

sistema de entrada e saída de nutrientes (RODRIGUES et al., 2010; MARTINS, 2013), 

contribuindo para a formação e manutenção da fertilidade dos solos (SOUZA & DAVIDE, 2001) 

através do processo de decomposição, sobretudo nas florestas amazônicas que são consideradas 

pouco férteis naturalmente (QUESADA et al., 2011). Além do mais, a serapilheira retém água da 

chuva, evitando processos erosivos e concomitantemente favorece a quebra de dormência e 

germinação de diversas espécies nativas (MATEUS et al., 2013), contribuindo para regeneração 

natural. Ela é composta por materiais vegetais depositados na superfície do solo, tais como folhas, 

cascas, ramos, troncos, gravetos, flores, inflorescências, frutos, sementes e fragmentos vegetais não 

identificáveis (CIANCIARUSO et al., 2006).Sua capacidade de retenção de água é maior a medida 

que aumenta a profundidade de serapilheira, pois é nesta camada de transição que a decomposição 

é intensa, gerando partículas menores que têm maior superfície específica, absorvendo dessa 

maneira mais água(MELOS et al., 2010) 

Diante disso, a serapilheira é um importante indicador para comparação entre áreas com 

diferentes métodos de restauração florestal, servindo de subsídio para possíveis intervenções na 

elaboração de planos de recuperação de áreas degradadas (PRADs), através de técnicas eficientes 

como o plantio de enriquecimento e de adensamento. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi 

avaliar o estoque da serapilheira durante um ano em três diferentes ecossistemas.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

O Estudo foi realizado na área da empresa, Hydro Paragominas, localizada no nordeste do 

Pará a 70 km da sede municipal de Paragominas, a região possui clima do tipo “aw”, caracterizado 
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como quente e úmido com estações de chuva e de seca bem definidos (SILVA & SANTANA, 

2014). 

Seu índice pluviométrico anual é de aproximadamente 1.500 mm, com o período mais 

chuvoso entre janeiro e maio (INMET, 2015). No município há uma grande variedade de solos 

com destaque para Latossolos Amarelos, Argissolos Amarelos, Plintossolos, Gleissolos e 

Neossolos (RODRIGUES et al., 2003),no geral são considerados de baixa fertilidade, com baixos 

teores de cálcio, magnésio, potássio, fósforo e nitrogênio, além da alta saturação por alumínio 

(RODRIGUES et al., 2003). Sua tipologia florestal caracteriza-se em três principais tipos: floresta 

densa de terra baixa, floresta densa submontana e floresta aluvial (PINTO et al., 2009). 

 

2.2Coleta de dados 

A serapilheira foi coletada em um gabarito área de 0,25 m² (0,5 x 0,5 m) e 0,10 m de altura. 

As amostras foram coletadas no final dos meses de setembro e dezembro de 2014 e em março e 

junho de 2015, totalizando 15 amostras por ecossistema.  

O material coletado foi mensalmente retirado e armazenado em sacos plásticos durante o 

período de agosto de 2014 a setembro de 2015. Em laboratório, a serapilheira foi classificada em 

cinco frações: folhas, galhos finos (Ø ≤ 2 cm), galhos grossos (Ø > 2 cm), material reprodutivo 

(frutos, sementes, flores) e miscelânea (todo material que não se enquadrou nas outras frações). 

Depois de passar por triagem, o material foi acondicionado em estufa a temperatura de 70°C 

durante 72 horas e em seguida pesado em balança analítica com precisão de 0,01g. 

 

2.3Análise de dados 

O estudo foi feito a partir de três ecossistemas - Plantio de Mudas (PM), Regeneração 

Natural (RN) e Fragmento de Floresta Primária (FF). Os dados foram obtidos de maneira 

casualizada, sendo posteriormente homogeneizados e submetidos ao teste SNK, verificando-se as 

diferenças estatísticas entre os três ecossistemas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados médios de serapilheira estocada no solo (Mg ha-1) seguidas do erro padrão, 

foram de 6,91 (± 0,27), 7,11 (± 0,27) e 7,23 (± 0,31) para os ecossistemas PM, RN e FF 

respectivamente, com diferença significativa (p<0,05) entre o PM em comparação ao FF e RN. 

Esses valores são superiores aos encontrados por Matos & Costa (2012) na FLONA Caxiuanã-PA 

(5,08 Mg ha-1 ano-1). Os estudos de estoque de serapilheira na Amazônia normalmente variam entre 

3,95 e 5,54 Mg ha-1 para reflorestamentos e 4,47 e 9,40 Mg ha-1 para florestas em estágios iniciais 

de sucessão (TAPIA-CORAL et al., 2014), estando de acordo com este trabalho.  

A serapilheira estocada diferiu entre os ecossistemas em três dos quatro períodos de estudo 

(Tabela 1), com maior média em RN em setembro e dezembro de 2014 e em FF em de março 

(Figura 1). Esses resultados corroboram com os encontrados por Caldeira et al. (2013), Cunha Neto 

et al. (2013), Mateus et al. (2013) e Silva et al. (2014) que encontraram diferença no estoque de 

serapilheira em diferentes fitofisionomias florestais, mas divergem de Sperandio et al. (2012), os 

quais verificaram similaridade em diferentes ambientes. 

 

Tabela 1 –Análise de variância (ANOVA) fatorial de serapilheira estocada, com três ecossistemas em quatro 

períodos (3 x 4)com quinze repetições. 

CV GL SQ QM F P 

Ecossistema 2 64,12 32,06 7,19 0,001 

Período 3 78,30 26,10 5,85 0,001 

Ecossistema*Período 6 23,48 3,91 0,88 0,513 

Resíduo 168 749,25 4,46     

Total 179 915,15       

Fonte: Autores, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –Estoque de serapilheira em quatro meses de coleta, nos ecossistemas de plantio de mudas de 

espécies arbóreas (PM),indução da regeneração natural (RN) e fragmento florestal primário alterado (FF). 
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Médias seguidas de seus respectivos errospadrões com a mesma letra maiúscula entre ecossistemas no 

mesmo mês e minúsculas em diferentes meses não diferemestatisticamente pelo teste de SNK (p<0,05). 
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Houve diferença significativa entre os períodos chuvoso (dezembro e março) e menos 

chuvoso (setembro e junho) apenas no ecossistema FF (Tabela1), com as maiores médias no 

período de maior precipitação. Contudo, isso pode estar relacionado aos fatores mecânicos das 

gotas de água da chuva, raios e principalmente ventanias, frequentes nas proximidades das encostas 

do platô, gerando o desprendimento de ramos e folhas das árvores. Além disso, o próprio 

carregamento da serapilheira pela água em decorrência de micro relevos acidentados pode ter 

ocasionado maiores médias nos dois períodos considerados chuvosos.  

Ocorreu diferença em todas as frações de serapilheira entre os ecossistemas, sendo que, as 

maiores médias do componente foliar foi encontrado na RN e o componente galhos finos (Ø ≤ 2 

cm) no FF (Tabela 2). A maior quantidade de folhas na RN pode estar atribuída ao número elevado 

de espécies pioneiras, com destaque para Croton matourensis, que apresentou o maior IVI 

(55,94%). 
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Tabela 2 – Estoque de frações de serapilheira em três ecossistemas: plantio de mudas de espécies arbóreas 

(PM), indução da regeneração natural (RN) e fragmento florestal (FF), nos períodos de setembro de 2014 e 

dezembro, março e junho de 2015. 

Folhas (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 dez/15 mar/15 jun/15 Média Total 

PM 4,00 
b
 ± 0,50 4,06 

c
 ± 0,51 1,89 

c
 ± 0,22 3,15 

b
 ± 0,42 3,28 

c
 ± 0,27 13,10 

RN 5,21 
a
± 0,38 5,99 

a
 ± 0,23 4,78 

a
 ± 0,35 4,62 

a
 ± 0,34 5,15 

a
 ± 0,20 20,60 

FF 3,82
b
 ± 0,32 5,20 

b
 ± 0,28 3,86 

b
 ± 0,28 3,79 

b
 ± 0,29 4,17 

b 
± 0,18 16,67 

Galhos ≤ 2cm Ø (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 dez/15 mar/15 jun/15 Média Total 

PM 0,74 
b
 ± 0,14 0,85 

b
 ± 0,18 1,13 

b
 ± 0,13 1,05 

a
 ± 0,16 0,95 

b
 ± 0,09 3,77 

RN 0,94 
ab

 ± 0,13 0,97 
b
 ± 0,24 0,91 

c
 ± 0,12 1,22 

a
 ± 0,26 1,01 

c
 ± 0,11 4,04 

FF 1,34 
a
 ± 0,10 1,91 

a
 ± 0,30 2,03 

a
 ± 0,21 1,24 

a
 ± 0,27 1,63 

a
 ± 0,14 6,52 

Material reprodutivo (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 dez/15 mar/15 jun/15 Média Total 

PM 0,16 
a
 ± 0,08 0,39 

a
 ± 0,20 0,21 

a
 ± 0,08 0,21 

a
 ± 0,06 0,24 

a
 ± 0,07 0,97 

RN 0,00 
b
 ± 0,00 0,00 

b
 ± 0,00 0,00 

b
 ± 0,00 0,00 

b
 ± 0,00 0,00 

b
 ± 0,00 0,00 

FF 0,03 
b
 ± 0,01 0,08 

b
 ± 0,04 0,02 

b
 ± 0,01 0,03 

b
 ± 0,01 0,04 

b
 ± 0,01 0,16 

Miscelânea (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 dez/15 mar/15 jun/15 Média Total 

PM 0,72 
a
 ± 0,16 0,82 

a
 ± 0,20 3,06 

a
 ± 0,40 0,70 

a
 ± 0,11 1,33 

a 
± 0,19 5,30 

RN 0,59 
a
 ± 0,11 0,54 

b
 ± 0,07 1,17 

c
 ± 0,18 0,68 

a
 ± 0,10 0,75 

c
 ± 0,08 2,98 

FF 0,71 
a
 ± 0,12 0,92 

a
 ± 0,11 2,31 

b
 ± 0,25 0,70 

a
 ± 0,11 1,16 

b
 ± 0,13 4,64 

Galhos > 2cm Ø (Mg ha-1) 

Ecossis. set/14 dez/15 mar/15 jun/15 Média Total 

PM 0,04
 a

 ± 0,03 0,24 
b
 ± 0,09 0,00 

a
 ± 0,00 0,19 

a
 ± 0,13 0,12 

a
 ± 0,05 0,47 

RN 0,06 
a 

± 0,04 0,71 
a
 ± 0,25 0,00 

a
 ± 0,00 0,06 

b
 ± 0,06 0,21 

a
 ± 0,08 0,83 

FF 0,03 
a
 ± 0,02 0,18 

b
 ± 0,10 0,00 

a
 ± 0,00 0,21 

a
 ± 0,12 0,11 

a
 ± 0,05 0,42 

 

O maior estoque de galhos finos no FF está relacionado possivelmente ao fato de ser o 

ecossistema mais estabilizado estruturalmente, com desramas naturais, ocorrendo constantemente, 

seja pela ação dos ventos e chuvas fortes e, ou, pela baixa incidência luminosa no interior da 

floresta. 

Na fração material reprodutivo e miscelânea, o PM foi superior aos demais tratamentos, em 

praticamente todos os períodos (Tabela 2). Nesse ecossistema, a diversidade de espécies é elevada 

(101 sp.), e por isso, florescem e frutificam de maneira dessincronizada ao longo do tempo. Para 
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restauração florestal, é interessante que haja espécies sempre frutificando, pois atraem a fauna 

dispersora de sementes e contribuem para a regeneração natural (MARTINS, 2015). 

A maior contribuição da miscelânea do estoque total de serapilheira ocorreu na época 

chuvosa (68,23%), diferindo do período menos chuvoso (p<0,05). Esse resultado retrata 

provavelmente uma alta atividade biológica decompositora da serapilheira, favorecida por um 

ambiente de maior umidade e temperatura, proporcionando estruturas vegetativas fragmentadas de 

difícil discriminação. 

 

4. CONCLUSÃO 

A regeneração natural foi o método de restauração mais eficaz quanto ao estoque de 

serapilheira. 
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RESUMO  

 

Entende-se por área degradada aquela que sofreu danos na sua biodiversidade, perda de funções 

críticas do ecossistema e perda dos meios de regeneração bióticos, fazendo-se necessária a ação 

antrópica para sua recuperação. Neste sentido, o uso de espécies da família Leguminosae é 

vantajoso econômica e ambientalmente por sua capacidade de fixação do nitrogênio no solo e pelos 

diversos usos de suas espécies, destacando-se as da subfamília Papilionoideae. O presente trabalho 

teve por objetivo listar espécies de Leguminosae – Papilionoideae usadas na recuperação de áreas 

degradadas (RAD) na Amazônia, presentes no acervo do Herbário IAN (Embrapa Amazônia 

Oriental). Para este fim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica consultando-se artigos científicos, 

livros e sites especializados. Posteriormente foram analisados dados do Herbário IAN gerenciados 

pelo sistema BRAHMS, além da consulta às exsicatas e aos para-botânicos do Herbário com o 

intuito de elaborar uma tabela incluindo tribos, espécies, nomes vernaculares e hábitos. A tabulação 

de dados, elaboração de gráficos e tabelas foram realizadas no programa Microsoft Excel 2010. O 

acervo do herbário possui 1.025 exsicatas da subfamília que são utilizadas em RAD, distribuídas 

em nove tribos, 28 gêneros e 43 espécies. As tribos de destaque foram Phaseoleae (14 espécies) e 

Dalbergieae (11 espécies) e os maiores gêneros foram Erythrina L. (4 espécies), Stylosanthes Sw.( 

3) e Swartzia Schreb. (3 espécies). Diante disso, confirmou-se a grande relevância do uso de 

Leguminosae-Papilionoideae para RAD e conclui-se que a Amazônia possui uma enorme 

diversidade de espécies para este fim. Considerando que este é um levantamento preliminar, os 

estudos realizados com a subfamília devem ter continuidade.  

 

Palavras-chave: Acervo. Levantamento. RAD. 

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Área degradada é aquela que sofreu danos na sua biodiversidade e perda de funções críticas 

do ecossistema como, por exemplo, modificações na quantidade de carbono armazenado, 

quantidade de água transpirada ou retenção de nutrientes (PEREIRA et al., 2001). E, além disso, 

teve eliminados os seus meios de regeneração bióticos, como o banco de sementes, banco de 
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plântulas, chuva de sementes e rebrota, tornando baixa sua resiliência. Nestes ecossistemas 

degradados, a ação antrópica para a recuperação é necessária (CARPANEZZI et al. 1990 Apud 

SALOMÃO et al., 2006). 

 A recuperação de áreas degradadas (RAD) pela atividade antrópica é o processo de auxílio 

ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído e consiste em 

um conjunto de intervenções técnicas e científicas, de caráter intensivo, que através de uma 

metodologia adaptada as condições disponíveis, buscam tornar a dinâmica natural do ambiente o 

mais próximo possível do seu estado original. É fundamental por influenciar aspectos cruciais 

relacionados ao regime hídrico dos rios, conservação da biodiversidade e abastecimento de 

matérias-primas. Além da obrigatoriedade em função da legislação ambiental e devido à pressão 

exercida atualmente pela opinião pública sobre empresas e governos (ALMEIDA et al., 2006; SER, 

2004 Apud SALOMÃO et al., 2013; LEAL FILHO et al., 2013). 

 A escolha de espécies vegetais e a fertilização do solo são etapas cruciais da metodologia 

do trabalho de recuperação. Diante disso, o uso de plantas que formam simbiose com 

microrganismos fixadores de nitrogênio no solo podem ser uma opção vantajosa economicamente 

e ambientalmente por sua capacidade de dispensar quase totalmente a adubação nitrogenada, e 

ainda por auxiliarem o desenvolvimento de outras espécies associadas, assegurando a auto 

sustentabilidade nos sistemas ecológicos agrícolas, florestais ou de reabilitação (MOREIRA, 

2005). 

 Nesse sentido, as leguminosas desempenham bem este papel por apresentarem grande 

concentração de nitrogênio vinculada a alta produção de biomassa (folhas, galhos raízes, nódulos, 

etc), contribuindo assim para uma significativa incorporação de matéria orgânica ao solo, com 

baixa relação de Carbono e Nitrogênio (C:N) (maior disponibilidade de nitrogênio às plantas em 

menor espaço de tempo). Para a recuperação de áreas degradadas, tem-se uma opção barata e 

eficiente recomendada por Franco et al. (1992), adotando espécies noduladas e micorrizadas, 

associadas à adubação com gesso, fosfato de rocha e quando acessíveis, compostos orgânicos. 

 Leguminosae Juss. é a terceira maior família de plantas das Angiospermas e reúne 36 tribos, 

727 gêneros e 19.325 espécies agrupadas em três subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e a 

maior delas, Papilionoideae (LEWIS et al., 2005).  
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 O grupo ocupa os mais variados habitats e possui distribuição cosmopolita, sendo a maior 

parte concentrada nas regiões tropicais e subtropicais, ocorrendo desde florestas úmidas até 

desertos secos e frios (TOZZI et al., 2016).  

 No Brasil ocorrem em todo o território, principalmente nas regiões Norte e Sudeste 

(FLORA DO BRASIL, 2020 em construção). É a maior família de plantas do país com 2.807 

espécies agrupadas em 222 gêneros sendo 15 endêmicos. Também representa a maior parte da 

diversidade florística no domínio da Floresta Amazônica, onde já foram registradas 1.119 espécies 

(BFG, 2015; AMORIM et al.2016). 

 Papilionoideae, com 28 tribos, 478 gêneros e 13.800 espécies, é considerada a subfamília 

mais evoluída e diversa dentre as leguminosas, e também a de maior importância econômica 

(FREITAS, 2012). As espécies da subfamília são utilizadas para os mais diversos fins.  Dentre as 

espécies florestais madeireiras, destacam-se gêneros como: Dalbergia L.f., Dipteryx Schreb., 

Erytrina L., Machaerium Pers. e Platypodium Vogel. (GAIAD et al., 2010).  Segundo Tozzi et al. 

(2016), são consideradas excelentes para a formação de pastagens, forragem e adubação verde 

espécies dos gêneros Pueraria DC. e Crotalaria L., a qual também é cultivada para a obtenção  de  

fibras  têxteis. O grupo também possui espécies ornamentais como Clitoriafairchildiana R.A. 

Howard e alimentícias e medicinais como Dipteryx alata Vogel. 

 Diante disso, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento de espécies de 

Leguminosae Papilionoideae com potencial para uso em recuperação de áreas degradadas na 

Amazônia registradas no acervo do herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo iniciou com a pesquisa bibliográfica − onde foram realizadas buscas de espécies 

de Leguminosae-Papilionoideae utilizadas em recuperação de áreas degradadas − em artigos 

científicos, livros e literatura especializada. Além disso, buscou-se informações a respeito do 

habito, nomes vernaculares e tribos botânicas das espécies listadas no sentido de formular uma 

tabela contendo essas informações. Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel 2010. 

Foram utilizados os sites MOBOT e o LISTA DE ESPÉCIES DA FLORA DO BRASIL para 

auxiliar nas correções nomenclaturais das espécies. A classificação das espécies em tribos foi 

realizada com base na obra de LEWIS et al. (2005). 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

859 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Posteriormente foram analisados dados do Herbário IAN gerenciados pelo sistema 

BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System) a respeito das amostras 

presentes no acervo do herbário, buscando informações sobre os locais de coleta e número de 

exsicatas das espécies encontradas na pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O acervo do herbário IAN possui o total de 10.149 amostras de Leguminosae-

Papilionoideae. Destas, 1.025 exsicatas correspondem a espécies utilizadas em recuperação de 

áreas degradadas na Amazônia, as quais estão distribuídas em nove tribos, 28 gêneros e 43 espécies 

(Tabela 1). 

As tribos de maior destaque foram Phaseoleae (14 espécies) e Dalbergieae (11 espécies); e 

os maiores gêneros foram Erythrina L. (4 espécies), Stylosanthes Sw.( 3) e Swartzia Schreb. (3 

espécies). As espécies com maior número de exsicatas no Herbário são Dipteryx odorata (Aubl.) 

Willd. (158 registros), Desmodium barbatum (L.) Benth. (87) e Bowdichia nitida Spruce ex Benth. 

(71 registros).  

Quanto ao hábito de crescimento, a maioria das espécies encontradas são árvores (24), 4 

são arbustos, 6 são classificadas como lianas ou trepadeiras, 6 são ervas e 3 comportam-se como 

ervas-trepadeiras. As ervas, arbustos e Lianas são importantes na recuperação de áreas degradadas 

por desempenharem o papel de colonizadoras iniciais na sucessão florestal. O rápido crescimento 

destas plantas favorece a cobertura do solo, e os seus ciclos de curta duração acarretam morte de 

partes das plantas fornecendo matéria orgânica e preparando o ambiente para espécies mais 

exigentes. No entanto, devem ser usadas com cautela, para não se converterem em plantas 

invasoras (BECHARA, 2006; BERTACCHI, 2008).  
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Tabela 1 – Lista de espécies de Leguminosae Papilionoideae usadas para recuperação de áreas degradadas 

na Amazônia. 

 

Tribo Espécie  Nome Vulgar Hábito 

Brongniartieae Amphiodon effusus Huber  gema de ovo Árvore 

Dalbergieae Arachis hypogaea L. amendoim 

 

 

Erva 

Sophoreae Bowdichia nitida Spruce ex Benth. sucupira  Árvore 

Sophoreae Bowdichia virgilioides Kunth sucupira- preta, sucupira-do-

cerrado, sucupira-açu, cutiúba, 

cutiubeira, sapupira-do-campo, 

sucupira branca, sucupira-do-

campo, sepifirme, sucupira-

amarela, sucupira-da-praia, 

sebepira, paricarana, acari-açu 

Árvore 

Phaseoleae Calopogonium caeruleum (Benth.) 

C.Wright 

Calpogônio Liana/trepadeira 

Phaseoleae Calopogonium mucunoides Desv. calopogônio Erva/trepadeira 

Phaseoleae Canavalia brasiliensis Mart. ex 

Benth. 

feijão-bravo-do-ceará.  Liana 

/trepadeira 

Phaseoleae Canavalia ensiformis (L.) DC.  feijão-de-porco Liana/trepadeira 

Phaseoleae Centrosema pubescens Benth. Centrosema Liana/trepadeira 

Phaseoleae Clitoria fairchildiana R.A.Howard sombreiro, palheteira, 

sobreiro, sombra-de-vaca 

Árvore 

Phaseoleae Clitoria ternatea L. Cunhã Erva/trepadeira 
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Crotalarieae Crotalaria juncea L. cascaveleira, manduvira, 

crotalária, guizo-de-cascavel 
Arbusto 

Crotalarieae Crotalaria micans Link chocalho-de-cascavel, 

gergelim-bravo, crotalaria, 

anil-de- 

flores-amarelas, 

cascaveleira, fedegoso-do- 

campo, mata-fome 

 

Arbusto 

Dalbergieae Dalbergia miscolobium Benth. jacaranda-do-campo, 

sapuvussu, caviúna-do cerado, 

jacarandá 

Árvore 

Desmodieae  Desmodium barbatum (L.) Benth.  Carrapicho Arbusto 

Desmodieae Desmodium incanum (Sw.) DC. amor-seco, beiço-de-boi,  

carrapicho, trevinho-do-

campo. 
 

Arbusto 

Sophoreae Diplotropis purpurea (Rich.) 

Amshoff 

sucupira-preta Árvore 

Dipterygeae Dipteryx alata Vogel baru,cumbaru, cumaru, barujo, 

coco-feijão, cumarurana, 

emburena-brava, feijão-coco, 

pau-cumaru 

Árvore 

Dipterygeae Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.  cumaru ferro, cumaru Árvore 

Phaseoleae Erythrina falcata Benth. sainã, ceibo-salteño, bico-de-

papagaio, corticeira-da-serra, 

mulungu, canivete, ceibo, 

sanandu, sananduí, sapatinho-

de-judeu, suinã, corticeira, 

corticeira-do-mato, sinhaduva, 

sinandu 

Árvore 

Phaseoleae Erythrina fusca Lour. suinã, sananduva, alecrim. Árvore 

Phaseoleae Erythrina poeppigiana (Walp.) 

O.F.Cook 

amasisa, erythrina-do-alto. Árvore 
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Phaseoleae Erythrina verna Vell. mulungu, suinã Árvore 

Robinieae Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 

Walp. 

Gliricidia Árvore 

Dalbergieae Machaerium acutifolium Vogel  jacarandá-do-campo, bico-de-

pato, guaximbé, jacrandá-bico-

de-pato, jacarandá-tã 

Árvore 

Phaseoleae Macroptilium atropurpureum 

(Sessé & Moc. ex DC.) Urb. 

Siratro Erva/trepadeira 

Phaseoleae Mucuna pruriens (L.) DC. café berão, pó de mico, 

mucuna-preta.  
Liana/trepadeira 

Sophoreae Ormosia flava (Ducke) Rudd  tento mulato Árvore 

Dalbergieae Platypodium elegans Vogel  jacarandá-branco, amendoim-

do-campo, faveiro, jacarandá-

bana, , amendoim-bravo, 

jacarandá-tã, secupiruna, 

uruvalheira 

Árvore 

Dalbergieae Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex 

DC 

 corticeira, mututi Árvore 

Phaseoleae Pueraria phaseoloides (Roxb.) 

Benth. 

Puerária Liana/trepadeira 

Sesbanieae Sesbania exasperata Kunth Sesbania Erva 

Sesbanieae Sesbania sesban (L.) Merr. Sesbania Erva 

Dalbergieae Stylosanthes capitata Vogel  mineirão  Erva 
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Dalbergieae Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. mineirão, mangericão do campo, 

estilosante, trifolio alfafa do 

nordeste 

Erva 

Dalbergieae Stylosanthes viscosa (L.) Sw. alfafa do campo, alfafa do 

nordeste, meladinha 
Erva 

Swartzieae Swartzia aptera DC. gombeira, coração-de-negro Árvore 

Swartzieae Swartzia corrugata Benth. coração-de-negro, brauninha.  Árvore 

Swartzieae Swartzia laurifolia Benth  gombeira  Árvore 

Dalbergieae Tipuana tipu (Benth.) Kuntze pau sangue, tipuana.  Árvore 

Dalbergieae Vatairea macrocarpa (Benth.) 

Ducke 

amargo, amargoso, pau-roxo, 

sucupira-amargosa, sucupira-

preta 

Árvore 

Dalbergieae Vataireopsis speciosa Ducke  Faveira Árvore 

Swartzieae Zollernia paraensis Huber pau-santo, coração-de-negro, 

muirapinima-preta.  
Árvore 

 

Fonte:Autores, 2016. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 A Amazônia possui uma enorme diversidade de espécies capazes de atuar na 

recuperação de suas áreas degradadas e o uso de Leguminosae-Papilionoideae é de grande 

importância neste sentido por sua capacidade de recuperar o solo e trazer retornos econômicos. 

 Considerando que este é um levantamento preliminar, os estudos realizados com 

leguminosae devem ter continuidade, conduzindo à pesquisas mais profundas que apresentem 

maior número de espécies e informações a respeito de seu uso, habitat e grupos ecológicos.  
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RESUMO  

 

O presente trabalho propõe avaliar a percepção da mobilidade urbana sustentável dos praticantes 

de caminhadas na Av. Rio Branco, município de Breves – PA, servindo como parâmetro para 

determinar a necessidade de políticas públicas, acerca da necessidade educação do trânsito para os 

munícipes. Para execução do estudo foi realizada pesquisa descritiva, com aplicação de 60 

questionários, onde foram abordados dados socioeconômicos (renda, moradia e transporte) e 

transporte e mobilidade urbana. Os questionários foram aplicados do dia 12 ao dia 14 de outubro 

de 2016, no horário de 06:00 às 22:00 horas, este horário foi definido para contemplar o maior 

número de praticantes de caminhada. Os dados foram sistematizados no Microsoft Excel®, 

posteriormente foram elaborados gráficos comparativos com os percentuais obtidos em de cada 

quesito avaliado. Após a confecção dos gráficos foi realizada análise geral das informações, que 

consistiu no confrontamento com a legislação Brasileira de Mobilidade, além de referências que 

tratam do assunto sustentabilidade na mobilidade urbana. O trabalho concluiu que os praticantes 

de caminhada, ainda que de forma fraca, apresentam percepção da mobilidade urbana sustentável, 

fato que pode ser confirmado analisando o ranking do transporte a ser priorizado no Município 

segundo os entrevistados. A via urbana, quando adaptada se mostra como uma estratégia inteligente 

na promoção de saúde, porém a área estudada (segundo os entrevistados) não apresenta condições 

satisfatórias de mobilidade para prática de caminhada devido, principalmente, a ausência de 

sinalização e pontos de alagamento. Apesar de certa percepção da mobilidade urbana sustentável, 

há necessidade da elaboração de projetos educacionais objetivando o aumento progressivo no 

entendimento dos praticantes de caminhada a cerca da temática, além da necessidade da adequação 

do espaço público para realização de uma atividade física com qualidade.  

 

Palavras-chave: Percepção. Mobilidade Urbana Sustentável. Praticantes de Caminhada. 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A Constituição Federal de 1988 garantiu ao cidadão o direito de ir e vir, expresso no artigo 

5º, inciso XV: “É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, todo cidadão tem 

direito de se locomover livremente nas ruas, nas praças, nos lugares públicos, sem temor de serem 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

867 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

privados de locomoção” (BRASIL, 1988). Todavia, esse direito de ir e vir na maioria das vezes é 

negado em boa parte do Brasil, muitas vezes o cidadão encontra dificuldade de se locomover nos 

centros urbanos devido, entre outros fatores,as más condições das vias, àfalta de estrutura das 

calçadas e a ausência ou aprecariedade dos modos de transporte disponíveis atender a população. 

 Neste cenário, o apelo pela mobilidade urbana sustentável vem ganhando adeptos. A 

mobilidade urbana sustentável pode ser entendida como o fruto de um conjunto de fatores que 

incluem políticas públicas de transporte e circulação, a promoção do acesso amplo e democrático 

ao espaço urbano, sendo efetivamente priorizados os modos não motorizados e coletivos de 

transporte, uma mobilidade baseada nas pessoas e não nos veículos (KNEIB, 2012). 

Pesquisa realizada nos últimos anos, concluíram que a mobilidade urbana sustentável é um 

desafio enfrentado pela maioria das cidades brasileiras, que esbarram em problemas como a 

priorização dos transportes individuas e apresentam uma visão errônea de que o pedestre deve se 

adequar ao fluxo de veículo e não que a convivência de veículos e pedestres deve ser harmônica. 

(ABDALA E PASQUALETTO, 2013). 

Para Pappa e Chiroli (2011), a melhoria da qualidade de vida da população possui uma 

relação diretacom a melhoria da qualidade no trânsito das cidades e uma a mobilidade urbana 

planejada e executada de forma sustentável é um meio para que os gestores consigam resultados 

positivos, sendo evidente a necessidade de preservação de recursos ambientais e sua integração 

com a infraestrutura urbana. 

De acordo com Almeida et al. (2013), na atualidade há grande dificuldade para a população 

se locomover com conforto e segurança, devido o perfil de planejamento urbano adotado, que não 

pensa a cidade para as pessoas e sim para automóveis. Ao invés de calçadas mais largas, mais 

parques, mais ciclovias, e apoio para uma cidade mais sustentável, estão sendo feitas mais estradas 

para atender a número de veículos que tende a crescer cada vez mais, já que não há uma 

conscientização da população e infraestruturas adequadas e suficientes para se obter uma cidade 

que proporcione uma qualidade de vida melhor. 

Pelo exposto, é necessário estudar e propor alternativas aplicáveis as áreas de deslocamento 

urbano buscando soluções que sejam viáveis para a população, proporcionado melhor qualidade 

de vida e maior preservação do meio ambiente. 
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O objeto desta pesquisa é o cenário da mobilidade urbana no município de Breves/PA, 

buscando entender a concepção de mobilidade no imaginário brevense.Portanto, a pesquisa se 

propõem a investigar a mobilidade urbana sustentável na percepção dos praticantes de caminhadas 

na Av. Rio Branco, Breves-PA. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado na Avenida principal do no município de Breves (Avenida Rio 

Branco), Ilha do Marajó, Estado do Pará, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Adaptado do mapa de abrangência do IFPA Campus Breves. 

 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), Breves apresenta uma 

área de 9.550,454 km², habitados por uma população 92,865 para o ano de 2010, a representa uma 

densidade populacional de 9,72 hab./km², sendo estimada para 2016 a população de 99.080 

habitantes. 

Cidade de Breves é uma típica cidade da Amazônia marajoara, que apresenta acesso até a 

capital apenas por água e ar, sendo a principal fonte de renda municipal o comércio e serviço 
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público. De acordo com o IBGE (2010), a principal forma de deslocamento da área urbana é a 

motocicleta seguida por automóveis, conforme apresentado na Figura 2. 

  Figura 2 – Perfil da frota de veículo no município de Breves no ano de 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

A Avenida Rio Branco apresenta uma extensão de passeio total de 1,6 km, e uma largura 

média 20 m, sendo a via de maior importância municipal para mobilidade urbana, apresentando o 

maior fluxo de veículos dentre carros, caminhões, motos e pedestres. O espaço às margens da 

avenida possui uma ocupação diversificadas, comtempladas por habitações, comércios variados, 

rede hoteleira, bancos, além de diversas escolas da rede pública municipal. A “Avenida”, como é 

chamada pelos munícipes, também é utilizada como local de realização de atividades físicas, como 

caminhada, corrida, além de práticas esportivas como skate e patinação. 

 Tipo de pesquisa;  

Foi realizada uma pesquisa descritiva, com aplicação de questionário para caracterização 

da mobilidade local na percepção dos praticantes de caminhada, para tal, abordou-se os seguintes 

quesitos: Dados socioeconômicos (renda, moradia, transporte) e mobilidade urbana.   

 Amostra;  

Para realização do trabalho foram aplicados 60 questionários, onde foram abordados os 

seguintes quesitos: Dados socioeconômicos (renda, moradia e transporte) e mobilidade urbana.  

 Coleta de dados 

A aplicação do questionário foi realizada do dia 12 ao dia 14 de outubro de 2016, no horário 

de 06:00 h às 22:00 h, este horário foi definido para contemplar o maior número de praticantes de 

caminhada. 

 Análise de dados. 

1901ral
1900ral 1900ral

1915ral

1900ral
1900ral
1902ral
1905ral
1908ral
1910ral
1913ral
1916ral
1919ral

Q
u

an
ti

d
ad

e



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

870 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

Os dados foram sistematizados no Microsoft Excel®, posteriormente foram elaborados 

gráficos comparativos com os percentuais obtidos em de cada quesito avaliado. Após a confecção 

dos gráficos foi realizada análise geral das informações, que consistiu no confrontamento com a 

legislação Brasileira de Mobilidade, além de referências que tratam do assunto sustentabilidade na 

mobilidade urbana.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Do total de entrevistados, 22 são mulheres enquanto 38 são homens, todos do município de 

Breves, com idade entre 12 e 65 anos. Esses praticantes de caminhada, caminham em média 11,2 

km por cada volta na Av. Rio Branco, o que totaliza em média 3,5 voltas. Embora tenha sido 

perguntado sobre a regularidade dos exames cardiológicos, este é um fator preocupante em relação 

aos risco do excesso de atividades física. 

 Quanto a renda, destaca-se que a grande maioria recebem de 1 a 2 salários mínimos, cerca 

de 57%.  Entretanto, perto de 34% declararam que não chegam a receber sequer um salário mínimo, 

demostrando o quão vulneráveis são essas populações, carecendo portanto de outros direitos 

fundamentais (Figura 3).  

 

 Figura 3 – Perfil da frota de veículo no município de Breves no ano de 2010. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Quando perguntado sobre o turno de realização das atividades a maioria dos respondentes 

declaram que utilizam o equipamento durante o entardecer e a noite (58%) enquanto que 42% 

responderam que praticam pela manhã. 
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 Embora perto de 40% tenham respondido que utilizam bicicleta ou vão a pé ao centro da 

cidade. Esse dado não pode ser interpretado na íntegra como uma mudança de comportamento em 

relação a melhoria da mobilidade urbana, haja vista que muitos dos usuários não possuem renda 

suficiente para compra de veículos motorizados. 

Em relação a arborização da via cerca de 85% entendem que deveria ser melhorada, porém, 

poucos sabem como seria esta melhoria. Este questionamento está relacionado ao aumento dos bem 

estar dos caminhantes quando estão debaixo das copas de árvores frondosas o que não acontece 

durante toda a extensão da via. Este fator dificulta a pratica de atividades físicas durante boa parte 

do dia por conta da forte incidência solar na região (próxima a linha do equador). Há indicação da 

ausência de ações de reflorestamento do passeio que iria auxiliar na drenagem das águas pluviais 

por meio dos processos de infiltração.  

Os resultados demonstraram que a o frequentador típico da Av. Rio Branco mora 

geralmente próximo ao local de caminhada, gastando certa 20 minutos até chegar ao local. Os 

caminhantes percorrem em média 11,2 km na via (em torno de 3,5 voltas), geralmente realiza 

atividades físicas ao entardecer a partir das 17 h (cerca de 90%).  Os entrevistados responderam 

que o principal motivo para a escolha do horário da caminhada, seria por conta da coincidência do 

horário de trabalho (cerca de 65%). A maior parte dos entrevistados utilizam motocicletas para ir 

ao centro da cidade perto de 45%, enquanto que 25% responderam que vão caminhando e ainda   

15% utilizam a bicicleta, demostrando que por conta das pequenas distâncias do perímetro urbano 

municipal (cerca de 12 km) aliado ao relevo plano, há uma aptidão da cidade para o uso de veículos 

não motorizados em conformidade com o paradigma da sustentabilidade. Por outro lado, esse 

contingente de usuários não motorizados por motivos financeiros talvez não possuam veículos 

motorizados. Em relação a arborização, cerca 85% consideraram adequada, porém 15% 

perceberam a ausência de vegetação no trecho do passeio da via, mesmo assim, declararam que 

não sabiam como agir para melhorar. Vale salientar, que 5% que alegaram possuir deficiência, 

mesmo assim, utilizam a via.  

A Figura 4 apresenta as características gerais do perfil dos praticantes de caminhada ao 

longo da Avenida Rio Branco. 
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Figura 4- Características gerais do perfil dos praticantes de caminhada. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

 Considerando os principais obstáculos que dificultam a caminhada na via, ganhou destaque, 

a ausência de sinalização de trânsito, seguida da presença de pontos de alagamento (Quadro 1). 

Cabe mencionar que todos os obstáculos destacados, oferecem riscos aos usuários desse espaço, 

comprometendo de tal modo a mobilidade urbana.  
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Quadro 1- Ranking dos obstáculos que dificultam a 

caminhada na Avenida Rio Branco. 
 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

A presença de pontos de alagamentos na via (Figura 5) é causada, pela precariedade do 

sistema de drenagem, ou ainda, pela disposição inadequada de resíduos sólidos no arruamento,que 

devido a força da água á carreado para as sarjetas e bocas de lobo. 

 

Figura 5 – Pontos de alagamento na Avenida Rio Branco. 

 

 
 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Além dos pontos de alagamento, destaca-se ainda ausência de proteção dos sarjetões, que 

cortam os cruzamentos das vias (Figura 6), oferendo riscos de acidentes para pedestres e motoristas. 

 

 

Ranking Principais problemas no Trânsito 

1º Ausência de sinalização de trânsito 

2º Pontos de Alagamento 

3º Desnível 

4º Calçadas Altas 
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Figura 6 – Ausência de proteção nos sarjetões 

. 

 
 

Fonte: Autores, 2016.  
 

Ainda destaca-se que cerca de 90% consideram a via inadequada ou parcialmente adequada. 

Sendo que apenas 10% consideraram adequada. Mesmo com toda a precariedade na acessibilidade 

cerca de 5% dos entrevistados que afirmaram possuir alguma dificuldade física ainda utilizam a 

via. 

Considerando a preferência do modo transporte a ser adotado no município de Breves (Quadro 2), 

segundo a visão dos praticantes de caminhada, os entrevistados priorizaram o transporte coletivo, seguido 

pelo uso de bicicleta, esta escolha bate de frente com a característica do transporte local, onde predominam 

o uso de motocicletas. 

 

Quadro 2 – Ranking da preferência do modo transporte do município de Breves, segundo a visão dos 

praticantes de caminhada. 

Ranking Tipo de Veículo 

1º Ônibus 

2º Bicicleta 

3º A pé 

4º Motocicleta 

5º Moto táxi 

6º Táxi 

7º Automóvel Particular 

Fonte: Autores, 2016. 
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Os resultados da pesquisa sobre o perfil dos praticantes de caminhada, considerando a 

habilitação para dirigir veículos automotores e seus conhecimentos sobre a sinalização de trânsito 

(Figura 7), apresentaram dados preocupantes, onde 95% dos entrevistados dirigem algum tipo de 

veículo, porém apenas 17% possuem carteira de habilitação, além disso, somente 3% identificaram 

o significado da placa “Prioridade ao corredor” e 10% acertaram o significado da placa “Pedestre 

mantenha-se a direita”. 

 
Figura 7 – Perfil dos entrevistados sobre habilitação e entendimento de placas de trânsito. 

 
 

Fonte: Autores, 2016. 

 

4. CONCLUSÕES  

Com base na análise dos resultados, pode-se concluir que os praticantes de caminhada, 

ainda que de forma fraca, apresentam percepção da mobilidade urbana sustentável, fato que pode 

ser confirmado analisando o ranking do transporte a ser priorizado no Município segundo os 

entrevistados. A via urbana, quando adaptada se mostra como uma estratégia inteligente na 

promoção de saúde, porém a área estudada (segundo os entrevistados) não apresenta condições 

satisfatórias de mobilidade para prática de caminhada devido, principalmente, a ausência de 

sinalização e pontos de alagamento. Apesar de certa percepção da mobilidade urbana sustentável, 

há necessidade da elaboração de projetos educacionais objetivando o aumento progressivo no 
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entendimento dos praticantes de caminhada a cerca da temática, além da necessidade da adequação 

do espaço público para realização de uma atividade física com qualidade.  
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RESUMO 

A pesca na Amazônia se destaca em relação às demais regiões brasileira, tanto costeira quanto de 

águas interiores, pela riqueza de espécies exploradas, quantidade de pescado capturado e 

dependência da população tradicional a esta atividade. Esse trabalho tem como objetivo a 

caracterização da pesca da pescada branca proveniente do município de Salvaterra, através da 

aplicação de questionários aos pescadores do local. Foram aplicados questionários para 25 (vinte e 

cinco) pescadores de três portos do Município de Salvaterra, com as seguintes perguntas: idade do 

pescador, nível de escolaridade, posição na família, renda mensal do pescador, tipo de embarcação, 

tempo de exercício na profissão, período do ano em que mais se captura a pescada branca, tipo de 

pesca, maré que se põe e retira a rede da água e realização da venda do peixe. Os resultados obtidos 

foram dados em percentagem através de gráficos de pizza do programa software de apresentação 

Word 2010. 

Palavras-chave: Caracterização. Pescada branca. Questionários. 

INTRODUÇÃO 

A pesca na Amazônia se destaca em relação às demais regiões brasileiras, tanto costeiras 

quanto de águas interiores, pela riqueza de espécies exploradas, quantidade de pescado capturado 

e dependência da população tradicional a esta atividade (Barthem e Fabré, 2004). O Pará é um dos 

estados que se destaca pela grande produção pesqueira, onde se registrou um total de 138.050 

toneladas desembarcadas no ano de 2009, representando 11,1% da produção nacional e 52% da 

produção de toda a região Norte. Deste montante, 92.048 toneladas são resultantes da pesca 

marinha e estuarina e 42.082 toneladas da pesca continental (Brasil, 2010).  

No Pará, a pesca artesanal é responsável por 84,2% do pescado total produzido (IBAMA, 

2007) e apresenta métodos simples de captura, com transporte do pescado em gelo e sem qualquer 

beneficiamento a bordo. Esta atividade é difusa e realizada em várias comunidades. A pesca 
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industrial utiliza barcos de porte maior e de ferro, com grande capacidade de transporte e 

equipamentos de auxílio à pesca e à navegação (ISAAC; BRAGA, 1999), estando concentrada, 

principalmente, em Belém e arredores.  

A cidade de Salvaterra localiza-se no estuário da baía de Marajó que sofre grande influência 

de águas fluviais em ambas as margens, dada a grande descarga de água doce, tem reduzida 

salinidade, mas a influência de maré é registrada até vários quilômetros adentro do continente, 

caracterizando esse estuário como uma região de transição fluvio-marinha sob o impacto de marés 

semidiurnas (GREGÓRIO; MENDES, 2008). 

A pescada branca, Plagioscion squamosissimus, se encontra distribuída nas principais 

bacias hidrográficas da América do Sul: Bacia Amazônica, Bacia do Rio Parnaíba e bacia do rio 

Paraná, sendo uma espécie de grande importância comercial (SOARES, 1978: SOARES & 

CASATTI, 2000 et al., 2006).A espécie ocorre em quase todos os rios e lagos da Amazônia, tanto 

em águas brancas quanto em águas negras, sendo comum também o estuário do rio caeté, Bragança-

PA, baia do Marajó, no litoral do Amapá e reentrâncias Maranhenses-paraenses (CAMARGO & 

ISAAC, 2001) 

Quanto ao aspecto econômico da espécie, na ilha de Mosqueiro, um dos centros de 

abastecimento de pescado para os mercados de Belém, a pescada branca juntamente com a dourada 

Brachyplatystoma rousseauxii, pescada amarela Cynoscion acoupa e a piramutaba 

Brachyplatystoma vaillantii compõem os principais recursos pescados na ilha. Segundo as 

estatísticas de desembarque, entre 1993 e 1997, na baía do Marajó, o total desembarcado de pescada 

branca equivaleu a 40% do total capturado (em peso), tendo sido suplantado pela pescada amarela 

e sarda Pellana sp com 53% e 49% (percentual em peso), respectivamente (BARTHEM, 2004). 

Esse trabalho tem como objetivo a caracterização da pesca da pescada branca proveniente 

do município de Salvaterra, através da aplicação de questionários aos pescadores do local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta dos dados da caracterização da pesca da pescada branca foi realizada por alunos 

da Universidade do Estado do Para, Campus XIX Salvaterra-Marajó, no qual foram aplicados 

questionários com perguntas relacionadas a caracterização da pesca. O levantamento dos dados 

foram efetuados em três portos de embarcações pesqueiras, sendo estes situados na cidade de 
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Salvaterra, vila de Condeixa e vila de Jubim, localizados no Município de Salvaterra, Ilha de 

Marajo-PA, no período de 2 a 5 de junho de 2016.  

Com os pescadores as entrevistas foram de acordo com a disponibilidade em responder os 

questionamentos, dessa forma, não foi possível entrevistar todos os pescadores. Foram 

entrevistados 25 pescadores com média de idade equivalente a 42 anos, os resultados obtidos foram 

dados em percentagem através de gráficos de pizza do programa software de apresentação Word 

2010, com os objetivos para melhor compreensão dos resultados.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Figura 1, apresenta o grau de escolaridade dos pescadores dados em percentagem (%). 

No qual a maioria dos entrevistados (60%) enquadram-se no nível de Ensino Fundamental 

Incompleto. 

 

 

 

 

A Figura 2 apresenta o resultado em percentagem (%) da posição do pescado em relação ao 

seu cargo familiar. A figura mostra que 80% dos entrevistados, o pai équem exerce a atividade 

pesqueira. 

 

Figura 2 – Posição na família 
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  Figura 1 – Nível de escolaridade 



 

 

 

 

V Simpósio de Estudo e Pesquisa em Ciências Ambientais na Amazônia, Belém (PA), 16 a 18/11 de 2016. 

ISSN 2316-7637 

880 

Belém (PA), 16 a 18 de novembro de 2016 

ISSN 2316-7637 
 

 

AFigura 3 apresenta em percentagem (%) a renda mensal do pescador, onde observa-se uma 

renda abaixo de R$ 600,00 (seiscentos reais), a cima da metade da percentagem total. 

 

 

AFigura 4, indica que a maioria dos entrevistados possui embarcações próprias.  
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Figura 3 – Renda mensal do pescador 

Figura 4 – Embarcações 
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A Figura 5 apresenta que a maioria dos pescadores possuem embarcações de médio porte 

motorizadas com uma media de 68% e que as embarcações a remo são menos presentes com uma 

média de 4%. 

 

 

 

 

A Figura 6 mostra uma média de que 52% dos entrevistados exercem a profissão de 

pescador no tempo de 10 a 20 anos. 

 

 

 

Na Figura 7 podemos observa que entre os meses de agosto a dezembro é o período de ano 

que mais se realiza a captura, como uma média de 68%. 

 

Figura 5 – Tipo de embarcação  

Figura 6 – Tempo de exercício na profissão 
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Figura 7 – Período do ano que se realiza a captura 

 

 

 

A figura 8 mostra que geralmente se realiza dois tipos de pesca (Arraste e Escora) com base 

na entrevista dos pescadores, o resultado aponta que a pesca de arraste é a mais utilizada com uma 

média de 60%. 

Figura 8 – Tipo de pesca 

 

 

A Figura 9 apresenta os resultados em relação à maré que se coloca a rede na baia para a 

captura do pescado. Os resultados mostram que a maré baixa teve uma média de 56%, superior a 

da maré alta com 40%. 
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Figura 9 – Maré que se coloca a rede na água 

 

 

A figura 10 apresenta os resultados em relação à maré que se retira a rede da baia.  Os 

resultados mostram que a maré baixa teve uma média de 52%, superior a maré alta com 48%. Com 

relação aos gráficos 11-12, pode-se observar que a maré baixa teve um resultado superior a maré 

ata, tanto ao colocar quanto na retirada das redes da água. 

 

Figura 10 – Maré que se retira a rede da água 

 

Os resultados da Figura 11, com base nas respostas dos pescadores entrevistados, mostra 

que a maior parte da comercialização do pescado é realizada nas próprias localidades pesqueira, 

com uma media de 76%, e o restante e enviado para a capital (Belém), média de 24%. 
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Figura 11 – Comercialização 

 

 

 

CONCLUSÃO 

A pesca da pescada branca é bastante praticada na baia de Marajó por moradores da região, 

que para o sustento da família muitos tiveram que abandonar os estudos para a devida prática. Com 

os resultados obtidos podemos concluir que a média de idade desses pescadores é de 42 anos de 

idade, sendo que, 60% deles possui apenas o ensino médio incompleto, 80% são os pais que 

exercem a função, 52% tem renda mensal abaixo de R$600.00 (seiscentos reais). Os que possuem 

embarcação própria, com a atividade, consegue lucrar um pouco mais do que aqueles que não 

possuem, 52% dos entrevistados é dono de embarcação e 48% trabalham para terceiros, 68% 

pescam em barcos motorizados de médio e grande porte, 52% exercem a função entre 10 a 20 anos, 

28% acima de 20 anos e 20% abaixo de 10 anos. O período que mais se pesca esta espécie é de 

agosto a dezembro, através das pescarias de arraste e escora, onde 76% desse peixe é vendido no 

mercado local e 24% é enviado para a capital (Belém-PA). 
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