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APRESENTAÇÃO 

 

No período de 29 de novembro a 1 de dezembro de 2017 o Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Ambientais – em nível de mestrado acadêmico – da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA) promoveu o VI Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na 

Amazônia, no Auditório do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da UEPA. 

Nesta sexta edição, o Simpósio abordou o tema: Perspectivas e inovações para o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental da Amazônia. Desenvolvimento e 

sustentabilidade são conceitos que não se complementam, haja vista que o primeiro implica 

num aumento de entropia e o segundo numa manutenção desta. Porém, acredita-se que seria 

possível se pensar num ponto de equilíbrio favorável ao meio ambiente e que também permita a 

vida na Terra para a presente e futura gerações. 

As políticas públicas e privadas atuais para Amazônia aceleram a degradação 

socioambiental desta região, materializada em plantações de soja, arroz, dendê entre outras 

culturas avançam na floresta amazônica; barragens e mais barragens são projetadas e 

construídas; a mineração está num processo de exploração crescente; e a pecuária extensiva só 

cresce na Amazônia.  

A exploração desenfreada deste celeiro de recursos naturais – exploração da Amazônia – 

não tem se revertido na melhoria de vida das pessoas que residem nesta região. Ao contrário, a 

Amazônia é uma espécie de "colônia" de exploração do Brasil e aqui só ficam os impactos 

ambientais, os conflitos socioambientais e a miséria para a imensa maioria da população. 

Apesar das dificuldades, a comunidade acadêmica tem trabalhado intensamente. Tanto é 

que em 2017, no 6º Simpósio, foram aceitos 140 resumos e 225 trabalhos completos (artigos) 

aceitos provenientes da maioria dos 1329 simposistas inscritos. Assim, é com grande satisfação 

que disponibilizamos os Anais do evento que servirão como um registro do 6º Simpósio para a 

posteridade.  

Muito obrigado a todos os participantes do 6º Simpósio de Estudos e Pesquisas em 

Ciências Ambientais na Amazônia e esperamos vocês no próximo evento, em novembro de 

2018. 

 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
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RESUMO  

 

Com o presente estudo, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial fertilidade do solo em uma área de sistema 

agroflorestal (SAF), em Tomé-açu, PA. Foram feitas coletas de amostras compostas de solo em 36 pontos 

dispostos em uma malha de 55 x 55 m. Os solos foram preparados e submetidos à análise para a determinação 

de: pH em H2O, Ca, Mg, Al, K, P e M.O. Para cada variável, foram testados os modelos esférico, gaussiano e 

exponencial. Com os modelos ajustados e selecionados, procedeu-se a krigagem ordinária para a elaboração de 

mapas de distribuição espacial dos atributos. Com base nos mapas de krigagem, foi gerada a matriz de 

correlação espacial das variáveis analisadas. O modelo esférico foi o que melhor se ajustaram na maioria dos 

casos. Todos os mapas de krigagem gerados apresentaram-se com distribuição espacial regular, com algumas 

exceções. Pode-se lançar mão dos mapas de krigagem, tomando-os como mapas logísticos para práticas de 

intervenção na qualidade do solo nas áreas estudadas. Recomendam-se estudos geoestatísticos mais 

aprofundados na área para obter melhores estimativas daquelas variáveis cuja qualidade da predição foi 

limitada. 

 

Palavras-chave: Produção agroflorestal. Atributos químicos do solo. Agrossilvicultura de precisão. 

Geoestatística.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 
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. INTRODUÇÃO 

 

 Os sistemas agroflorestais são uma alternativa de produção viável para agricultores, uma vez que estes 

sistemas apresentam uma diversificação da produção, contribuindo com a melhoria das características dos solos 

cultivados (ARÉVALO-GARDINI et al., 2015; LAUDARES et al., 2017).  

 Pode-se afirmar que na região de Tomé-açu, assim como na maior parte da Região Tropical Brasileira, 

os sistemas silviagrícolas implantados estão inseridos em áreas de solos com fertilidade natural baixa. Isto faz 

com que muitos produtores tenham que recorrer ao uso ostensivo de fertilizantes e corretivos (SCHWAB et al., 

2015). Desta forma, o conhecimento das condições de fertilidade em que o solo cultivado se encontra é de suma 

importância para o planejamento de plantio. A avaliação das condições do solo de forma homogênea pode 

acarretar erros consideráveis de (SILVA et al., 2011; ROSEMARY et al., 2017).  

 Neste sentido, a agricultura de precisão consiste da racionalização dos recursos com vista a otimizar a 

produção, tendo como base o conceito de aplicação localizada de recursos e insumos, tornando mais precisa e 

eficiente a correção de problemas a serem corrigidos. Isto, porém, torna importante o mapeamento daquilo que 

se pretende manejar na área de cultivo, como a fertilidade do solo (PELISSARI, 2014; BOTTEGA et al., 2013). 

 Neste contexto, a Geoestatística assume papel fundamental como técnica de caracterização do solo de 

determinada área, uma vez que o manejo e/ou conservação do solo de sistemas silviagrícolas e de outras 

coberturas depende da eficiência nas análises deste solo (MOSHIA et al., 2014; SANTI et al., 2012). O presente 

estudo teve como objetivo caracterizar a variabilidade espacial de alguns atributos de fertilidade de um solo sob 

sistema agroflorestal, em Tomé-açu, Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 A área do presente estudo pertence à Fazenda Matsunaga, localizada na Microrregião de Tomé-açu 

(Figura 1), Estado do Pará (2º 40’ 54’’S e 48º 16’ 11’’ W). O clima classificado como Ami de acordo com 

Koppen. As formas de vegetação natural que predominam na área são a florestal equatorial subperenifólia densa 

submontana, floresta equatorial subperenifólia densa das terras baixas e floresta equatorial perenifólia densa 

aluvial (SEPOF, 2014). O solo da área é classificado como Latossolo Amarelo distrófico de textura média. 

 Sistema agroflorestal (SAF): Sistema composto por Cacau (Theobroma cacao L.), com 14 anos de 

implantação e espaçamento de 4 x 4 m; Mogno amazônico (Swietenia macrophylla King), com 25 anos de 
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implantação e em espaçamento 8 x8 m; e Coqueiro (Cocus nucifera L.) com 18 anos de implantação e 

espaçamento 10 x 10 m. Sistema 2 - Floresta (FLO): vegetação secundária composta, predominantemente, por 

floresta ombrófila densa e mista, com 30 anos de regeneração. 

Para coleta de solo, foram consideradas 36 amostras, apresentando-se as mesmas em uma disposição espacial 

com uma malha de 55x55 m. Em cada ponto de coleta, foram coletadas 5 amostras simples com distâncias de 5 

m a partir do ponto de origem, as quais foram misturadas e homogeneizadas para obtenção de uma amostra 

composta de solo. Foi utilizado para coleta, um trado sonda para amostras deformadas de solo à profundidade 

de 0,2 m. Para cada ponto de coleta, foram marcadas as coordenadas no formato UTM (Universal Transversa de 

Mercator), considerando Fuso 22M e Datum WGS 84.  

 Foram avaliados os seguintes atributos do solo: pH em H2O, cálcio (Ca), magnésio (Mg), potássio (K) e 

alumínio (Al) trocáveis, fósforo disponível (P), matéria orgânica (M.O.). Todas as análises citadas abaixo foram 

realizadas seguindo metodologia descrita por Embrapa (2009). Com base no posicionamento de cada amostra 

de solo, foi efetuado o cálculo para estimativa do gráfico semivariograma, através da equação 1: 

 

Onde: N(h): Número de pares de valores mensurados; Z(xi) e Z(xi+h): Valores mensurados e separados por 

uma distância h.  

 

 Para estimativa das variáveis químicas do solo, foram testados três modelos: semivariográficos, com 

patamar (£), para verificar qual modelo apresentará melhor ajuste, com base nos seguintes critérios: menor 

efeito pepita, maior patamar, maior alcance, maior proporção patamar/efeito pepita ; maior 

grau de dependência espacial, medido pela proporção patamar/efeito pepita; menor erro, medido a partir da 

soma de quadrados residuais (SQR); maior coeficiente de determinação (R²). Os modelos utilizados são 

expressos abaixo. 

Modelo Esférico: 

< 0<h<α 

Onde: C0: efeito pepita; : patamar; h: distância entre os pontos; α: alcance.  
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Modelo Gaussiano: 

   0<h<d 

Onde: C0: efeito pepita; : patamar; h: distância entre os pontos; α: alcance; exp: exponencial. 

 

Modelo Exponencial: 

   => 0<h<d 

Onde: C0: efeito pepita; C1: patamar; h: distância entre os pontos; α: alcance; exp: exponencial. 

 

 Após o cálculo do semivariograma realizou-se uma interpolação das variáveis analisadas para estimativa 

da área não amostrada. A partir desta estimativa, foi elaborado um mapa de interpolação para cada uma das 

variáveis. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• Ajuste de Semivariogramas  

Todas as variáveis apresentaram ajuste de semivariogramas com patamar, apesar de ter apresentado uma 

variação considerável quanto à qualidade dos ajustes de tais semivariogramas. O modelo esférico e o modelo 

gaussiano foram os que mais vezes foram selecionado com base nos critérios matemáticos. O modelo esférico 

foi o que melhor se ajustou à maioria das variàveis. Basicamente, pH em H2O, Ca, Al, e P disponível foram as 

variáveis melhor expressas por este modelo.  

De acordo com Grego e Vieira (2005), o modelo esférico é o mais comumente utilizado em estudos de 

ciência do solo por ser o que, normalmente, se mostra mais eficaz na estimativa da variabilidade espacial dos 

atributos edáficos, especialmente os de fertilidade. No trabalho desenvolvido por Souza et al. (2010), os 

mesmos constataram que o modelo esférico foi o que melhor se ajustou aos dados de todas as variáveis 

analisadas neste estudo (pH, Ca, Mg, K, P, M.O., V%). 
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Tabela 1-Dados exploratório e de normalidade das variáveis analisadas em solo sob sistema agroflorestal (SAF). 

Fonte: Santos et al. (2015). 

 

 Os valores do coeficiente de determinação dos modelos selecionados foram, em sua maioria, médios 

para uma estimativa adequada da variabilidade espacial de um atributo (ANDRIOTTI, 2003).  

 Em SAF, as equações com maiores R² foram: Ca (98,8%), pH em H2O (97,5%) e P disponível (92,4%), 

todos com modelo esférico. Os piores coeficientes de determinação foram: M.O., pelo modelo gaussiano, com 

17,5%. A soma de quadrados residual (SQR), de todas as variáveis foi considerada baixa, com valores em geral 

abaixo de zero. Estes resultados corroboram com aqueles encontrados por Silva Neto et al. (2011).  

 Como esperado, a grande maioria das variáveis apresentou dependência espacial variando de moderada a 

forte. Na área agroflorestal, quase todas as variáveis apresentaram um patamar elevado e um efeito pepita 

relativamente baixo, sendo tais variáveis consideradas altamente regionalizadas, pelos seus modelos 

respectivamente selecionados.  

 Cambardella et al. (1994) explicam que no ajuste de modelos geoestatísticos, menores coeficientes de 

variação, maiores erros residuais e, principalmente, menores graus de dependência espacial estão atrelados 

normalmente ao manejo do sistema em que o solo está inserido (fatores extrínsecos), enquanto que o melhor 

desempenho destes parâmetros (especialmente a dependência espacial) pode ser associado à composição 

mineralógica, à fertilidade natural, à microbiota e à granulometria do solo (fatores intrínsecos). 

 

Variáveis Modelo  Efeito 

Pepita 

Patamar  

(%) 

Alcance Dependência 

Espacial 

R² 

(%) 

SQR 

      Sistema Agroflorestal (SAF) 

pH em H2O Esférico 0,023 0,047 47,8

7 

49,86 Moderada 97,5 0,029 

Ca (cmolc dm-3) Esférico 0,012 0,047 24,7

5 

43,87 Forte 98,8 0,009 

Mg (cmolc dm-3) Exponencial 0,000 0,134 0,08 37,3 Forte 43,3 0,011 

Al (cmolc dm-3) Esférico 0,023 0,193 11,9

5 

45,01 Forte 74,3 0,127 

P (mg dm-3) Esférico 0,043 0,168 24,7

1 

19,94 Forte 92,4 0,181 

K (cmolc dm-3) Gaussiano 0,000 0,039 0,26 56,1 Forte 78,6 0,000 

M.O. (g kg-1) Gaussiano 8,540 17,090 49,9

7 

113,9 Moderada 17,5 165,0 
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• Krigagem 

 Os mapas de Krigagem mostraram-se com a apresentação da distribuição espacial de forma satisfatória, 

com algumas exceções as quais apresentaram tendenciosidades em tornos de alguns pontos de amostragem. De 

um modo geral, notou-se maior desuniformidade nos padrões de distribuição espacial dos atributos em SAF, o 

que pode sericado pela maior intervenção antrópica neste sistema. 

 

Figura 1- Mapas de Krigagem dos atributos químicos do solo sob SAF. 

      

       

 
 

Fonte: Santos et al. (2015). 

 Silva et al. (2016) avaliaram a variabilidade espacial da fertilidade de um solo sob sistema agroflorestal 

em Seropédica (RJ) e também constataram uma desuniformidade no padrão de distribuição das variáveis no 

espacial. Os autores constataram ainda uma certa similaridade no padrão de distribuição espacial entre algumas 

variáveis, permitindo um manejo integrado da fertilidade deste solo, com base em tal informação. 

 Em SAF, ainda se evidenciam problemas com a fixação deste nutriente, principalmente por óxidos de Fe 

e Al, os quais se associam com o mesmo, formando compostos insolúveis e indisponibilizando o P para os 

vegetais (BRADY; NEIL, 2013), mesmo o sistema agroflorestal desempenhando o papel de fornecedor de 
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biomassa vegetal para o solo (THOMAZINI et al., 2015). Bitencourt et al. (2016), em seu estudo, também 

obtiveram concentrações de P disponível distribuídas na área de forma segregada.  

 Os teores de K em SAF prevaleceram na área na faixa de 0,0048 e 0,00635 cmolc dm-3, com pequenas 

manchas de concentrações maiores deste cátion básico (principalmente, 0,0079-0,00945 cmolc dm-3) (Figura 

40). Para M.O., percebeu-se uma variabilidade espacial mais bem distribuída entre os intervalos de classes 

considerados para esta variável em SAF, o que pode evidenciar uma distribuição espacial mais uniforme na área 

(Figura 42). Matias et al. (2015) observaram manchas de M.O. com valores semelhantes ao do presente estudo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode-se lançar mão dos mapas de krigagem, tomando-os como mapas logísticos para práticas de 

intervenção na qualidade do solo nas áreas estudadas, principalmente para aquelas variáveis que apresentaram 

ajustes de modelos geoestatísticos satisfatórios; 

 Recomenda-se que sejam feitos estudos mais aprofundados sobre a qualidade do solo na área, adotando 

amostragens maiores e grids menos espaçados no intuito de se obter ajustes de semivariogramas mais eficientes. 
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RESUMO 

 

O extrativismo vegetal é abordado em sala de aula no ensino fundamental, permitindo uma construção sobre a 

temática na base do aprendizado pelos estudantes, dada assim, a importância desse assunto na atualidade. 

Levando em consideração as constantes transformações sofridas pelo meio ambiente, e na história, este trabalho 

objetivou levantar dados acerca do conhecimento de “Extrativismo Vegetal na Amazônia” por alunos do 7º ano 

da escola pública “Fé em Deus” localizada em Belém do Pará, buscando identificar as dúvidas mais frequentes 

dos alunos a acerca da temática, e compreender o discurso sobre o conceito de extrativismo, desenvolvimento e 

sustentabilidade na Amazônia. A primeira etapa do estudo se deu através do levantamento bibliográfico 

específico sobre a temática escolhida no trabalho; a segunda etapa foi a elaboração e aplicação de questionários 

baseados na ementa da disciplina de “Estudos Amazônicos”; e a terceira etapa, consistiu na análise dos dados 

dos questionários aplicados. As respostas foram insatisfatórias e fora de contexto na maioria das questões 

apresentadas, portanto é possível afirmar que a escola “Fé em Deus” não está atingindo os objetivos da ementa 

da disciplina, especificamente sobre extrativismo vegetal. Foi apresentada então a proposta de uma cartilha bem 

ilustrada e simplificada sobre o assunto para melhor compreensão principalmente da importância cultural e 

histórica da atividade, as dúvidas foram pertinentes, visando reconfigurar a percepção fundamentalmente 

econômica sobre a temática, entre os estudantes consultados. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Estudos Amazônicos. História da Amazônia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 No contexto atual, a crise ambiental mundial e suas inúmeras justificativas, de certa forma, têm 

estimulado o reconhecimento da diversidade social que constitue a região amazônica. A necessidade do 

repensar o uso da biodiversidade que agregue valor aos produtos extrativistas, valorizando o conhecimento 

tradicional dos povos da floresta, é uma temática que vem sendo muito discutida por acadêmicos, cientistas e 

porta-vozes do governo, movimentos sociais e empresas, agregando valor aos produtos extrativistas e 

valorizando o conhecimento tradicional dos povos da floresta (PORTO-GONÇALVES, 2001). 

O extrativismo se refere não apenas à gestão dos recursos naturais e ao uso da biodiversidade, mas 

também sobre o conhecimento tradicional dos povos e populações, principalmente das comunidades 

tradicionais, ribeirinhos, indígenas, quilombolas que extraem esses recursos da floresta, pondo em relevo o 

papel dos mesmos para a conservação ambiental (DA SILVA, 2016). O extrativismo vegetal também faz parte 

de um processo histórico, na Amazônia essa atividade foi marcada por ciclos, sendo o mais importante que 

alavancou a economia do Brasil, o ciclo da borracha. Também, a extração da madeira, marcado historicamente 

pelo Pau- Brasil. A extração da castanha, óleos, sementes e etc que são protagonistas do mercado atual 

(HÉBETTE, 2004). 

O extrativismo vegetal é abordado em sala de aula no ensino fundamental, Levando em consideração as 

constantes transformações sofridas pelo meio ambiente. Isto posto, é possível discutir teoricamente, o que 

precisaria ser considerado na educação ambiental como ferramenta de transformação social, frente aos desafios 

de agregar o conhecimento sobre o extrativismo vegetal, que por uns é visto como uma estratégia de 

desenvolvimento para a Amazônia e para outros como uma degradação e com um fim em si mesma (DA 

SILVA, 2014). 

Nestas circunstâncias, o presente trabalho teve como objetivo analisar dados acerca do conhecimento de 

“Extrativismo vegetal na Amazônia” por alunos do 7º ano de uma escola pública de Belém do Pará, buscando 

identificar as dúvidas mais frequentes dos alunos a acerca da temática, mais especificamente, essa pesquisa 

buscou compreender o discurso dos atores sobre o conceito de extrativismo, desenvolvimento econômico e 

sustentabilidade na Amazônia, afim de comparar os discursos desses grupos de atores com a literatura para 

verificar como esses discursos se alinham à definição de extrativismo.  

 

2. METODOLOGIA 
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A primeira etapa do estudo deu-se através do levantamento bibliográfico específico sobre o extrativismo 

vegetal, desenvolvimento, sustentabilidade, diversidades e sobre as comunidades tradicionais regionais 

(ribeirinhos, indígenas e quilombolas) que extraem esse material. Baseados também em pesquisas documental 

pública e pesquisas online em sites especializados. 

A segunda etapa foi o levantamento de informações sobre os alunos da escola estadual de ensino 

fundamental e médio “Fé em Deus” localizada em Icoaraci, distrito de Belém do Pará. Realizaram-se visitas in 

loco, registros fotográficos, e obtenção de dados primários para a elaboração do questionário de acordo com a 

ementa da disciplina de estudos amazônicos aplicada para alunos do 7° ano do ensino fundamental. O 

questionário aborda as competências do plano de projeto pedagógico da disciplina de estudos amazônicos que 

apresenta os objetivos de:  

● Refletir sobre a relação dos homens com a natureza, a partir da observação da realidade que o 

cerca; 

● Reconhecer o ser humano como agente social que integra o espaço geográfico; 

● Analisar o processo de construção histórico da região paraense. 

A terceira etapa consistiu em na análise dos dados dos questionários aplicados contendo 10 perguntas 

subjetivas referentes ao tema “Extrativismo na Amazônia: limites socioambientais” para 20 crianças do período 

vespertino e em seguida fez-se o desenvolvimento do produto na forma de cartilha de acordo com as 

deficiências encontradas nos resultados dos questionários. 
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Figura 1 - Aplicação do questionário em sala de aula para os alunos do 7º ano da Escola Fé em Deus. 

      

Fonte: LOBATO, 2017. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quando questionados sobre o conceito de extrativismo vegetal, os alunos definiram como a 

extração/retirada dos recursos naturais da floresta para serem vendidos ou industrializados ou para sua própria 

subsistência. De todos os entrevistados, percebeu-se a concordância com Da Silva (2014), ao citar diz que o 

extrativismo, enquanto atividade humana é caracterizada por ações realizadas e produtivas inseridas a diferentes 

questões socioeconômicas, agronômicas e ambientais. 

De abordagem política, o conceito mais usado é o do IBGE, o qual diz que o extrativismo é a “[...] 

exploração dos recursos vegetais nativos através da coleta ou apanha de produtos, que permite a produção 

sustentada ao longo do tempo, ou de modo primitivo e itinerante, possibilitando, geralmente, apenas uma única 

produção” (IBGE, 2002, p. 49). 

Já a pergunta que abordava a importância da atividade não obteve resposta satisfatória, tendo uma 

compreensão apenas econômica. A totalidade dos alunos consultados concordou que a extração é importante 

para a economia para qualquer comunidade. Porém, Homma (2012) destaca que além da importância 

econômica, há a sustentabilidade biológica que garante a sustentabilidade econômica e vice-versa, e o 

crescimento do mercado tende a provocar o colapso da economia extrativa pela incapacidade de atender a 

demanda. Portanto, é falsa a concepção de considerar todo produto não madeireiro como sustentável. 
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Na discussão sobre os extrativistas, populações tradicionais que desenvolvem essa atividade e motivação 

dos mesmos, 75% dos alunos responderam que os povos tradicionais utilizam o extrativismo para subsidio 

econômico, e o restante dos alunos disse que usam os recursos para subsistência. Portanto, a maioria dos 

participantes da pesquisa está de acordo com a teoria de Do Rego (1999) que diz que o modo de vida tem sua 

matriz na dependência e simbiose com a natureza, no conhecimento empírico e simbólico dos ciclos e recursos 

naturais, e tal saber é a base dos sistemas de manejo de baixo impacto praticados”. 

Nesse contexto, Homma (2012) define os principais produtos do extrativismo vegetal na Amazônia 

como as “drogas do sertão”, quais sejam: o cacau (Theobroma cacao L.) no período colonial, a borracha (Hevea 

brasiliensis M. Arg.), a castanha-do-pará (Bertholletia excelsa H.B.K), o palmito e o fruto do açaí (Euterpe 

oleracea Mart.) e a extração da madeira entre elas a mais explorada como o pau brasil. 

Na discussão acerca dos produtos vegetais que poderiam ser extraídos, a maioria não soube explicar ao 

certo sobre as drogas do sertão, mas sim, algumas espécies que são recorrentes na região amazônica, que 

compõem ou não a lista. Ressalta-se dentre as repostas: “pode se retirar comidas, tais como açaí, cana de açúcar, 

maçã, peixe, entre outros produtos florestais madeireiros e não madeireiros e espaceis frutíferas”. Além disso, 

houve citações de extração mineral (ouro), resposta incoerente com a questão. 

O ciclo da borracha foi um importante momento da história econômica e social do Brasil. Esse período 

está relacionado com a extração, que viabilizou a produção e a comercialização da borracha um marco na região 

amazônica, proporcionando a expansão da colonização na região. Tal fato acarretou grandes transformações 

socioculturais, formando vilas e povoados, na beira de rios, que depois se transformaram em cidades. Manaus, 

Porto Velho e Belém, entre outras, foram algumas das cidades que enriqueceram expressivamente durante o 

breve ciclo, que se encerrou com a biopirataria das sementes das seringueiras,contrabandeadas para a Inglaterra 

pelo botânico inglês Henry Alexander Wickham, em 1877 (AGOSTINI, 2013). 

Dada a importância, questionou-se o entendimento dos atores sobre o “Ciclo da Borracha”, 20% 

disseram que o período foi importante para a Amazônia, 30% responderam que foi importante economicamente 

e o restante não soube responder. 

Quando questionado sobre a importância das populações extrativistas, 60% dos entrevistados disseram 

que as comunidades extrativistas são importantes para exploração de recursos da Amazônia, 25% não souberam 

responder à pergunta e o restante afirmou que são importantes, pois participam da economia da região. 
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É extremamente necessário reconhecer a origem do próprio território e população em que vivemos, dada 

a significância da atividade extrativista para a região, faz-se necessário esclarecer essa importância, já que Do 

Rego (1999) afirma que: 

“A especificidade da Amazônia, quanto à intervenção das populações tradicionais nos 

ecossistemas naturais, é a diversificação do uso dos recursos em sistemas de coleta, cultivo e 

criação de animais. Tais sistemas de manejo estão fundados na cultura tradicional das 

populações amazônicas, que favorecem uma relação harmônica com a natureza”. 

 

Quando questionado se os alunos já tiveram oportunidade de conhecer alguém que exerça a atividade 

extrativista, 45% dos alunos não conhecem nenhuma comunidade tradicional e 55% já estiveram em uma ou 

possui familiares no local, o que reafirma a proximidade da temática com a vida dos atores consultados, algo 

dentro da realidade, do cotidiano. 

Na abordagem discursiva sobre a passagem de conhecimento de geração para geração nas comunidades 

tradicionais, 85% dos entrevistados disseram que o conhecimento passa de geração em geração, 10% não 

souberam responder e o restante disse que o conhecimento passa por meio da religião. 

Resposta satisfatória já que o extrativismo é, portanto, uma construção social realizada ao longo de 

gerações, promovendo acúmulos de saberes, constituindo-se em um objeto de estudo complexo. Constata-se, 

tanto em nível teórico quanto em nível aplicado, uma reflexão insuficiente acerca do extrativismo, sob a ótica 

da abordagem sistêmica (DA SILVA, 2014). 

Sobre o interesse dos alunos pela temática, podemos afirmar que todos os entrevistados se interessam 

pelo assunto e dentre as respostas, destaca-se: “me interesso, pois acho interessante saber um pouco mais da 

Amazônia dos recursos vegetais, minerais e animais. E por não saber do assunto, agora já entendo um pouco 

mais”. Percebe-se então o interesse por conhecer mais sobre o assunto quando demonstrado que a temática está 

ligada a realidade de cada um. 

Na discussão sobre a relação entre extrativismo vegetal e a sustentabilidade, 60% responderam que a 

sustentabilidade está relacionada aos cuidados que temos que ter com a floresta, 30% disseram que o 

extrativismo está ligado a subsistência e o restante não souberam responder. Conceitos que podem ser 

comparados como o de Homma (2012), que afirma que a sustentabilidade do extrativismo vegetal também 

depende do mercado de trabalho rural, no qual, com a tendência da urbanização, a população rural está 

perdendo não só seu contingente em termos relativos, mas também em termos absolutos. Com isso, aumenta o 

custo de oportunidade de trabalho no meio rural, o que tende a tornar inviável a manutenção do extrativismo e 

da agricultura familiar, dada a baixa produtividade da terra e da mão de obra. Em longo prazo, a redução do 
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desmatamento na Amazônia seria afetada pelo processo de urbanização e da redução da população rural em 

termos absolutos, promovendo a intensificação da agricultura e, com isso, os recursos florestais poderão sofrer 

menor pressão. 

O pensamento educativo dominante, que influencia profundamente propostas pedagógicas implantadas 

em atividades de educação ambiental em Unidades de Conservação - UCs , é marcado por uma visão que afirma 

como verdade o princípio segundo o qual nos desdobramos na história por meio de determinações essenciais. 

Com isso, a ação prática não tem sentido condicionante e nem a realidade histórica pode ser alterada pela 

atividade de nossa espécie (LESSA, 2001). Logo, o que se pode fazer é, por intermédio da educação, ajustar 

comportamentos sociais para garantir o bom funcionamento da sociedade e a harmonia com a natureza. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Constatou-se ao longo da pesquisa que as deficiências mais pertinentes é quanto a importância cultural e 

histórica da atividade extrativista para a Amazônia, e a relação com a realidade de cada um. Os alunos 

entendem essa temática como algo distante do seu cotidiano, sendo necessária a contextualização desse assunto 

com exemplos locais para melhor compreensão. 

Além disso, observou-se que a percepção quanto ao Extrativismo Vegetal é unicamente econômica, 

sendo vista como fonte de lucro para o trabalhador rural sem a abordagem da atividade como tradicional 

desenvolvida há séculos na região, dada a deficiência do conhecimento da importância cultural e histórica da 

atividade. 

Diante do exposto, em vista da maioria das respostas insatisfatórias e algumas fora de contexto que 

tivemos nas questões apresentadas, é possível afirmar que a escola “Fé em Deus” não está atingindo 

parcialmente os objetivos da ementa da disciplina de “Estudos Amazônicos”, especificamente sobre 

Extrativismo Vegetal, sendo necessário experimentar diferentes tipos de abordagem dos alunos para melhor 

entendimento sobre a temática, assim a proposta é uma cartilha bem ilustrada com figuras de desenho e 

vocabulário simplificado sobre o assunto que desenvolvemos ao longo desse trabalho. 
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RESUMO  

 

O fogo é um dos principais responsáveis por problemas ambientais, no Brasil e no mundo. O bioma amazônico 

é um dos mais atingidos por queimadas durante o inverno, associado ao crescente desmatamento, exploração 

madeireira e queimadas que são comumente usadas para estimular a rebrota das pastagens assim como para 

abertura de novas áreas agrícolas. A queimada torna-se crítica quando atinge grandes áreas, o que provoca 

alterações no clima e coloca em risco grandes quantidades de espécies animais e vegetais. Atualmente análises 

derivadas de sistemas de informações geográficas (SIG) e sensoriamento remoto oportunizam uma ampla visão 

sobre a distribuição temporal, espacial, e padrões comportamentais das queimadas em diferentes escalas, 

permitindo o monitoramento dos incêndios florestais e sendo essencial na prevenção contra o incêndio. A 

pesquisa objetivou analisar o comportamento espacial-temporal, através do monitoramento dos focos de calor, 

gerando subsídios de monitoramento e indicando os locais com maiores incidências. O presente estudo foi 

realizado na microrregião do município de Santarém, Pará, no período entre 2013 a 2016 por meio de arquivos 

vetoriais disponibilizadas pelo INPE a aquisição foi feita pelo satélite AQUA M-T, com o uso do sensor 

MODIS e aplicado ao ArcGIS 10.1, utilizando como ferramenta o algoritmo estimador de densidade Kernel. 

Dessa forma, percebeu-se que a maior frequência está em 2015 com 4152 registros. Encontrou-se na 

microrregião um padrão crescente de ocorrência entre os meses de julho a novembro, concentrando-se ao longo 

das rodovias estaduais e federais. Notou-se que no período de alta concentração pluviométrica entre fevereiro a 

junho existe pouca ocorrência de focos. Com isto, é possível investigar o padrão da distribuição na área 

estudada e adquirir informações relevantes a baixo custo. 
 

Palavras-chave: Monitoramento. Queimadas. Kernel. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O desmatamento pode ocorrer por diversas formas, entre elas podemos citar o corte raso, a qual é 

realizado com o auxílio de equipamentos florestais ou por meio de queimadas, sendo uma técnica mais simples 

que permite ao produtor ou ao grande latifundiário a realização da limpeza de sua área com baixo custo. Apesar 

de ser uma prática que causa inúmeros prejuízos ao solo e ao meio ambiente. Diaz et al., (2002) em publicação 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM, ressalta que a prática da queimada, apesar 

de ser rudimentar, ainda é bastante utilizada na Amazônia. 

 Segundo Ignotti (2007), além das consequências negativas para o meio ambiente, as queimadas 

juntamente com o desmatamento, trazem consequências negativas também à saúde humana. Uma das várias 

formas de ter controle de incêndios é o uso de monitoramento por imagens de satélites, devido à eficiência, 

rapidez e baixos custos na detecção e monitoramento dos incêndios florestais as quais são essenciais para o bom 

controle do fogo (GONTIJO et al., 2011). 

 Diante dos dados, informações e estimativas sobre localização e a periodicidade dos incêndios 

evidenciam sua dinâmica espaço-temporal na região. Assim, buscando compreender a dinâmica dos focos de 

calor, o estudo propõe analisar o comportamento espacial e temporal, através do monitoramento nos municípios 

que compõem a microrregião de Santarém, no período entre 2013 a 2016. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente trabalho foi realizado na microrregião de Santarém, localizado na mesorregião do Baixo 

Amazonas, possuindo uma população média estimada em 510.742 habitantes e uma extensão territorial de 

92570 km² (IBGE, 2016). Segundo Köppen o clima é do tipo Ami, cuja média mensal da temperatura mínima é 

superior a 18ºC, a amplitude térmica inferior a 5ºC em média, as estações chuvosas são em dezembro a junho e 

as menos chuvosas de julho a novembro (FAPESPA, 2016). A pesquisa procurou analisar os focos de calor 

correspondente aos municípios da microrregião de Santarém. A microrregião é composta 8 municípios, são eles: 

Alenquer, Belterra, Curuá, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Placas, Prainha e Santarém. 
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2.2. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram obtidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A aquisição é pelo 

satélite AQUA M-T, com o uso do sensor MODIS, onde foram coletados dados de janeiro de 2013 até 

dezembro de 2016 em formato shapefile, sendo assim organizada uma base de dados espaciais.  

Junto a esta base de dados foram adquiridas também outras informações, como arquivos vetoriais de 

rodovias, rios, unidades de conservação e limites municipais, adquiridas do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

Para essa primeira análise os dados foram sobrepostos espacialmente no programa, após está operação se 

fez necessário fazer recorte da área de abrangência da pesquisa. Posteriormente foi criado o padrão de 

distribuição do conjunto de pontos representativos dos focos de queimadas, utilizando-se para tanto, o estimador 

de densidade Kernel (SILVA; ROCHA; ANGELO, 2013). Este estimador tem a finalidade de obter uma 

estimativa da densidade por unidade de área (neste caso km²), fator de grande importância para a análise do 

comportamento espacial (SANTOS & ASSUNÇÃO, 2003). Todos os dados coletados foram padronizados para 

o sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) e o Datum para SIRGAS 2000, zona 21S. 

Para identificação das regiões de concentração dos focos de calor, utilizaram-se cinco classificações 

assim denominadas: muito baixa (verde escuro), baixa (verde claro), média (amarelo), alta (laranja) e muito alta 

(vermelha). O software utilizado foi o ArcGIS® 10.1, pela sua extensão Spatial Analyst, assim como o 

Microsoft Office® 2013 para geração de tabelas e gráficos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A microrregião tem sido anualmente alvo frequente de inúmeras ocorrências de focos de calor. De 

acordo com os dados analisados, durante 4 anos, aproximadamente 12826 registros detectado pelo sensor 

MODIS, dentro dos limites da área de estudo. Os mapas de distribuição anual (Figura 01) evidenciam que o 

padrão do comportamento espacial dos focos segue as rodovias federais (BR 163 e BR 230) e estaduais (PA 

254, PA257, PA 371, PA 419, PA 425, PA 427, PA 429, PA 431, PA 433 e PA 445). Isto é uma possível 

evidencia que o uso do fogo está sendo utilizado para aberturas de novas áreas (MARTAROLE; JORDÃO; 

STRAVA, 2015).  
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Figura 1 – Mapas de distribuição anual dos focos de calor na microrregião de Santarém para os anos de 2013 a 2016. 

 
Fonte: Reis Junior et al. (2017). 

Observou-se que, entre o período analisados, o ano de maior incidência na microrregião foi 2015, com 

4152 focos computados, seguido dos anos de 2014, 2016 e 2013 com 3448, 2979 e 2247, respectivamente. 

Registrando-se em 2015 um total aproximado de 32,37%. Nota-se que em 2016 registraram uma redução 

aproximada de 71,75% em relação ao ano anterior. A incidência pode ser influenciada por diversos fatores, 

entre eles, fenômenos climáticos, anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM), variação de regime 

hídrico entre outros fatores (SEMAS, 2016). 
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A distribuição de focos totais de 2013 a 2016 (Figura 2), tem-se um conjunto total de pontos encontrados 

para o por unidade municipal e temporal. Notou-se que dos 12826 registros detectados, cerca de 20,90% 

ocorreram no município de Santarém (somatório de 2680), 19,35% ocorreram em Placas (2482), 16,14% foram 

registrados em Prainha (2070), em Alenquer foram 13,22% (1696), em Monte Alegre foram encontrados 

12,68% (1626), detectaram no município Mojuí dos Campos cerca de 11,49% (1474), enquanto em Belterra e 

Curuá foram registrados os menores números de focos de calor, 446 (3,48%) e 352 (2,74%), respectivamente. 

Ressalta-se que o município de Santarém de destacou em todos os anos, seguido de Placas que houve um 

aumento bem expressivo no ano de 2015. 

 

Figura 2 – Distribuição municipal dos focos de calor na microrregião de 2013 a 2016. 

 
Fonte: Reis Junior et al. (2017). 

 

O mapa de distribuição na microrregião de Santarém (Figura 3) apresenta o resultado da densidade dos 

focos desde 2013 a 2016, obtida pelo estimador Kernel. As manchas com densidade muito alta e alta, 

apresentam-se em tons vermelho e laranja, respectivamente, encontram-se distribuídas especialmente na região 

central e ao sul da microrregião, onde se encontram as rodovias estaduais e federais. Manchas com densidade 

média e baixa, são destacadas em tons amarelo e verde claro, respectivamente, aparecem bem distribuídas na 

microrregião, sobretudo nas áreas centrais e ao sul.  

Percebe-se que as áreas de densidade muito baixa, representadas em tons verde escuro, aparecem 

presentes apenas nos extremos norte, leste e oeste, onde estão presentes Unidades de Conservação, Terras 

Indígenas e em todos os municípios. Os mapas de densidade de focos de calor, individualizados para cada ano 

de análise, estão representados na Figura 1 acima. 
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Figura 3 – Mapa de densidade dos focos de calor detectados pelos sensores do satélite AQUA (MODIS) para os anos de 

2013 a 2016. 

 
Fonte: Reis Junior et al. (2017). 

 

Observa-se na Tabela 1 e Figura 4, a distribuição mensal dos focos de calor para a microrregião durante 

os anos de 2013 a 2016. Verificou-se que existe um padrão desta distribuição anual, em que se percebe a 

tendência crescente do número de focos entre os meses de julho a novembro, que é onde se concentra a maior 

quantidade de ocorrência, sendo detectados 8582 (cerca de 66,91% do total), o que pode ser atribuídos aos 

baixos índices pluviométricos do período do verão. No entanto, nos meses fevereiro a junho há baixa incidência 

dos focos de calor, meses esses de intensa pluviosidade (FAPESPA, 2016). 
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Tabela 1 – Quantitativo mensal de focos de calor da microrregião de Santarém para os anos de 2013 a 2016. 

MESES 2013 2014 2015 2016 

Janeiro 32 34 168 449 

Fevereiro 0 2 15 78 

Março 1 3 4 6 

Abril 2 0 4 0 

Maio 0 3 6 11 

Junho 9 14 8 18 

Julho 7 38 19 34 

Agosto 18 122 178 72 

Setembro 100 323 457 94 

Outubro 461 815 786 517 

Novembro 728 1268 1448 1195 

Dezembro 889 826 1059 505 

Total 2247 3448 4152 2979 

Fonte: Reis Junior et al. (2017). 

 

Figura 4 – Distribuição mensal dos focos de calor para a microrregião de Santarém entre os anos de 2013 e 2016. 

 
Fonte: Reis Junior et al. (2017). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Observou-se que os focos de calor na microrregião possuem um padrão crescente de ocorrência entre os 

meses de julho a novembro, concentrando-se ao longo das rodovias estaduais e federais. Notou-se também que, 

no período de alta concentração pluviométrica, ou seja de fevereiro a junho existe pouca ocorrência. 
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 Ressalta-se que os focos em 2014 foram mais concentrados que nos anos restantes, mas não significa 

que houver maiores registros, pois em 2015 apresentou a maior ocorrência que pode ter sido influenciado por 

fenômenos climáticos, anomalias de temperatura da superfície do mar e variação de regime hídrico. 

 O município de Santarém e Placas foram os municípios onde se mais detectaram na presença de focos de 

calor, enquanto os de menores detecções são Belterra e Curuá. O estimador de densidade e intensidade Kernel, 

teve destaque na microrregião estudada e com isso foi possível investigar ao adquirir informações relevantes a 

baixo custo. A pesquisa ainda sugere um estudo sobre a relação dos focos de calor com abertura de novas áreas. 

 

REFERÊNCIAS  

 

FAPESPA, Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. Estatísticas Municipais Paraenses: 

Bragança. Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação. Belém, 2016. 

 

DIAZ, M. C. V.; NEPSTAD, D.; MENDONÇA, M. J. C.; MOTTA, R. S.; ALENCAR, A.; GOMES, J. C.; 

ORTIZ, R. A. O Prejuízo Oculto do Fogo: Custos Econômicos das Queimadas e Incêndios Florestais na 

Amazônia. Belém: IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2002.  

 

GONTIJO, G. A. B.; PEREIRA, A. A.; OLIVEIRA, E. D. S.; ACERBI JUNIOR, F. W. Detecção de queimadas 

e validação de focos de calor utilizando produtos de Sensoriamento Remoto. In: XV Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto, 2011, Curitiba. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2011. p. 

7966-7973. 

 

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativa populacional. 2016. 

Disponível em:<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas 

_2016/estimativa_dou_2016_20160913.pdf >. Acesso em: 03 de jun. 2017. 

 

IGNOTTI, E.; HACON, S. S.; SILVA, A. M. C.; JUNGER, W. L.; CASTRO, H. Efeitos das queimadas na 

Amazônia: método de seleção dos municípios segundo indicadores de saúde. Revista Brasileira de 

Epidemiologia, v. 10, n. 4, p. 453-464, 2007.. 

 



 

  

 

 

 

 

40 

Realização:  

 

  

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

MARTAROLE, T. L.; JORDÃO, A. A.; STRAVA, A. C. S. Análise espaço-temporal dos focos de calor no 

Acre nos anos de 2013-2014. In: XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2015, João Pessoa. 

Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2015. p.6035-6041. 

 

SANTOS, A. C.; ASSUNÇÃO, R. M. Aplicação de Estruturas de Dados Espaciais Eficientes na Estimação de 

Intensidade de Processos Pontuais. In: V Simpósio Brasileiro de GeoInformática, 2003, Campos do Jordão. 

Anais do V Simpósio Brasileiro de GeoInformática, 2003. p. 1-8 

 

SEMAS. SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. Boletim Mensal de 

Monitoramento de Focos de Calor e Incêndios Florestais no Estado do Pará. Belém. 2016. Disponível em: 

< https://www.semas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Boletim_Mensal_Queimadas_07_2016_v03.pdf>. 

Acesso em: 10 mar. 2017. 

 

SILVA, T. B.; ROCHA, W. J. S. F.; ANGELO, M. F. Quantificação e análise espacial dos focos de calor no 

Parque Nacional da Chapada Diamantina – BA. In: XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2013, 

Foz do Iguaçu. Anais do XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2013. p. 6969- 6976. 



 

  

 

 

 

 

41 

Realização:  

 

  

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 
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RESUMO 

 

A área de estudo localizada nos arredores das cidades de Marabá e Itupiranga, Sudeste do Estado do Pará, 

incluindo domínios geotectônicos distintos: Domínio Bacajá, representado por rochas metamórficas de alto 

grau; Cinturão Araguaia, composto por rochas metassedimentares de baixo grau metamórfico e coberturas 

sedimentares que foram individualizadas em coberturas pré-cambrianas do Cráton Amazônico e Terciárias, da 

Sub-bacia de Mocajuba e sedimentos Quaternários da Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins. Trabalhos de 

mapeamento geológico na Folha Marabá, quadrículas: SB.22 X D I 1 NW e SB.22 X D I 1 NE, SB.22-X-D-I-1-

SW e B.22 X D I 1 SE, SB.22 X D I 3 NW e SB.22 X D I 3 NE, e SB.22-X-D-I-3-SW e B.22 X D I 3 SE, 

foram realizados com intuito de averiguar a consistência dos dados de mapeamento geológico anteriores na 

região. Em relação às rochas Pré-Cambrianas do Domínio Bacajá e Proterozóicas da Faixa Araguaia foi 

detectado diferenças nos contatos dos limites entre estes domínios, além de titotipos anteriormente não 

descritos. As coberturas sedimentares pré-cambrianas (Riaciano Superior ao Mesoproterozóico) estão 

localizadas sobre o Domínio Bacajá, e são representados por arenitos médios a finos e conglomerados, 

correspondente a duas associações de fácies distintas: Associação de fácies A, representada por arenitos e 

argilitos; Associação de fácies B, representada por conglomerados polimíticos e arenitos conglomeráticos. As 

coberturas sedimentares do Terciário estão relacionadas à Formação Barreiras depositadas ao longo do Sistema 

Gráben do Marajó, as quais são representadas por conglomerados, arenitos, siltitos e argilitos relacionados a um 

sistema flúvio estuarino-aluvial. Por fim, os depósitos do Quaternário estão relacionados aos sedimentos 

inconsolidados depositados ao longo do Rio Tocantins, que ocorrem como bancos de areia longitudinais e 

barras em pontal. Sendo assim, este trabalho consistiu na integralização dos dados de mapeamento das 

quadrículas supracitadas a fim de propor a integralização dos dados da parte oeste da Folha Marabá, aliados a 

checagem de campo, uniformização dos dados e do mapa geológico. 

Palavras Chave: Mapeamento geológico e coberturas sedimentares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A área de estudo compreende as quadrículas da porção ocidental da Folha Marabá (SB-22-X-I-1 e SB-

22-X-I-3), localizada entre os Munícipios de Marabá e Itupiranga.  A área esta inserida em três províncias 

geotectônicas distintas: Domínio Bacajá, Faixa Araguaia, Sub-bacia de Mocajuba. Trabalhos de mapeamento 

geológico na escala de 1: 1.000.000 (Vasquez et al., 2008) e 1:250.000 (Almeida et al., 2001) foram realizados  

na Folha Marabá, no entanto estes trabalhos são de cunho regional e necessitam de averiguação para uma 

melhor caracterização da área. ARAÚJO (2012), DIAS (2013), ROCHA JR (2014) realizaram trabalhos de 

mapeamento geológico na escala de 1: 25.000 e adquiriram um maior número de dados. Embora isso tenha sido 

realizado, os dados não haviam sido integralizados, o que impediu uma análise mais consistente dos processos 

geológicos que ocorreram na área de estudo. 

Além disso, ocorrem coberturas sedimentares de idades distintas que foram classificadas como: 

Coberturas Sedimentares Pré-Cambrianas, Rochas Sedimentares Terciárias e Depósitos Sedimentares do 

Quaternário. As Coberturas Sedimentares Pré-cambrianas ocorrem de forma restrita sobre o Cráton Amazônico, 

as rochas sedimentares do Terciário representam depósitos das formações Ipixuna, Barreiras e Pós-Barreiras 

onde sua origem esta relacionada à abertura do oceano Atlântico Equatorial, no Eocretáceo e os depósitos do 

Quaternário representam a sedimentação atual que ocorre nos rios da região. Deste modo, este trabalho visa à 

integração dos dados de mapeamento geológico a partir das informações já obtidos através de trabalhos 

anteriores, bem como o ajuste do limite das unidades geológicas e confecção de um novo mapa geológico da 

porção ocidental da Folha Marabá. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Na fase pré-campo foi realizado a pesquisa bibliográfica, em seguida foram confeccionados os mapas de 

logística, drenagem, de alinhamentos estruturais de drenagem e relevo e fotogeológico, utilizando imagens de 

satélite Land Remote Sensing Satellite (Landsat 7 TM) e imagens de radar Shuttle Topography Mission 

(SRTM)  associados a consulta de imagens do Google Earth. A fotointerpretação foi feito de acordo com Soares 

e Fiori (1976). A fase de campo corresponde à etapa de mapeamento geológico. Na fase pós-campo foi 
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confeccionado este trabalho, além da finalização de mapas geológicos, de drenagem e lineamentos, bem como a 

confecção de uma síntese da geologia local a partir da base de dados disponíveis. 

 

3. RESULTADOS 

 

Trabalhos de mapeamento geológicos têm sido realizados na Folha Marabá, da qual a área de estudo 

esta inserida, destacando-se os trabalhos realizados pelo Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do 

Brasil, nas escalas de 1: 250.000 – 1: 100.000 – 1: 50.000 (Almeida et al; 2001), executado pela CPRM 

(Serviço Geológico do Brasil), na escala de 1: 1.000.000 pelo Programa Geologia do Brasil, Geologia de 

depósitos minerais  do Pará: Sistema de Informações Geográficas – SIG, (VASQUEZ et al; 2008) e por projetos 

menores vinculados a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), respectivamente. 

Esses trabalhos mostram uma evolução dos conhecimentos quanto à classificação e individualização 

das unidades geotectônicas que ocorrem na área. Almeida et al, (2001) individualizaram a Folha Marabá em 

três províncias tecto-estruturais distintas: Cinturão Itacaiúnas, Cinturão Araguaia e a Bacia do Parnaíba. 

Vasquez et al (2008) atualiza os dados de mapeamento geológico propondo uma nova classificação para as 

rochas da área de estudo: Complexo Cajazeiras,  Província Tranzamazônica, depósitos do Grupo Itapecuru da 

Bacia do Marajó, Formação Couto Magalhães,  Cinturão Araguaia e os sedimentos aluvionares do Quaternário 

(Figura 28 – A).  No Projeto mapeamento Geológico da Folha Marabá, coordenado pela Faculdade de Geologia 

da UNIFESSPA, a Folha Marabá foi dividida nas quadrículas SB.22-X-D-I-1 e SB.22-X-D-I-3, através de 

trabalhos de conclusão de curso, muitos dados geológicos foram gerados, o que resultou numa nova 

configuração do mapa nesta porção da folha (Figura 28 – B). As principais mudanças foram na porção centro-

sul, em que a unidade representante da Formação Couto Magalhães ampliou-se para norte. Além deste, novas 

unidades foram individualizadas como a Unidade IV correspondente a depósitos vulcanoclásticos, Unidade V 

representada por talco xistos e silexitos, e Unidade VI, representados por rochas gabroicas. 

Neste trabalho foi realizado a integralização dos dados obtidos de Araújo (2012), Dias (2013), Rocha 

Jr (2014), do Projeto Mapeamento Geológico da Folha Marabá. A integralização dos dados geológicos e 

confecção do mapa da subárea estudada permitiram a checagem, comparação e coleta de novos dados, bem 

como novas delimitações das unidades. Em que a principal mudança foi à inserção da Unidade II, na porção 

nordeste da área, e recuo dos limites oeste das rochas do Complexo Cajazeiras da Unidade I (Figura 28 - C). 
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Estas mudanças ocorreram em decorrência do mapeamento de afloramentos expressivos de quartzitos e xistos, 

da Formação Couto Magalhães, da Faixa Araguaia. 

 

Figura 01: A - Proposta do mapeamento geológico de Vasquez, (2008) para a área de estudo; B - Mapa integrado da 

porção da folha Marabá, modificado de Araújo (2012), Dias (2013), Rocha Jr (2014), com a individualização de novas 

unidades e C – Mapa final integralizado e atualizado. 

 
 

A Unidade I, representada por quartzo-biotita xistos, biotita gnaisses, gnaisses quartzo feldspáticos, 

muscovita-granada gnaisse, apresentam moderado grau metamórfico foram correlacionadas aos litotipos do 

Domínio Bacajá. Nesta mesma unidade ocorrem biotita-monzogranitos não deformados que podem ser 

associados a Suíte Plutônica Pós – orogênica do Domínio Bacajá definida por Vasquez (2008). Ainda na 

Unidade I ocorrem rochas gabróicas que foram individualizadas por Rocha Jr (2014) e associados à unidade 

Rochas Gabróicas Toleíticas Mesozóicas, que ocorrem na porção ocidental do Domínio Bacajá, como diques 

máficos de orientação NE-SW, provavelmente relacionados ao magmatismo toleítico jurássico (VASQUEZ, 

2008). Diferentemente de Rocha Jr (2014), que individualizou em mapa a ocorrência desses corpos, neste 

trabalho optou-se por inclui-las na Unidade I.  

As coberturas sedimentares pré-cabrianas se caracterizam por apresentar delgados afloramentos que 

ocorrem sobre o Cráton Amazônico, porém apesar de restritos, são um registro de que havia um transporte de 

sedimentos no regime aquoso sobre o cráton. Para a área de estudo não foi possível discutir os princípios 

básicos de sedimentologia e estratigrafia, devido à inexistência de grandes afloramentos, impossibilitando a 

visualização das relações laterais e verticais, perfis estratigráficos e geometria do corpo. No entanto, nestas 
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coberturas são apenas reconhecidos os litotipos e algumas estruturas sedimentares. Os afloramentos de arenito 

com estratificação cruzada acanalada e arenito com intercalação de argilas indicam variação de fluxo com 

abandono de canal. Já os conglomerados representam um ambiente de sedimentação de leques aluviais e canais 

entrelaçados associados com baixo grau de retrabalhamento dos sedimentos, com a formação de conglomerados 

pouco selecionados formados por uma grande variedade de fragmentos. 

Estas rochas não haviam sido descritas na área de estudo até o momento, sua ocorrência restrita e isolada 

impede que se faça uma discussão detalhada a respeito de seu posicionamento estratigráfico. Porém, sua 

ocorrência sobre o Domínio Bacajá permitiu sugerir a estas rochas idade acima de 2,21 Ga, portanto, foi 

descartada qualquer correlação com rochas sedimentares mais antigos que 2,21 Ga, como por exemplo, rochas 

da Formação Águas Claras que ocorrem no Domínio Carajás. Também é descartada a possibilidade de que 

essas rochas sejam sedimentos das Formações Barreiras e Pós-Barreiras devido à forma de ocorrência de seus 

afloramentos, bastante delgados diferentemente dos depósitos Terciários. Além disso, é improvável que os 

sedimentos da Formação Barreiras e Pós Barreiras tenham transposto a Faixa Araguaia e se depositado na borda 

do Cráton Amazônico. 

Na estratigrafia da Província Carajás, localizada a sul da área de estudo, são descritos depósitos 

sedimentares de idade 2,03 Ga pertencentes a Formação Gorotire, que se depositaram durante um estágio 

avançado de cratonização, durante o Riaciano-orosiriano. Em contrapartida, durante o Riaciano, os orógenos da 

Província Tranzamazônica, que se estabeleceram nas margens do núcleo Arqueano da Província Carajás e 

serviram de área fonte para os sedimentos dessas coberturas que se depositaram em regiões de antepaís 

retroarco (VASQUEZ et al; 2008). Não haveria a possibilidade dos órogenos serem a fonte para a deposição 

dos sedimentos em áreas mais distantes da região central dos cinturões de montanhas, porém ainda nos limites 

da Província Tranzamazônica. No entanto, não se pode descartar a possibilidade desses depósitos sedimentares 

serem de idade Paleozóica, com uma deposição posterior a instalação da Faixa Araguaia, pois não há indícios 

de metamorfismo nessas rochas.  

A Unidade II é caracterizada por ardósias contendo argilominerais, clorita e sericita, filitos de 

granulação bastante fina, formando uma foliação bastante característica, xistos bastante friáveis e quartzitos de 

coloração avermelhada, correlacionáveis aos litoltipos da Formação Couto Magalhães, Cinturão Araguaia. Esta 

unidade foi ampliada no mapa, graças ao reconhecimento de quartzitos e xistos no noroeste da área. 

As coberturas sedimentares Terciárias são representadas pela Unidade III, associadas aos depósitos da 

Formação Ipixuna, Formação Barreiras e Pós- Barreiras. Estes pacotes sedimentares são pertencentes ao 
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extremo sul da Sub-bacia de Mocajuba, Sistema de Gráben do Marajó e sua origem está relacionada à abertura 

do oceano Atlântico Equatorial, no Eocretáceo.  As análises dos arenitos da Formação Barreiras em lâmina 

delgada permitiu caracterizá-los como arenitos ferrificados, moderadamente selecionado, composto 

principalmente por grãos de quartzo, e preenchidos totalmente por cimento de óxido de ferro. Uma 

característica importante da deposição destes sedimentos é a ocorrência da laterita colunar que serve com um 

marcador estratigráfico do topo da sequencia Terciária.  A Unidade IV foi definida por Rocha Jr (2014) como 

rochas vulcanoclásticas félsicas, tufo e lapili-tufo associadas ao vulcanismo Uatumã. No entanto, em 

afloramentos visitados durante a fase de campo deste trabalho, foram encontrados ao longo do rio Tocantins 

metarenitos com estratificação cruzada tabular. Não há descrições de metarenitos na região o que dificultou sua 

correlação com outras unidades, porém optou-se por inseri-los nesta unidade.  

A Unidade V é representada por clorita-talco xistos e silexitos definida por Rocha Jr (2014) como uma 

sequência tipo greenstone belts, correlacionáveis às sequências Greentones Belts Arqueana/paleoproterozóica 

do Domínio Bacajá, que estão inclusos rochas do Grupo Vila União, Sequências Rochas Supracrustais I e 

Sequência Três Palmeiras. Segundo Vasquez (2008) o Grupo Vila União tem como embasamento o Complexo 

Cajazeiras e esta localizado na região sudeste do Domínio Bacajá. Os depósitos sedimentares do Quaternário 

são representados pela Unidade VI, foram associados às areias inconsolidadas e argilas que se depositam ao 

longo das margens dos rios Tocantins e Igarapé Lagoa Vermelha individualizados por Vasquez  et al. (2008). 

Na imagem SRTM é possível observar as diferenças de textura que ajudam a delimitar esta unidade. Além 

disso, em campo também é notável a ocorrência de um desnível abrupto ao longo das margens do rio Tocantins. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A Unidade I representada por rochas ígneas, metamórficas e coberturas sedimentares Pré-Cambrianas 

está associada aos litotipos do Domínio Bacajá. A Unidade II representada por rochas metassedimentares 

associadas a Faixa Araguaia. A Unidade III representada por rochas sedimentares associadas aos depósitos das 

formações Ipixuna, Barreiras e Pós- Barreiras, pertencentes a Sub-bacia de Mocajuba, Sistema Gráben do 

Marajó. A Unidade IV é caracterizada por rochas vulcanocláticas félsicas e metassedimentares associadas ao 

magmatismo Uatumã que ocorreu na porção central do Cráton Amazônico.  A Unidade V foi interpretada com 

sequências tipo greenstone belts associadas às Sequências Greenstone Belts Arqueana/Paleoproterozóica do 
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Domínio Bacajá. A Unidade VI é representada sedimentos inconsolidados e foi associada aos Depósitos 

aluvionares de Quaternário. 
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RESUMO  

 

Define-se a amostra de um solo como sendo uma pequena porção representativa do solo do qual foi retirado. 

Estas amostras podem ser deformadas e indeformadas. Qualquer obra de Engenharia Civil demanda a 

necessidade de estudos prévios sobre o comportamento dos solos, tanto os utilizados como material de 

construção ou fundação. Para a análise do solo são feitas uma série de ensaios - in loco ou no laboratório, com 

amostras deformadas ou indeformadas - com intuito de identificar o solo em questão. O recuso hídrico mais 

importante do município de Itaituba é o rio Tapajós. Nos ensaios descritos foram utilizadas amostra deformadas 

para a caracterização de um solo oriundo de uma represa no Rio Tapajós localizada em Itaituba-PA. O preparo 

de amostras para a análise física foi realizado mediante acondicionamento até   o Laboratório de Solos de 

Engenharia Civil. O objetivo deste estudo foi relatar os seguintes ensaios: Teor de umidade, Densidade Real do 

solo, Granulometria (Peneiramento e Sedimentação), para assim classificar o tipo de solo do local de estudo. A 

partir dos dados obtidos e utilizando a Classificação Unificada dos Solos podemos classificar o solo ensaiado 

como uma areia siltosa, mistura de areia e silte. No geral, apesar da baixa fertilidade natural e do alto índice de 

erosão, são classificadas como aptas para exploração, desde que feitas correções químicas. 

 

Palavras-chave: Geotecnia. Solos. Itaituba. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O solo pode ser classificado como uma coleção de corpos naturais, constituídos de partes sólidas, 

líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a 

maior parte do manto superficial das extensões continentais do planeta, contém matéria viva e podem ser 

vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, modificados por interferências antrópicas (EMBRAPA, 

2009). 

Qualquer obra de Engenharia Civil demanda a necessidade de estudos prévios sobre o comportamento 

dos solos, tanto os utilizados como material de construção ou fundação. A mecânica dos solos surgiu para 

estudar o seu comportamento mecânico e consequentemente otimizar a utilização desse recurso. Para a análise 

do solo são feitas uma série de ensaios - in loco ou no laboratório, com amostras deformadas ou indeformadas - 

com intuito de identificar o solo em questão. (ORTIGÃO,2007). 

O recurso hídrico mais importante do município de Itaituba é o rio Tapajós, sendo composto pelas sub-

bacias do rio Juruena e a sub-bacia do rio Teles, a contribuição destes afluentes e outros afluentes de médio 

baixo Tapajós estão ligados diretamente ao município de Itaituba. Os dados de cota fluviométrica mostram que 

os maiores valores encontrados entre as bacias são respectivamente: rio Teles Pires, rio Juruena e rio Tapajós 

(SANTOS, 2015). 

Define-se a amostra de um solo como sendo uma pequena porção representativa do solo do qual foi 

retirado. Estas amostras podem ser deformadas e indeformadas (EMBRAPA,1977). Nos ensaios descritos a 

seguir foram utilizadas amostra deformadas para a caracterização de um solo oriundo de uma represa no Rio 

Tapajós localizada em Itaituba-PA. Este material foi preparado de acordo com as diretrizes normatizadas da 

NBR 6457. O objetivo deste estudo foi relatar os seguintes ensaios: Teor de umidade, Densidade Real do solo, 

Granulometria (Peneiramento e Sedimentação), para assim verificar o tipo de solo do local e sua classificação. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS   

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

Itaituba é um município do estado do Pará que possui uma área territorial de 62.041,148 Km2 

(ITAITUBA, 2014). Itaituba localizasse a uma latitude 04º16’34 Sul e a uma longitude 55º59’01 Oeste, e fica 
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na margem esquerda do rio Tapajós (FELIXFILHO, 2013). Os limites do município são: ao norte, o município 

de Aveiro; ao sul, o município de Jacareacanga; a leste, os municípios de Altamira, Rurópolis, Novo Progresso 

e Trairão, no estado do Pará; a oeste, o município de Jacareacanga (no estado do Pará) e Maués (no estado do 

Amazonas). Fica a 1.626 km de distância da cidade de Belém, capital do Estado (BRITO; SILVA; PENA, 

2014). (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de localização do Município de Itaituba, Oeste do Pará. 

 
Fonte: Hélio Junior, 2016. 

 

O clima do município se traduz como um clima quente úmido, com temperatura média de 34º C e 

mínima de 24°C. Itaituba apresenta uma umidade relativa com valores acima dos 80% em quase todos os meses 

do ano. As estações chuvosas coincidem com os meses de dezembro a junho e as secas, nos meses de julho a 

novembro (FELIX FILHO, 2013). Sua população, em 2010, era de 97.343 habitantes. De acordo com o IBGE, 

estimasse que, em 2015, havia 98.446 habitantes (IBGE, 2015).  
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O acesso ao município pode ser feito: (1) por via aérea, Aeroporto de Itaituba; (2) rodoviária e rodovias 

BR163 (Rodovia Cuiabá Santarém) e BR230 (Transamazônica); e, (3) hidroviária, pelo rio Tapajós, conectando 

a cidade aos portos de Santarém, Belém, Manaus e Macapá (ITAITUBA, 2014, 2015b). A composição da 

economia municipal encontrasse subdividida da seguinte maneira: setor agropecuário (8,70%), industrial 

(23,27%), de serviços (59,34%), e impostos (8,67%). Na indústria é marcante a produção de produtos baseados 

no calcário (matéria-prima abundante no subsolo do município), sendo a cidade uma das principais produtoras 

de cimento do Brasil. No setor agropecuário, figuram as atividades de agricultura familiar e a pecuária de 

pequeno porte (FELIXFILHO, 2013). Em Itaituba é possível identificar vários tipos de solos, sendo esses: 

latossolo amarelo, latossolo vermelho amarelo distrófico, argissolo vermelho-amarelo distrófico, gleissolo 

háplico, nitossolo vermelho e neossolo fluvico. 

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

O preparo de amostras para a análise física foi realizado mediante acondicionamento até   o Laboratório 

de Solos de Engenharia Civil.  Nos   ensaios foram utilizadas aa amostras deformadas para a caracterização de 

um solo oriundo de uma represa localizada no Rio Tapajós em Itaituba-PA, sendo separados em frações por 

meio de peneiramento e sedimentação.  

Inicialmente, a amostra de solo foi seca ao ar livre por até próximo da umidade higroscópica, em seguida 

a amostra foi destorroada, no almofariz com a mão de gral, e homogeneizada. Após este processo, se realizou o 

quarteamento até conseguir 2000g de amostra representativa. Passou-se a amostra na peneira #10 (2,00 mm) e 

nenhum material ficou retido. Deste material foram separados 50 g para determinação do teor de umidade e 

densidade do solo, e 80 g para o peneiramento miúdo e sedimentação. O restante da amostra passante na peneira 

com abertura de malha de 2mm foi passado na peneira com abertura de malha de 0,42mm. Foram retiradas 

amostras de 120 g e 70 g, respectivamente, para os limites de liquidez e plasticidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os resultados do peneiramento e da sedimentação é possível traçar a curva granulométrica do 

material ensaiado. Foi necessário um ajuste nas quantidades obtidas entre os ensaios, para que ocorresse a 

transição harmônica entre os dois. 
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Gráfico 1 – Resultado ensaio de Teor de umidade do solo. 

 
Fonte: Autores 

 

A partir da curva outros parâmetros, coeficiente de uniformidade (Cu) e de curvatura (Cc), do solo foram 

calculados: Cu = 8,15 e Cc = 0,61. A partir desses dados temos que os Grãos do solo possuem uniformidade 

média e sua curva é mal graduada. Também foi possível classificar a amostra como sendo um solo arenoso-

siltoso, tendo como base a escala granulométrica adotada pela ABNT. 

 

Tabela 5 – Classificação granulométrica do solo com base na escala adotada pela ABNT.  

Classificação Ocorrência (%) 

Pedregulho 0 

Areia 

Grossa 

51,69 

17,64 

Média 17,21 

Fina 16,83 

Silte 48,31 

Argila 0,00 

Total 100,00  
Fonte: Autores 

A partir dos dados obtidos e utilizando a Classificação Unificada dos Solos podemos classificar o solo 

ensaiado como uma areia siltosa, mistura de areia e silte. Possui alta compressibilidade ou argilas orgânicas. O 

tipo de solo, ocorrência e distribuição dos solos mantêm o mesmo padrão do município de Itaituba em geral. 

Predominam solos com pequenas diferenças na quantidade de argila e na coloração. No geral, apesar da baixa 
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fertilidade natural e do alto índice de erosão, são classificadas como aptas para exploração, desde que feitas 

correções químicas.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

Os solos do município de Itaituba, em geral, apresentam baixa fertilidade natural. Na maior parte há uma 

pequena tendência à ocorrência de erosão superficial, também chamada de erosão laminar que ocorre quando as 

águas da chuva “lavam” o solo e carregam camadas de terra da superfície. Por outro lado, não é comum a 

erosão concentrada, que gera feições erosivas como voçorocas e ravinas, que podem se tornar grandes e 

profundas em pouco tempo. Essas feições erosivas ocorrem em áreas de garimpo, pastagem, desmatamento e 

em cortes em estradas, ou seja, são causadas pela ação humana. 
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RESUMO 

 

No contexto atual as pessoas vivem mais atentas às questões ambientais, pois sabem que podem influenciar na 

qualidade vida das pessoas principalmente para as gerações futuras, com isso a importância do solo fica cada 

vez mais evidente e os processos erosivos devem ser estudados. A vulnerabilidade natural à erosão é um método 

eficaz de se ter um controle maior sobre a situação do local de estudo. O objetivo deste estudo foi a 

identificação de áreas no município de Belém-PA com vulnerabilidade natural à perda de solo, assim como 

obter informações sobre quantidade de áreas tem maior vulnerabilidade e também maior as áreas mais estáveis 

com atualização de mapas e tabelas. A metodologia aplicada utilizou dados adquiridos no IBGE, CPRM e 

USGS, o processamento dos dados foi feito no software ArcMap 10.1 e para atribuição de pesos foi utilizado a 

metodologia desenvolvida por Crepani et al (2001). Foram gerados quatro mapas sendo eles: de geologia, de 

pedologia, de declividade e de vegetação para análise das variáveis através desses dados foi possível elaborar o 

mapa final de vulnerabilidade, o qual mostrou que, 34,83%, do município se encontra em grau medianamente 

estável, e apenas uma pequena parte, 5,92%, demonstrou moderado grau de vulnerabilidade, nas ilhas 

principalmente em Mosqueiro, bem como na região mais ao sul, próximo à Universidade Federal do Pará. 
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1. INTRODUÇÃO  

As questões ambientais no geral vêm tendo grande importância na sociedade que estão se atentando cada 

vez mais ao meio ambiente e também vem sendo objeto de estudo pela condição do meio ambiente e qualidade 

da vida (ROVANI, 2015). Entre os estudos sobre o meio ambiente está a vulnerabilidade natural à perda de solo 

e será objeto de estudo desse artigo. 

No contexto atual as pessoas vivem mais atentas ao meio ambiente, pois sabem que vai influenciar na 

qualidade vida de cada um principalmente para as gerações futuras, com isso a importância do solo fica cada 

vez mais evidente e os processos erosivos devem ser estudados e a vulnerabilidade natural à erosão é um 

método eficaz de se ter um controle maior sobre a situação do local de estudo. De acordo com Neto (2013), O 

uso de uma área sem ter informações sobre suas limitações naturais do solo facilita a o mau uso do mesmo e 

também facilita a degradação do local. O trabalho em questão tem como principal questão a vulnerabilidade 

natural aos processos erosivos. “A erosão do solo consiste no processo de desprendimento e arraste das 

partículas provocadas pela ação da água e do vento” (DEMARCHI, 2013 apud PRUSKI, 2009). 

A vulnerabilidade natural à perda do solo tem alguns elementos da paisagem que influenciam na erosão 

e esses elementos são usados como variáveis para o cálculo da vulnerabilidade do local de estudo sendo eles: 

tipo de solo, tipo de rocha, uso do solo, cobertura vegetal, pluviometria e relevo (NETO, 2013). O uso do 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), será necessário para análise da vulnerabilidade natural do local de 

estudo de acordo com as variáveis, a ferramenta SIG através dos softwares utilizam imagens para as análises de 

vulnerabilidade. 

Localizada na Região Metropolitana de Belém (RBM), o município de Belém-PA foi escolhido para ser 

objeto de estudo deste trabalho, por ter grande quantidade de corpos hídricos e grande população levou a 

escolha de Belém-PA como local de estudo do trabalho, pela sua grande população os efeitos de impactos 

ambientais tendem a chegar às pessoas mais fácil, segundo Arnesen (2009), os movimentos de massas estão 

entre os desastres naturais que mais causam danos à vida. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Belém, localizado no estado do Pará (Figura 1), pertencente a mesorregião 

metropolitana de Belém e é a capital do estado. O município é o mais populoso do estado com uma densidade 

demográfica estimada para 2017 de 1.370,77 hab/km² (IBGE, 2010). 

 

Figura 1 – Mapa de localização de Belém. 

 
Fonte: Autores, 2017 

 

2.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Para o desenvolvimento desse trabalho foram utilizados dados de pedologia, vegetação, geologia e 

declividade. Os dados vetoriais foram adquiridos gratuitamente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), e a imagem de radar SRTM com resolução 

espacial de 30 metros do United States Geological Survey (USGS). 

O processamento dos dados foi realizado no software ArcMap 10.1, onde inicialmente utilizou-se a 

ferramenta clip para fazer um recorte dos arquivos para a área de estudo. Posteriormente, os arquivos vetoriais 

foram transformados em imagens, por meio da ferramenta polygon to raster. 
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Cada variável foi reclassificada e atribuído pesos variando de 1 a 3 (Tabela 1), sendo as de menor valor 

menos susceptíveis ao processo de perda de solo e os mais próximos a 3 mais susceptíveis. A metodologia 

utilizada para a atribuição dos pesos foi a desenvolvida por Crepani et al (2001). 

Tabela 1 – Pesos atribuídos 

Pedologia Peso 

Latossolo Amarelo 1,0 

Areias Quartzoza 3,0 

Gleissolo 3,0 

Solo aluvial 3,0 

Solo Petroplíntico 3,0 

Solos Hidromórficos Indiscriminados 3,0 

Areia Quartzoza Hidromórfica 3,0 

Geologia  Peso 

Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica 1,5 

Aluviões Holocentricos 3,0 

Depósitos Fluviomarinhos Holocênicos 3,0 

Grupo Barreiras 3,0 

Vegetação Peso 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 1 

Floresta Ombrófila Densa, Terras Baixas 1 

Floresta Ombrófila Densa 1 

Declividade Peso 

0 – 2% 1 

2 – 6% 1,5 

6 – 20% 2 

20 – 50% 2,5 

>50% 3 

Fonte: Adaptado de Crepani et al, 2001. 

Após a atribuição dos pesos, os mapas de pedologia, geologia, vegetação e declividade foram 

sobrepostos a partir da álgebra de mapas, em que se realiza uma média aritmética com as variáveis utilizadas 

através da ferramenta Raster Calculator. Uma vez feito isso, foram separadas as classes de vulnerabilidade 

natural, conforme a Tabela 2.  
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Tabela 2 – Grau de vulnerabilidade 
Grau de vulnerabilidade Intervalo 

Vulnerável 2,7 – 3,0 

Moderadamente vulnerável 2,3 – 2,6 

Medianamente vulnerável/estável 1,8 – 2,2 

Moderadamente estável 1,4 – 1,7 

Estável 1,0 – 1,3 

Fonte: Adaptado de Crepani et al, 2001. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a aquisição e processamento de dados vetoriais secundários (shapefiles) foi possível confeccionar-

se quatro mapas: de geologia; pedologia; declividade e vegetação, para uma melhor verificação da distribuição 

de cada variável no município de Belém (Figura 2). 

 

Figura 2 – Mapas de geologia, pedologia, declividade e vegetação do município de Belém-PA. 

 
Fonte: Autores, 2017. 
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3.1 GEOLOGIA 

No aspecto geológico percebe-se uma predominância na ocorrência de cobertura detrito-laterítica 

pleistocênica, por toda a região central e mais ao norte do município, seguido de aluviões holocênicos nas ilhas 

pertencentes à Belém (Figura 2). 

A categorização dos tipos de geologia na região é mostrada na Tabela 1, onde se observa que a cobertura 

detrito-laterítica possui menor peso no que tange à vulnerabilidade ambiental à perda de solo. Rodrigues (2015) 

observou que tal cobertura apresenta predominantemente características de moderado grau de vulnerabilidade. 

A cobertura detrito-laterítica se caracteriza como uma associação litológica de maior estabilidade (PIZANI et 

al., 2017). 

 

3.2 PEDOLOGIA 

Belém apresenta uma predominância de solos petroplínticos na região central do município, com certa 

ocorrência de Latossolo Amarelo na região mais ao norte, e nas ilhas se apresentam Solos Hidromórficos em 

maior quantidade (Figura 2). 

A distribuição dos tipos de solo encontrados em Belém, seguido de seus respectivos pesos quanto à 

vulnerabilidade, estão dispostos na Tabela 1. Observa-se que pedologicamente quase não há diferença nos pesos 

de cada tipo de solo, diferenciando-se apenas o Latossolo Amarelo, que ocorre em alguns pontos ao norte do 

sítio municipal. Os latossolos se caracterizam como a classe pedológica de maior estabilidade quanto à 

processos erosivos (FREITAS et al., 2007). 

 

3.3 DECLIVIDADE 

Através da utilização de imagem SRTM gerou-se o mapa de declividade do município (Figura 2) onde é 

possível verificar que o relevo se caracteriza predominantemente entre plano e suavemente ondulado. 

Belém se localiza em meio à planície amazônica, o que pode explicar a baixa declividade e 

consequentemente menor peso (Tabela 1) em relação a perda de solo. Ribeiro et al. (2009) cita que as 

características morfológicas de planície, na Amazônia, estão diretamente ligadas à geologia encontrada na 

região. 

 

3.4 VEGETAÇÃO 
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Devido à elevada urbanização do município de Belém, não foi possível obter informações sobre 

vegetação na região central do sítio municipal (Figura 2). Na ilha mais ao norte de Belém (Mosqueiro), há uma 

predominância de floresta ombrófila densa aluvial, enquanto nas outras ilhas pertencentes ao município a 

ocorrência é maior de floresta ombrófila densa. 

Assim como o tipo de solo, o tipo de vegetação encontrado na área não se faz tão relevante à 

vulnerabilidade de perda de solo, pois todos os tipos encontrados possuem pesos iguais (Tabela 1). 

 

3.5 VULNERABILIDADE 

A integração dos resultados encontrados das variáveis ambientais permitiu a geração de um mapa final 

(Figura 3) para a melhor visualização das áreas do município de Belém e a vulnerabilidade à perda de solo em 

cada ponto.  

 
Figura 3 – Mapa de vulnerabilidade natural à perda de solo de Belém - Pará 

 

Fonte: Autores, 2017 
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Foi possível observar que a maior parte do município, 34,83%, se encontra em grau medianamente 

estável (Tabela 3), e apenas uma pequena parte, 5,92%, demonstrou moderado grau de vulnerabilidade, nas 

ilhas principalmente em Mosqueiro, bem como na região mais ao sul, próximo à Universidade Federal do Pará. 

 

Tabela 3 –Vulnerabilidade natural a perda de solo em Belém 

Cálculo da área km² 

Porcentagem 

(%) 

Moderadamente vulnerável 62,829 5,92 

Medianamente estável 369,36 34,83 

Moderadamente estável 58,447 5,51 

Estável 569,951 53,74 

Área total 1060,59 100 

Fonte: Autores, 2017. 

 
4. CONCLUSÃO  

 

As variáveis utilizadas na pesquisa (geologia, solos, declividade e vegetação) para a elaboração do mapa 

final contribuíram de forma significativa para identificar as áreas com os maiores graus de vulnerabilidade a 

perda de solo. Os resultados mostraram que aproximadamente 5,92 km² apresentam áreas moderadamente 

vulnerável e estão localizadas na praia do Mosqueiro e próximo ao sul do município. 

Portanto, a caracterização da vulnerabilidade natural integrada com as técnicas de geoprocessamento 

mostrou ser de grande valia para se obter um conhecimento prévio da área de estudo. Em vista disso, a 

abordagem utilizada na pesquisa pode ser utilizada como uma ferramenta para definir planos de recuperação, 

planejamento e gestão ambiental para o monitoramento ambiental. 
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RESUMO 

 

Muitos estudos de tratamento de água podem ser primeiramente testados em plantas pilotos, que simulam as 

mesmas etapas de tratamento de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), porém em escala reduzida, ou 

seja, o custo para fazer os estudos e os ensaios se torna menor, e poderão indicar o melhor tipo de tratamento 

para determinada área, excluindo os gastos desnecessários de recursos. Diante disso, existe a necessidade de 

estudos nessa área, a fim de contribuir de forma significativa para a eficiência em linhas de Tratamento de Água 

em Estação Piloto, sendo essa, uma grande oportunidade de aprendizado. Assim, o presente trabalho teve como 

objetivo elaborar um manual de operação da Planta Piloto de Tratamento de Água - Unidade de Tratamento 

Físico-Químico, sendo este de fácil entendimento para os profissionais que atuam no tratamento de água para 

fins potáveis. O trabalho foi realizado em três etapas, sendo na primeira realizado o estudo da Planta Piloto de 

Tratamento de Água (ETA) - Unidade de Tratamento Físico-Químico e suas diretrizes, identificando cada 

componente e sua função. Na segunda etapa foi realizada a operação e monitoramento da Unidade de 

Tratamento Físico-Químico, para que fosse possível entender o seu funcionamento. Na terceira etapa foram 

reunidas todas as informações das etapas anteriores e elaborado o manual de operação do equipamento, com 

todos os elementos necessários para operar a linha de tratamento físico-químico. O manual de operação da 

Planta Piloto de Tratamento de Água (ETA) foi elaborado com linguagem simples de fácil entendimento, 

visando facilitar o uso da mesma pelos profissionais que atuam em ETAs ou docentes ou discentes, para que 

possam fazer estudos e/ou treinamentos. Podem-se oferecer capacitações nas áreas de controle da planta, 

destinação e tratamento adequado de resíduos, transporte e manuseio. 

 

Palavras-chave: Planta Piloto. Manual de Operação. ETA. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Lei nº. 11.445/2007, saneamento e um conjunto de serviços, infraestrutura e Instalações 

operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de 

resíduos sólidos e de águas pluviais. Sendo assim saneamento é um conjunto de medidas que visa melhorar o 

bem-estar da população, prevenindo doenças e alguns transtornos, além de ser direito garantido por lei 

(BRASIL, 2007).  

Outra atividade importante é o tratamento de água, para que ela possa chegar com qualidade para 

população, esse tratamento precisa ser contínuo e eficaz (TSUTIYA, 2006). A água pura é um líquido incolor, 

inodoro, insípido e transparente.  

Entretanto, por ser ótimo solvente, nunca é encontrada em estado de absoluta pureza, contendo várias 

impurezas (VIANNA, 2014; WAJSMAN, 2014). Por este motivo, é necessário criar novas técnicas para tornar 

o tratamento da água mais eficaz e com menor custo (VIANA, 2013; FARIA et. al., 2016). 

À medida que o Brasil se afirma como um país em desenvolvimento torna-se necessário desenvolver 

internamente processos industriais competitivos frente aos que existem no mundo. A não ser que se esteja 

idealizando um novo processo a partir de um já existente (prática conhecida como adaptação de tecnologia ou 

inovação incremental), um processo industrial nasce nas pesquisas realizadas em laboratórios de universidades e 

centros de pesquisa, públicos e privados onde gera resultados sólidos e confiáveis que permitem afirmar que a 

tecnologia é promissora. A partir desse ponto é realizado o desenvolvimento de um processo a ser transposto em 

uma planta piloto, de forma a verificar a viabilidade técnica e econômica da tecnologia proposta (GAMBETTA, 

2017).  

Os Institutos Federais em sua gama de serviços a serem prestados a comunidade devem primar pela 

inter-relação da educação, tecnologia e inovação favorecendo o alinhamento da teoria com a prática onde o 

aluno é levado a aprender fazendo, em espaços que simulem todo o processo industrial aplicando soluções para 

problemas reais do sistema, onde se pode desenvolver projetos de inovação em processo e produto, além de 

promover a elaboração de ações educacionais integradas. 

Muitos estudos de tratamento de água podem ser primeiramente testados em plantas pilotos, que 

simulam as mesmas etapas de tratamento de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), porém em escala 

reduzida, ou seja, o custo para fazer os estudos e os ensaios se torna menor, e poderão indicar o melhor tipo de 

tratamento para determinada área, excluindo os gastos desnecessários de recursos. 

http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
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Por outro lado, é cada vez mais difícil encontrar pessoas qualificadas para operar equipamentos 

automatizados, com isso a operação e manutenção de equipamentos modernos se tornam cada vez mais 

complicadas, e os manuais da fábrica não facilitam o aprendizado da operação e manutenção dos equipamentos. 

Tendo em vista os aspectos observados no contexto atual, é verificada a dificuldade de profissionais 

capacitados para realizar a operação de equipamentos modernos e automatizados, haja vista, que os manuais de 

fábrica, nem sempre explicam de forma didática e eficiente como operar os equipamentos. 

Diante disso, existe a necessidade de estudos nessa área, a fim de contribuir de forma significativa para a 

eficiência em linhas de Tratamento de Água em Estação Piloto, sendo essa, uma grande oportunidade de 

aprendizado. Diminuindo a distância entre as atividades acadêmicas e a realidade industrial no processo de 

formação de qualquer profissional em saneamento alcançando ainda aqueles responsáveis por planejar e 

executar ações de saneamento voltadas para as populações da área urbana e rural, visto que, o acesso a água de 

qualidade é uma questão urgente de saúde pública. 

 

2. OBJETIVO 

Elaborar um manual de operação da Planta Piloto de Tratamento de Água - Unidade de Tratamento 

Físico-Químico, visando este como recurso pedagógico a ser utilizado em ações educacionais integradas. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório Físico-Químico II, dos cursos de Técnico e 

Tecnologia em Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA 

(Campus/Belém), com pesquisa de caráter descritivo de metodologia qualitativa com tipologia bibliográfica e 

documental, com levantamentos de dados e informações em campo. O trabalho foi dividido em três etapas, 

descritas a seguir: 

• 1ª Etapa: estudar a Planta Piloto de Tratamento de Água - Unidade de Tratamento Físico-Químico e 

suas diretrizes, identificando cada componente e sua função. 

• 2ª Etapa: operar e monitorar a Unidade de Tratamento Físico-Químico, e assim entender o seu 

funcionamento. 

• 3ª Etapa: reunir todas as informações das etapas anteriores e elaborar o manual de operação do 

equipamento, com todas as informações necessárias para operar a linha de tratamento físico-químico.  

 



 

  

 

 

 

 

67 

Realização:  

 

  

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. DESCRIÇÃO DA ETA PILOTO 

A unidade de Tratamento Físico-Químico é usada para estudar três estágios requeridos para eliminação 

de sólidos suspensos através de tratamento físico-químico: coagulação, floculação e decantação. 

 

4.1.1. Componentes do Sistema 

A Planta Piloto de Tratamento de Água – Tratamento Físico-Químico é composta pelos seguintes 

equipamentos listados a seguir: 

• Tanque de alimentação. 

• Coagulador mecânico de fluxo axial. 

• Flotador mecânico de fluxo axial. 

• Módulos de decantação tipo lamelar. 

• Sistema de dosagem química para correção de pH e coagulação. 

• Sistema de preparo e dosagem de polímero. 

• Tubulações e válvulas. 

• Instrumentos para correção de pH, medição de vazão, controle de nível, indicação de pressão, 

temporização e proteção (válvulas de alívio e pressostatos). 

• Painel de comando elétrico. 

 

4.1.2. Características dos Equipamentos 

 

Medidor Controlador de Vazão 

A vazão é a quantidade volumétrica de um fluido que passa por uma tubulação em um determinado 

tempo. O medidor controlador de vazão e um instrumento que e usado para medir e controlar o volume do 

fluido que irá passar por uma determinada seção. O medidor de vazão e um item muito importante na ETA 

piloto, pois os tanques de floculação, coagulação e decantação tem capacidade máxima para comportar apenas 

100 litros de água, e com o medidor podemos controlar a quantidade de água que vai passar pelo processo de 

tratamento e em quanto tempo os tanques vão ficar cheios, evitando que os mesmos transbordem. 

 

Tanque de Água Bruta 
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O tanque é cilíndrico vertical, com fundo plano, contém uma tampa removível, tem capacidade para 100 

Litros, construído em polipropileno, com o diâmetro de saída do tanque de 1/2”. 

 

Câmara de Coagulação 

Esta unidade e composta por uma câmara de coagulação, dotada de sistema de recepção de dosagem de 

polímeros e de agitação mecânica de fluxo axial, dotada dos seguintes equipamentos: 

• Capacidade total da câmara: 100 Litros 

• Contem 01 agitador mecânico de fluxo axial 

• Gradiente de velocidades – 80s -1 a 50 s-1, rotação variando de 0 a 1500 rpm 

• Tipo de turbina: impeller naval; Eixo tubular 

• Regulagem de gradiente de velocidade é feita através de inversor de frequência 

 

Câmara de Floculação 

Esta unidade é constituída por uma câmara de floculação, composta de um (01) compartimento dotado 

de floculador mecânico que transmitem a água coagulada energia suficiente para a formação e aglomeração dos 

flocos, dotada dos seguintes equipamentos: 

• Capacidade total da câmara– 100 Litros 

• Contém um floculador mecânico de fluxo axial 

• Gradientes de velocidade – 80 s-1 a 50 s-1, rotação variando de 0 a 1500 rpm 

• Tipo de turbina: impeller naval; Eixo tubular 

• Regulagem de gradiente de velocidade é feita através de inversor de frequência 

 

Decantador Convencional 

Etapa de tratamento onde são decantados os flocos formados. 

Esta unidade é constituída por um decantador acelerado de fluxo vertical ascendente, dotada dos 

seguintes equipamentos: 

• Capacidade total – 100 Litros 

• Características do decantador: 

• Vazão unitária – 100 litros/h 

• Extração de lodo – hidráulica  
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• Acessórios: 

• Tubos de distribuição de água floculada 

• Tubos e válvulas de extração de lodo  

• Tubulação de saída de água clarificada até o corpo receptor 

 

4.2. OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA UNIDADE DE TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO 

Para o início da coagulação (primeiro estágio) é preparada uma solução no tanque de alimentação, sendo 

que a bomba alimenta o sistema a um fluxo variável pré-ajustado. Após isso, os reagentes requeridos são 

colocados nas linhas correspondentes. O misturador estático realiza o primeiro passo da mistura. O sistema de 

agitação melhora a reação de contato no tanque.  

O terceiro reagente (floculante) é diretamente carregado no floculador (segundo estágio). Os flocos de 

poluição se formam e crescem neste tanque. Agitação de baixa velocidade favorece o contato e o crescimento 

dos flocos. O sensor portátil de pH é usado para monitorar as condições a fim de otimizar a coagulação e 

floculação.  

Os flocos tendem a subir e transbordam no decantador (terceiro estágio), onde eles encontram as pás de 

inclinação variáveis e caem na base formando lodo. Uma vez que o lodo (rico em produtos de tratamento) tem 

uma espessura suficiente, ele é transferido a certa vazão até o espessante ou retorna ao floculador pela bomba. O 

processo contínuo é implementado à medida que são realizados estudos de viabilidade no Jar Test. 

A pré-operação consiste em preparar-se o sistema para a operação inicial e partida. A primeira etapa é 

uma verificação geral da montagem dos tanques, acessórios e tubulação, instalações elétricas e suportes. A 

segunda etapa consiste em realizar-se um teste hidráulico de toda a unidade, colocando o sistema em carga para 

corrigir eventuais vazamentos e para limpeza geral dos tanques. Nesta etapa o sistema iniciara a operação com 

água bruta, receberá a dosagem de produtos químicos para coagulação e correção de pH, fluirá por todas as 

etapas de tratamento até o descarte para o corpo receptor. O sistema deverá operar a plena carga, com as 

dosagens determinadas nos testes de floculação e com o gradiente de velocidades definidos nestes testes.  

A terceira etapa consistirá na verificação e regulagem final das bombas dosadoras, através dos diversos 

gradientes de velocidade determinados nos testes de floculação, para se obter a melhor floculação possível com 

economia de produtos químicos, do volume de lodo decantado, afim de se determinar o tempo entre abertura 

das válvulas de extração de lodo. 
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No início de operação deverão ser tomadas várias amostras da água clarificada, logo após a saída do 

decantador e, proceder a análise físico-química destas amostras para verificação de todos os parâmetros de 

atendimento aos padrões definidos de descarte da água clarificada.   

É importante chamar a atenção para as possíveis variações na qualidade da água bruta. Desta forma, 

deve-se estar ciente das eventuais necessidades de ajustes das dosagens de coagulantes, que devem ser baseadas 

não somente nos resultados de testes de floculação em laboratório, mas também nos resultados obtidos na 

operação do próprio equipamento. Os ajustes deverão ser feitos, visando a melhor qualidade de água tratada 

possível, com um mínimo consumo de coagulantes. 

 

4.3. ELABORAÇÃO DO MANUAL DE OPERAÇÃO 

Após reunir todas as informações da primeira e segunda etapa, foi elaborado o manual de operação da 

planta piloto de tratamento de água (ETA) - Unidade de Tratamento Físico-Químico.  

Segundo Assumpção, Carvalho & Mariano (2016), a planta piloto contempla diversas ciências e 

tecnologias. Além do mais, a prática pedagógica em plantas piloto demanda observações mais criteriosas quanto 

ao manuseio e transporte de reagentes e materiais, operação de equipamentos e comportamento em ambiente 

industrial, o que implica em ganho de experiência básica em dois ramos importantes e pouco explorados: 

Engenharia de Segurança e Planejamento Logístico de Produção. Sendo desta forma, a planta piloto um recurso 

pedagógico de grande impacto para o ensino, pois permite que os discentes vejam na prática os fenômenos que 

ocorrem, reduzindo assim a distância entre o meio acadêmico e industrial.  

Ressalta-se ainda ser de suma importância o conhecimento técnico para garantir a universalização do 

saneamento básico, aperfeiçoar os conhecimentos dos operadores que trabalham no tratamento da água, por 

meio da transferência de conhecimentos sobre questões fundamentais e melhorar a eficiência dos serviços de 

tratamento de água levando mais saúde para todos, sabendo que grande parte das doenças existentes em países 

desenvolvidos é proveniente da baixa qualidade de água distribuída à população. Na Figura 01 é mostrada a 

capa do Manual de Operação. 

 

5. CONCLUSÃO 

Ao final desse estudo ficou entendido que o tratamento de água precisa de tecnologias mais avançadas 

para ser aplicada nas estações de tratamento. A rotina de operação de uma ETA não pode ser interrompida para 

fazer testes, pois as mesmas se encarregam de abastecer a população, e fazer testes em escala real, tornaria o 
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custo do processo bem elevado. Tendo em vista esses aspectos, foi elaborado o manual de operação da Planta 

Piloto – Unidade de Tratamento Físico-Químico - com linguagem simples e de fácil entendimento. Com a 

construção do manual, a planta piloto pode ser mais facilmente utilizada para complementar o conteúdo teórico 

abordado em sala de aula, ou ainda para treinamento de operadores de ETAs, formando recursos humanos, 

funcionando como centro de treinamentos para profissionais da área, adquirindo assim noção sobre 

procedimentos, riscos e dificuldades do processo. Podem-se oferecer capacitações nas áreas de controle da 

planta, destinação e tratamento adequado de resíduos, transporte e manuseio. 

 

Figura 1. Manual de Funcionamento e Operação da Planta Piloto de Tratamento de Água – Unidade de 

Tratamento Físico-Químico 

 
Fonte: autor (2016). 
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RESUMO 

 

O presente trabalho corresponde a um exercício de Educação Ambiental na Escola de Cururú, localizada na 

zona rural no município de Salvaterra-PA, tendo como objetivo a construção de uma horta na escola a partir da 

utilização da compostagem feitas com reaproveitamento de resíduos orgânicos descartados pelos próprios 

alunos.  Por meio disto, trabalhar a Educação Ambiental, a sensibilização com a natureza e sobretudo na 

problemática que envolve o descarte dos resíduos orgânicos e inorgânicos no meio ambiente sem orientação. 

Nesse contexto, atualmente ainda persiste uma resistência em inserir nas escolas em qualquer nível educacional 

práticas diferenciadas a partir das temáticas transversais, tais como a Educação Ambiental, sobreposta nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais defende a escola como um espaço de construção de conhecimento 

sistematizado, valores, cidadania e também para despertar do cuidado socioambiental. A prática metodológica 

se deu com o procedimento da compostagem feita pelos alunos e posteriormente, contribuiu para a construção e 

adubo para horta escolar, sendo este o primeiro resultado. O público-alvo foram alunos do turno vespertino do 

4º ano do Ensino Fundamental menor, com o quantitativo de 21 participantes, as práxis ocorreram nos meses de 

agosto e setembro do ano de 2017. No decorrer das atividades, houve empenho e participação dos alunos, 

estimulando-os a adquirirem atitudes e posturas em relação ao meio ambiente. Assim, foi possível utilizar a 

compostagem como ferramenta de ensino e aprendizagem, além de poder trabalhar a problemática de 

desperdício alimentar e o plantio de hortaliças na própria instituição, que passaram a cultivar e utilizar os 

vegetais, beneficiando a alimentação de toda comunidade escolar. 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o aumento da população e consequentemente a produção e aumento de consumo, deve-se dar mais 

atenção quanto aos cuidados e destinação dos resíduos orgânicos e inorgânicos originados principalmente nos 

centros urbanas, pois, com o crescimento populacional em ascensão, há em contrapartida um aumento acelerado 

na quantidade de resíduos domésticos gerados pelo homem, e o reaproveitamento é uma solução para evitar os 

impactos ambientais como o descarte no solo, rios e mares, contaminando as florestas (BESEN, 2011). 

Afirma Dias (2004) “o atual contexto de desenvolvimento global, marcado pelo grande avanço 

tecnológico, aumento na produção e consumo, frequentemente se assiste à degradação ambiental, refletindo na 

perda da qualidade de vida e consequente redução da biodiversidade.”  

Vivemos em uma sociedade capitalista que visa o consumo e lucro, e invariavelmente, incentiva o 

aumento da quantidade de resíduos produzidos, e para amenizar as consequências desses impactos, surgem 

algumas ações de sustentabilidade como o reaproveitamento dos resíduos orgânicos. Nos domicílios brasileiros, 

cerca de 50% a 60% dos resíduos sólidos gerados constitui- se de materiais orgânicos passíveis à compostagem, 

no entanto, há carência de coletas de lixo adequada, estes materiais acabam sendo destinados juntamente a 

resíduos perigosos, recicláveis e rejeitos para aterros sanitários e lixões (MASSUKADO, 2008).  

Com esses indicadores, é perceptível a grande quantidade de materiais orgânicos descartados em aterros 

sanitários sem nenhum tratamento e separação adequado desses resíduos, tornando um grande desperdício de 

nutrientes. Conforme a NBR 13591 (1996), a compostagem corresponde ao processo de decomposição 

biológica da fração orgânica biodegradável dos resíduos, efetuada por uma população diversificada de 

organismos em condições controladas de aerobiose e parâmetros distintos, como a degradação e a maturação.  

A educação ambiental (EA) com relação aos resíduos sólidos deve ser integrada aos três R’s (Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar), despertando a consciência ambiental na sociedade por meio de sua utilização (CEMPRE, 

2006).   

Diante disso, este trabalho objetivou a construção de uma horta na escola a partir da utilização da 

compostagem feitas com reaproveitamento de resíduos orgânicos descartados pelos próprios alunos, 

estabelecendo assim uma alimentação saudável e nutritiva.     

Percebe-se, então que, a utilização da compostagem como método educacional é de grande importância, 

cooperando para o processo ecológico na relação homem/natureza, contribuindo para a diminuição de 

problemas ambientais, além da utilização do mesmo para fertilizar solo, tornando propício para o plantio.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho se desenvolveu na Escola Quilombola de Ensino Fundamental de Cururú, localizado no 

município de Salvaterra-PA, nos meses de agosto e setembro do ano de 2017, tendo como público-alvo alunos 

do 4º ano (3ª série) do turno da tarde, com o quantitativo de 21 alunos. 

As atividades decorreram a partir de uma micro aula sobre Educação Ambiental, suscitando os 

principais conceitos, valores e atitudes que se pode adotar, ressaltando também os impactos ambientais 

causados pela ação antrópica, e a utilização da compostagem como estratégia para amenizar o desperdício de 

alimentos, além da apresentação das etapas do projeto a comunidade escolar. 

Solicitou-se que os alunos participantes juntamente com seus pais trouxessem de suas residências os 

resíduos alimentares para iniciar as atividades. Os resíduos utilizados para compor a compostagem foram: 

cascas de frutas e legumes como: abacaxi, banana, laranja, tangerina, maçã, jerimum, talos de jambu, macaxeira 

e caroços de açaí, além de utilizar a borra de café como repelente natural e minhocas para auxiliar no processo 

da decomposição, também foram utilizadas garrafas pet com água para delimitar o espaço do solo que estava 

sendo utilizado para a compostagem. 

A observação do solo antes do processo de compostagem e preparação do solo com compostagem, 

tornando propício para o plantio, além de todos os procedimentos de mobilização dos alunos, na construção da 

horta, da composteira, plantio e manutenção, foram fotografados (Figura 1- A e B). 

Figura 1: (A) – micro aula na área externa da escola, escolhida para utilização da compostagem e plantio; 

Figura 1: (B) – os alunos preparando o solo e depositando os resíduos orgânicos no solo, de forma aleatória e conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores, 2017. 
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Posteriormente, os alunos finalizaram a composteira, e cobriram em volta do local com mato seco e 

restos de cerâmica, para evitar que animais espalhassem e também para proteger a área que foi utilizada.  

 
Figura 2: (C) – Canteiro preparado com compostagem e coberto com mato seco e cerâmica; 

Figura 2: (D) – Berçário com terra rica em material orgânico e o surgimento das primeiras mudas de cheiro verde. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os alunos foram questionados em relação ao descarte de resíduos na natureza de forma compulsória, na 

percepção deles há descompromisso com “a mãe natureza”, e que com essas atitudes quem sofre as 

consequências são todos que precisam dela, referindo-se ao meio ambiente, os rios poluídos, as praias cheias de 

lixo, lembrando que o contato dos alunos ribeirinhos com a natureza é constante, e suas exemplificações partem 

de seu cotidiano. 

Durante a aplicação, o diálogo foi instrumento primordial com os alunos, uma vez que surgiam dúvidas 

frequentes para a faixa etária do público-alvo, como por exemplo, porque o mau cheiro advém dos alimentos, 

então foi explicado que ali havia o processo de decomposição, que o líquido com odor forte é denominado de 

chorume e que para acontecer esse processo estavam presentes fungos e bactérias. 

A presença dos pais na atividade também foi muito importante, pois estes auxiliaram de forma direta 

para a construção da composteira, trazendo os materiais necessários e também orientando seus filhos quanto ao 

manuseio dos resíduos orgânicos e inorgânicos. Sabe-se que atualmente as escolas enfrentam muitos entraves 

para inserir a família no contexto escolar, mostraram ser fundamentais para atrair a comunidade. 

Os resultados deste trabalho foram semelhantes aos encontrados em outros trabalhos desta abrangência, 

Rezende (2010) e Santos (2007) ao trabalharem EA por meio da criação de horta no espaço escolar aliado ao 
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processo de compostagem com alunos do ensino fundamental obtiveram empenho e participação dos mesmos, 

pois estes puderam vivenciar a transformação do resíduo orgânico, que antes parecia algo sem valor, em um 

novo produto. Notou-se a admiração e empenho dos alunos no resultado final.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho possibilitou a participação da comunidade escolar na práxi de educação ambiental, 

essencialmente para orientar os alunos para descarte apropriado dos resíduos orgânicos e inorgânicos no meio 

ambiente, além de propor utilização da compostagem como ferramenta pedagógica para o ensino de ciências e 

educação ambiental pelos discentes da comunidade Quilombola de Cururú em promover a sustentabilidade na 

escola.  

A partir das experiências deste trabalho podemos articular que construção da horta na escola foi um 

mecanismo de sensibilização ambiental e que possibilitou a interdisciplinaridade no contexto escolar, uma vez 

que despertou o interesse dos alunos contribuindo para participação, socialização e cooperação no processo de 

construção de conhecimentos, além de valores e hábitos saudáveis, haja vista que a matéria orgânica, após o 

processo de compostagem servirá de adubos para horta escolar, estabelecendo assim uma alimentação saudável 

e nutritiva.  
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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou estudar os níveis de atendimento à população com sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário com base nos levantamentos de 1996 a 2015. A pesquisa foi sintetizada em três etapas, 

sendo que inicialmente, foi analisado o Plano Diretor de Água e Esgoto de Belém em que foram consultadas as 

metas de atendimento com os serviços supracitados no município. Posteriormente, foram levantados os índices 

demográficos da cidade utilizando o site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os 

dados foram correlacionados com as informações concedidas no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS). Por fim, houve a comparação dos dados para diagnosticar a atual situação da prestação dos 

serviços de saneamento fornecidos a população. Os resultados apontaram evolução de 97,44% de atendimento 

com abastecimento de água demonstrando bom progresso à universalização do serviço antes do tempo 

estabelecido em projeto e baixos níveis de cobertura com a rede de esgotamento sanitário (12,8 %) alertando o 

poder público municipal sobre a necessidade de melhorar o gerenciamento da execução das obras a fim de 

cumprir o que fora estabelecido no Plano Municipal.  

 

Palavras-chave: Atendimento à população. Plano Diretor. Água e Esgoto. 
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1. INTRODUÇÃO 

Saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 

efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. Nesse sentido, pode-se dizer que saneamento é um 

conjunto de ações que visam controlar doenças, transmissíveis ou não, além de propiciar conforto e bem-estar. 

Portanto, está vinculado diretamente às condições de saúde e vida da população, caracterizando-se como um 

direito básico do cidadão (OMS, 2015; OLIMPIO JÚNIOR, 2004).  

Segundo a Funasa (2007), o sistema de abastecimento público de água constitui-se no conjunto de obras, 

instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a uma comunidade, em quantidade e qualidade 

compatíveis com as necessidades da população, para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo 

industrial e outros usos.   

Já, o sistema de esgotos sanitários é o conjunto de obras e instalações que propicia coleta, transporte e 

afastamento, tratamento, e disposição final das águas residuárias, de uma forma adequada do ponto de vista 

sanitário e ambiental. O sistema de esgotos existe para afastar a possibilidade de contato de dejetos humanos 

com a população, com as águas de abastecimento, com vetores de doenças e alimentos (RIBEIRO; ROOKE, 

2010).  

Nessa perspectiva, para a existência de um ambiente ecologicamente equilibrado, é necessário que haja a 

prestação de serviços por meio das obras de engenharia. Com base nisso foi criada a Lei nº 11.445/2007 que 

define e assegura o saneamento básico como: o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos.     

De acordo com a lei de Saneamento Básico os municípios são responsáveis pela elaboração e construção 

do Plano Diretor Municipal (PDM) em que são definidas as diretrizes para o adequado planejamento e de que 

forma ocorrerá a implantação do desenvolvimento urbano.  Nesse sentido, o Decreto Federal n° 7.217/2010 – 

que regulamenta a referida Lei – faz do Plano de Saneamento Básico um pré-requisito para o acesso a recursos 

federais destinados a esses investimentos no setor. 

Nesse contexto, o PDM deve instituir metas progressivas de aumento da população atendida com os 

serviços de saneamento básico, com vista à universalização do acesso a curto, médio e longo prazo. Dessa 

forma, estudar os níveis de atendimento com os serviços de Sistema Abastecimento de Água Potável (SAAP) e 

acesso à rede coletora de esgotamento sanitário são indispensáveis não só como formas de crescimento urbano, 
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mas também pela interface que estabelecem com a conservação do meio ambiente e atenuação dos problemas 

de Saúde Pública.  

Portanto, o presente trabalho tem por objetivo analisar a atual situação dos níveis de atendimento com os 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Belém-PA, com base nos 

levantamentos entre 1996 a 2015. A pesquisa visou ainda identificar e analisar os problemas mais peculiares 

que a cidade de Belém enfrenta com relação ao saneamento para avaliar se estes têm sido solucionado como 

forma de manter a salubridade ambiental.  

 

2. METODOLOGIA  

Este estudo caracteriza-se pelo procedimento de pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2002), é 

aquela elaborada com base em material já publicado, que inclui material impresso, como livros, revistas, 

jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. O autor aborda ainda que a principal vantagem deste 

tipo de pesquisa o fato de permitir ao investigador a cobertura de uma variedade de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.  

 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo compreende o município de Belém, capital do Estado do Pará. Está localizado na 

Mesorregião Metropolitana de Belém e Microrregião de Belém, encontra-se à cerca de 130 km do Oceano 

Atlântico, possuindo altitude de 10 metros em relação ao nível do mar. Situa-se nas seguintes coordenadas 

geográficas: latitude 01º 23’ 06’’ ao sul e longitude 48º 29’ 05’’ a oeste de Greenwich (PLANO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO, 2014). 

 

2.2 Levantamento de dados 

Foi utilizado com fonte principal para obtenção dos dados da pesquisa a série histórica do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 1996 a 2015 para selecionar os eixos temáticos, dos 

quais foram escolhidos e desenvolvidos dois serviços sendo estes água e esgotamento sanitário, além de 

consultas ao site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o levantamento do censo 

demográfico da cidade.  

 

2.3 Análise dos dados 
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Com os dados já coletados pode-se fazer a análise que consistiu em tratamento e tabulação das 

informações utilizando o software Excel em que os dados foram dispostos em gráficos para uma melhor 

visualização. Essa etapa da pesquisa baseou-se na construção da explanação, que conforme Yin (2001) o 

objetivo é analisar as informações do estudo construindo uma explicação sobre a realidade estudada.   

 

Figura 1. Mapa de localização do Município de Belém 

 
Fonte: Fragoso et al, 2016  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com os levantamentos realizados no site do IBGE sobre o censo demográfico da cidade de Belém e os 

dados disponíveis do SNIS, foi possível fazer uma comparação entre o índice populacional e serviço de 

abastecimento de água, em que é possível perceber que os primeiros registros feitos pelo SNIS se iniciam 

efetivamente em 1996 e que a população atendida com o serviço de água acompanha a população total em 

quase todos os anos (Gráfico 1).  

No entanto, é importante ressaltar que em alguns anos houveram variações significativas no 

fornecimento do serviço, o que está relacionado ao crescimento populacional exacerbado demandando assim 

por mais acesso a água potável por parte dos cidadãos, o que não foi acompanhado pela concessionária nos anos 
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de 2001, 2006, 2007, 2011 e 2012. Visando diminuir esse déficit a Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA) duplicou em 2010 a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Bolonha para cumprir o Plano 

Diretor de Água e Esgoto de Belém elaborado em 2004, objetivando melhorar a distribuição de água tratada à 

população.  

Nessa perspectiva, Medri et al. (2012) destaca que as empresas responsáveis pelo tratamento público da 

água têm a responsabilidade de manter um controle preventivo, sob vigilância permanente, da potabilidade da 

água, desde a sua saída da Estação de Tratamento de Água (ETA) até a sua entrada nas ligações domiciliares. 

Essa preocupação acontece, porque ao mesmo tempo que “a água é tão importante para manutenção da vida ela 

pode também causar sérios problemas de saúde ao ser humano, pois quando não tratada corretamente veicular 

inúmeras doenças” (BATALHA, 2008). 

 

Gráfico 1. Índice populacional em relação ao atendimento com abastecimento de água 

 
Fonte: Adaptados de SNIS, 2017 

O gráfico 2, revela o percentual de perdas na distribuição em que o maior índice foi registrado somente 

em 2001 sendo de 50, 87% e o menor em 2015 com 44,06 % de perdas ao longo dos anos. Conforme Tardelli 

(2006), desde a captação no manancial até a distribuição de água tratada ocorrem diferentes tipos de perdas, que 

em grande parte são causadas por operação e manutenção deficientes das tubulações e inadequada gestão 
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comercial das companhias de saneamento. Nesse aspecto, é perceptível o altíssimo índice de vazamentos nas 

estruturas gerenciadas pela companhia o que é característico em países em desenvolvimento em que as 

intervenções técnicas não garantem a eficiência completa do sistema.  

Com relação ao consumo médio per capita de água dos residentes de Belém, os números apresentaram 

valor de 158, 4 litros por habitante dia (L/hab.dia) em 2008 sendo este o maior consumo e menor de 123,7 litros 

em 2015. Fazendo uma comparação entre os anos estudados percebe-se que há uma mudança de hábitos da 

população seja pelo aumento da consciência ambiental ou por fatores socioeconômicos. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) indica uma quantidade suficiente para atender as necessidades básicas de cada pessoa em de 

110 (L/hab.dia) demonstrando a necessidade de se racionalizar tais recursos.  

Gonçalves (2006) ressalta ainda que é preciso minimizar essa realidade aplicando práticas educativas 

visando a conservação da água e consequentemente a minimização da produção de esgoto que requer 

essencialmente a caracterização do consumo de água no âmbito em que se deseja implantar as ações de 

conservação, podendo ser em uma residência ou uma comunidade (Gráfico 3). 

 
Gráfico 2. Índice de perdas na distribuição % 

 
Fonte: Adaptados de SNIS, 2017 

Gráfico 3. Consumo médio per capita de água 

%  

Fonte: Adaptados de SNIS, 2017 

 

No que diz respeito ao atendimento com a rede de esgotamento sanitário na cidade nota-se que os 

maiores índices foram em 1999, 2011, 2014 e 2015 e os demais anos apresentaram baixos percentuais. É 

possível perceber um brusco decaimento no índice de atendimento de 1999 para 2000, o que pode estar 

relacionado aos baixos investimentos em manutenção e/ou operação das redes de esgotamento.  

Nos anos consecutivos houve uma diminuição significativa na cobertura do serviço, sendo este fato 

atrelado ao crescimento populacional desordenado da cidade que não foi acompanhado pelas concessionárias 
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locais seja pela falta de investimento estaduais ou pela baixa arrecadação dos serviços prestados para que as 

companhias investissem em projetos de expansão da rede coletora. 

De acordo com a pesquisa do Trata Brasil (2015), Belém ocupa a 95° do Ranking do saneamento, um 

dos piores do Brasil demonstrando assim que os serviços de coleta de esgoto ainda estão distantes de serem 

universalizados. A série histórica dos indicadores da cidade mostra que os avanços têm sido inexpressivos ao 

longo dos anos (Gráfico 4).  

 
Gráfico 4. Índice populacional em relação ao atendimento com esgotamento sanitário 

 
Fonte: Adaptados de SNIS, 2017 

 

No gráfico 5, é possível observar o volume de esgoto coletado em relação ao tratado em perceber-se que 

até 2005 não havia tratamento dos efluentes. Dessa forma, o lançamento do esgoto bruto ainda é lançado in 

natura nos corpos hídricos ocasionando assim impactos ambientais na fauna e flora, demonstrando o 

descumprimento a legislação vigente do Conselho de Meio Ambiente (CONAMA) 357 de 2005. 

Outro aspecto analisado, é que os índices são muitos ineficientes sendo o maior volume coletado de 

7.300,00 em 1996 e o percentual de tratamento era de 0% e o menor volume foi de 2.139,00 em 2011 com 

8,05% de tratamento. Vale ressaltar que, o despejo indiscriminado de esgoto sem tratamento é uma das formas 
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mais agressivas e nocivas de poluição aos corpos hídricos, pois altera a qualidade das águas e contribui de 

forma significativa para o surgimento nos problemas de saúde pública. 

De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica (2017), cerca de 70% da poluição hídrica no Brasil é 

ocasionada por lançamento de esgotos e 27,5% dos rios tem qualidade ruim ou péssima, logo estão impróprias 

para abastecimento público. Evidenciando assim, a necessidade de se investir em obras de saneamento básico. 

 
Gráfico 5. Volume coletado de esgoto em relação ao tratado com seus respectivos percentuais 

 
Fonte: Adaptados de SNIS, 2017 

 

Pode-se observar a evolução da população atendida em 2015 com sistema de abastecimento de água na 

cidade com 97,44% o que demonstra bom progresso com vista à universalização do serviço prestado antes do 

previsto para município segundo Plano Diretor de Água e Esgoto. O principal entrave para o completo 

atendimento está relacionado às áreas rurais de Belém devido ao difícil acesso territorial e baixa infraestrutura 

nesses locais (Gráfico 6).  

No entanto, a evolução no atendimento com esgotamento sanitário está mais lenta e as metas 

estabelecidas a curto prazo no Plano Diretor ainda não foram atingidas, apontando falhas na execução e, 

consequentemente, maior prazo para o completo fornecimento do atendimento ao serviço, o que demanda uma 
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maior atenção do poder público que é o agente responsável por lei pela prestação dos serviços de saneamento 

básico (Gráfico 7).  

 
Gráfico 6. Metas de atendimento com abastecimento de 

água em relação às atingidas de acordo com Plano Diretor  

Fonte: Adaptados de SNIS, 2017 

 

Gráfico 7. Metas de atendimento com esgotamento 

sanitário em relação às atingidas de acordo com Plano 

Diretor  

 Fonte: Adaptados de SNIS, 2017 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base no trabalho apresentado, foi possível verificar que durante os anos analisados houveram 

discrepâncias nos níveis de atendimento dos serviços de abastecimento, nos primeiros anos, mais precisamente 

no ano de 1996, o abastecimento de água foi praticamente proporcional ao número de habitantes, o que não 

aconteceu nos anos seguintes, consequência do crescimento populacional desordenado.  

Apesar disso, nos últimos anos o abastecimento vem se adequando ao número de habitantes e mantendo 

uma relação equilibrada entre população total e população atendida visando atender ao Plano Diretor Municipal. 

Quanto ao sistema de esgoto é perceptível que ainda há um árduo percurso para que se consiga alcançar um 

serviço adequado ambiental e sanitariamente adequados à saúde pública. 

Por fim, pode-se perceber que é preciso que haja mais investimento no setor por parte das autoridades 

estaduais para que as companhias possam expandir suas redes coletoras de esgoto, assim como investimento 

para aprimorar os serviços da qualidade da água fornecida, assim é necessário que se obtenha maior atenção do 

poder público para a atividade, visto que este é o agente responsável pela prestação de serviços de saneamento 

básico.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o processo de filtração de águas de abastecimento, por meio da 

caracterização do afluente e efluente no processo de filtração de uma estação piloto, para tanto, foram 

verificados parâmetros de turbidez, cor aparente, temperatura e pH. Após, foi realizada a comparação entre os 

filtros para verificação de qual obteve maior redução de turbidez e cor aparente, conforme as vazões 

empregadas, e se os parâmetros analisados se enquadraram na legislação vigente de potabilidade antes e depois 

do processo de filtração. Foi realizada a correlação entre os parâmetros, verificada a taxa de filtração e foi 

elaborado um manual simplificado de operação dos filtros da estação piloto. A metodologia consistiu em etapas 

como a descrição da área de estudo, a descrição da instalação experimental, análise das características dos 

materiais filtrantes, a coleta de dados, a amostragem e o processamento dos exames laboratoriais de água. Nos 

resultados foi verificado que em termos de eficiência de remoção de turbidez o Filtro Areia 1 apresentou como 

maior percentual de redução 74,11%, e o Filtro Areia 2 apresentou 68,76% como maior percentual de remoção. 

O percentual de remoção da cor aparente nos dois filtros foi 66,67% igualitariamente. As plantas pilotos de 

filtros de camada dupla podem ser utilizadas em treinamentos cujo objetivo é o de melhorar o conhecimento e a 

desempenho dos profissionais que atuam com o tratamento de água para consumo humano, para a produção de 

água com qualidade e para uso em laboratórios ou em pequenas comunidades.  

 

Palavras-chave: Abastecimento de água. Eficiência. Filtros Rápidos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com SNIS (2014), 83,3% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada e 

mais de 35 milhões não tem acesso a este serviço básico. Um estudo elaborado pela CNI (2014, p.214) aponta 

que pouco mais da metade dos municípios da região Norte tem água encanada e mais da metade da água que é 

captada 50,8% não chega aos domicílios. 

De acordo com Tsutyia (2006), a qualidade da água depende do controle operacional de cada etapa do 

sistema de tratamento da água. É importante constante avaliação, diagnóstico e otimização dos processos de 

tratamento de água. O custo de tratamento da água é outro importante fator, sendo que se deve buscar o 

aprimoramento do tratamento concomitantemente ao menor custo possível (HELLER, PÁDUA, 2016). 

A filtração é uma das últimas etapas do processo de tratamento de água, tem como função a remoção dos 

sólidos suspensos e coloidais da água (SANTOS, 2010). Se a filtração não for eficiente, a etapa seguinte, que é 

a desinfecção, também não será eficiente (BOTARI, 2007). Se isto ocorrer a água não pode ser considerada 

potável, sendo portanto, necessário reavaliar o sistema de tratamento. 

Ademais, por ser a última operação unitária empregada na remoção de material particulado e coloidal 

presente na água bruta, assume uma importância significativa na produção de água potável. Os dois filtros por 

gravidade destacados no estudo são de alta taxa do tipo camada dupla e fluxo descendente em escala piloto. 

Estas plantas podem ser utilizadas em treinamentos para melhorar o conhecimento e o desempenho dos 

profissionais que atuam com o tratamento de água potável.  

6. OBJETIVO 

Avaliar a tecnologia das Plantas Piloto de Filtração em Camada Dupla, em aspecto de eficiência físico-

química para tratamento da água, tendo como parâmetros, quatro aspectos físico-químicos da água, como 

turbidez, cor, pH e temperatura e como aspecto hidráulico a taxa de filtração. 

 

7. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório Físico-Químico II, dos cursos de Técnico e 

Tecnologia em Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA 

(Campus/Belém), no período de 02/09/2016 a 30/01/2017, com pesquisa de caráter descritivo de metodologia 

qualitativa com tipologia bibliográfica e documental, com levantamentos de dados e informações em campo. O 

trabalho foi dividido em cinco etapas, descritas a seguir: 
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Etapa 1: foi realizado o conhecimento e descrição da área de estudo. Etapa 2: foi feita a descrição e 

detalhamento da Instalação Experimental, no caso, a pesquisa utilizou 2 filtros em escala piloto, separados, de 

camada dupla – Areia e Carvão de Antracito, diferindo-se um do outro pelo tamanho do filtro e outras 

características e assemelhando-se no modo de direção do escoamento, que se definem por descendentes. Etapa 

3: foi realizada a caracterização dos materiais filtrantes, com medição do comprimento dos grãos, utilizando 

como base a ABNT NBR 6502 (1995), a qual definiu os termos relativos aos materiais da crosta terrestre, 

rochas e solos. Etapa 4: foi feita a coleta de dados das amostras de água no Laboratório Físico-Químico II de 

Saneamento Ambiental, sendo que todas as análises foram realizadas simultaneamente no momento de coleta. 

As amostras de água foram obtidas diretamente da torneira do laboratório, advindas do fornecimento da 

concessionária local, sendo as amostras de água já tratadas pela companhia, as quais devem atender a Portaria 

n° 2.914 (2011) do Ministério da Saúde. Etapa 5: foi realizada a amostragem, para isso, as amostras foram 

caracterizadas antes e depois da entrada dos filtros pilotos para verificação do percentual de redução dos 

parâmetros. A água antes dos filtros pilotos, que é a água de estudo (amostra), é advinda da torneira sendo que 

está já passou por todas as fases de tratamento inclusive a filtração, todavia, ao longo da adução a água sofre 

interferências em sua qualidade por passar por tubulações antigas e com vazamento e reservatórios de 

distribuição sem manutenção de limpeza. Essa foi identificada no trabalho como Água PFP (Água Pré Filtros 

Pilotos). No total foram analisadas 190 amostras, sendo analisados parâmetros de pH, temperatura, turbidez e 

cor aparente. Para as análise foram adotadas as técnicas descritas por APHA; AWWA e WEF (1999). 

 

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para os resultados de turbidez, no Filtro Areia 1, foi verificado a diminuição da turbidez na vazão 140 

L/h em relação à água PFP, aumentando em 63% na vazão 200 L/h e diminuindo em 37% vazão 350 L/h, sendo 

que houve poucas variações no restante das vazões. Observou-se redução de 95% de turbidez na vazão 140 L/h, 

em relação à água PFP, no entanto, a turbidez aumentou em 68% quando a na vazão era 200 L/h, se mantendo 

quase constante com a 350 L/h e diminuindo na vazão 380 L/h. 

A Portaria n° 2.914 (2011) estabelece que o padrão de turbidez para água pós-filtração por filtração 

rápida de até 0,5 uT (Unidade de Turbidez). Portanto, analisando a média dos resultados percebe-se que a PFP 

apresentou elevada turbidez, fora dos padrões de potabilidade pela Portaria n° 2.914 (2011) e os filtrados 

(amostras após passar pelos filtros), obtiveram redução conforme a tabela a seguir (Tabela 1): 
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Tabela 1 - Redução da turbidez para Filtro Areia. 

ÁGUA PFP ÁGUA PFP 4,622 NTU (VALOR BASE) 

Filtro Areia 1 140 L/h 55,31% 

Filtro Areia 1 200 L/h 29,1% 

Filtro Areia 1 350 L/h 74,11% 

Filtro Areia 1 380 L/h 69,48% 

Filtro Areia 1 400 L/h 71,68% 

 

Como é possível observar na Tabela 1, a vazão 350 L/h foi a que obteve maior redução de turbidez no 

Filtro Areia 1 em relação à água PFP, mas não se enquadrou nos padrões exigidos pela Portaria n° 2.914 (2011). 

Na Tabela 2 são mostrados resultados para o Filtro Areia 2, nessa é observado a maior vazão de redução 

da turbidez em relação à água PFP, foi a 380 L/h, que é a vazão máxima do filtro, entretanto, ainda não se 

enquadrando nos padrões de potabilidade. 

 
Tabela 2 - Percentagem de redução para Filtro Areia 2. 

ÁGUA PFP ÁGUA PFP 4,622 NTU (VALOR BASE) 

Filtro Areia 2 140 L/h 66,12% 

Filtro Areia 2 200 L/h 50,5% 

Filtro Areia 2 350 L/h 51,45% 

Filtro Areia 2 380 L/h 68,76% 

 

Comparação entre os Filtros: Para a comparação analisou-se a Tabela 3, nesse percebe-se que o Filtro Areia 2 

para as vazões 140 L/h e 200 L/h obteve maior redução de turbidez em relação à água PFP, e o Filtro Areia 1 

nas vazões 350 e 380 L/h. O Filtro Areia 2 não atingiu 400 L/h de vazão, ficando esta vazão sem comparação. 

 
Tabela 3 - Comparação de redução de turbidez entre os filtros. 

FILTRO AREIA 1 TURBIDEZ (NTU) FILTRO AREIA 2 TURBIDEZ (NTU) 

140 L/h 55,31% 140 L/h 66,12% 

200 L/h 29,1% 200 L/h 50,5% 

350 L/h 74,11% 350 L/h 51,45% 

380 L/h 69,48% 380 L/h 68,76% 

400 L/h 71,68% - - 
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Média do pH: Na Tabela 4 estão relacionados os valores médio de pH para o Filtro Areia 2, verifica-se um 

gradativo aumento do pH em relação à água PFP, culminando o ápice na vazão 350 L/h, após isso a vazão o pH 

diminui. 

 
Tabela 4 - Média do pH para o Filtro Areia 2 

SAÍDA ETAPA pH 

Água PFP Água PFP 6,234 

Filtro Areia 2 140 L/h 6, 660 

Filtro Areia 2 200 L/h 6, 576 

Filtro Areia 2 350 L/h 6,516 

Filtro Areia 2 380 L/h 6,443 

 

Conforme mostrado na Tabela 4 é observado um perceptível aumento na vazão 140 L/h em relação à 

água PFP, decaindo no restante das vazões. Sendo que houve aumento em todas as vazões em relação à água 

PFP. 

De acordo com a Portaria n° 2.914 (2011) o pH no sistema de distribuição, deve ser mantido na faixa de 

6 a 9,5. A respeito disso, Azevedo Netto e Richter (1991) comentam que águas de pH baixo tendem a ser 

corrosivas ou agressivas a certos metais, paredes de concreto e superfícies de cimento-amianto, enquanto que 

águas de alto pH tendem a formar incrustações. 

Então os resultados para os Filtros Areia 1 e 2 estão dentro dos Padrões Máximos Permitidos de 

Potabilidade pela Portaria n° 2.914 (2011). Não houve discrepâncias de faixa e intervalo entre as vazões e os 

filtros, ficando entre 6,2 a 6,6 as faixas, com aumentos em relação à água PFP. 

Cor Aparente: Na Tabela 5 são relacionados os valores de cor aparente para comparação entre os Filtros, foi 

analisado a Tabela 5, O Filtro Areia 1 obteve maior eficiência de redução de cor aparente para as vazões 200, 

350 e 380 L/h em relação à água PFP, enquanto o Filtro Areia 2 obteve para as vazões 140, 350 e 380 L/h, 

igualando nas vazões 350 e 380 L/h. 
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Tabela 5 - Comparação de redução da cor aparente entre os filtros. 

FILTRO AREIA 

1 

COR APARENTE 

(uH) 

FILTRO AREIA 

2 

COR APARENTE 

(uH) 

140 L/h 33,34% 140 L/h 66,67% 

200 L/h 66,67% 200 L/h 33,34% 

350 L/h 66,67% 350 L/h 66,67% 

380 L/h 66,67% 380 L/h 66,67% 

400 L/h 66,67% - - 

 

Média da Temperatura: No que se refere a média da temperatura, na Tabela 6 estão relacionados a 

temperatura nos filtros, com base nos dados é observado uma queda da temperatura em 4% na vazão 200 L/h 

em relação à água bruta para o filtro Areia 1 e após aumento em 6% na vazão de 350 L/h, mantendo-se 

constante até a 380 L/h e aumentando novamente na 400 L/h. 

 

Tabela 6 - Média da temperatura para o Filtro Areia 1 e Filtro Areia 2. 

Média da temperatura para o Filtro Areia 1 

SAÍDA ETAPA TEMPERATURA (°C) 

Água PFP Água PFP 26,66 

Filtro Areia 1 140 L/h 26,73 

Filtro Areia 1 200 L/h 25,41 

Filtro Areia 1 350 L/h 27,16 

Filtro Areia 1 380 L/h 27,19 

Filtro Areia 1 400 L/h 27,7 

Média da temperatura para o Filtro Areia 2 

SAÍDA ETAPA TEMPERATURA (°C) 

Água PFP Água PFP 26,66 

Filtro Areia 2 140 L/h 26,15 

Filtro Areia 2 200 L/h 25,58 

Filtro Areia 2 350 L/h 27,06 

Filtro Areia 2 380 L/h 26,86 
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De acordo com a Tabela 6 para o Filtro Areia 2 percebe-se que a temperatura cai em relação à água PFP 

nas vazões 140 L/h e atinge sua maior queda na vazão 200 L/h, aumentando demasiadamente na vazão 350 L/h 

e diminuindo pouco na vazão 380 L/h. 

Para Azevedo Netto e Richter (1991) a temperatura da água tem importância por sua influência sobre 

outras propriedades: acelera reações químicas, reduz a solubilidade dos gases, acentua a sensação de sabor e 

odor, influencia o pH, entre outros. 

O objetivo do acompanhamento da evolução da temperatura nos experimentos teve por finalidade, 

analisar se algum dos experimentos sofreram interferência deste parâmetro diferentemente dos demais. 

Analisando as tabelas dos parâmetros, verifica-se que na vazão 200 L/h a turbidez aumenta nos 2 filtros e a cor 

aparente aumenta no Filtro Areia 2, em coincidência com a queda da temperatura para a mesma vazão. 

Análise das componentes principais: De acordo com SILVA (2013), A técnica de PCA (Principal component 

analysis) consiste em reescrever as coordenadas de um conjunto de dados em outro sistema de eixos que seja 

mais conveniente para a análise desses dados. Estas novas coordenadas são o resultado da combinação linear 

das variáveis originais e são representadas sobre eixos ortogonais, sendo obtidas em ordem decrescente de 

variância. Neste contexto, na Figura 1 resume a correlação entre os parâmetros, de turbidez e cor aparente 

aproximam-se em termos de eficiência de redução, sendo influenciadas pela temperatura e pH da água. 

 

Figura 1 - Correlação entre os parâmetros. 

 
Fonte: autora (2017). 

 

A APHA; AWWA e WEF (1999) destacam que a cor aparente se refere à determinação de cor em 

amostras com turbidez. A determinação deve ser feita o mais rápido possível evitando alterações na temperatura 
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e pH da amostra. Mudanças no pH podem alterar a cor e/ou provocar a coagulação de partículas em suspensão 

alterando as leituras de turbidez. 

Nos resultados de turbidez na vazão 200 L/h para os dois filtros foi verificado aumento de 63% para o 

Filtro Areia 1 e 68% para o Filtro Areia 2. Enquanto que na temperatura observou-se queda de 5% no Filtro 

Areia 1 e de 2% no Filtro Areia 2, confirmando assim, a correlação especificada pela literatura, sendo que o 

parâmetro cor aparente também aumenta nesta vazão no Filtro Areia 2. Por outro lado, o parâmetro pH aumenta 

nas vazões 140 L/h e 350 L/h dos filtros, enquanto que a turbidez diminui nessa vazão, também, confirmando a 

correlação. 

Análise do aspecto hidráulico: taxa de filtração, de acordo com as vazões escolhidas: De acordo com as 

recomendações de Azevedo Netto e Richter (1991), a taxa de filtração a ser adotada, e as características 

granulométricas dos materiais filtrantes, devem ser, determinadas por meio de filtro piloto. 

Neste sentido, para Di Bernardo (2003), o cálculo para a taxa de Filtração, em que a taxa média de 

filtração é estabelecida em função da vazão da instalação, número de filtros na bateria e da área de um filtro, na 

equação 01: 

 

                                          Tm = Q.86400 ÷ N.Af                                         equação (01)  

  

Em que: Tm: Taxa média de filtração (m3 /m2. dia). Q: Vazão da instalação de filtração (m3/s). N: 

Número de filtros na bateria. Af: Área de um filtro (m2). 

Na Tabela 7 são apresentados os valores dos cálculos realizados para obter os seguintes resultados para 

as diferentes vazões, conforme recordações citadas: 

 

Tabela 7 - Taxa de filtração calculada conforme as vazões. 

VAZÕES TAXAS 

140 L/h 331,56 m3/m2. dia 

200 L/h 473,66 m3/m2. dia 

350 L/h 828,75 m3/m2. dia 

380 L/h 899,98 m3/m2. dia 

400 L/h 943,57 m3/m2. dia 
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Os dados para o Filtro Areia 2 são os mesmos, pois possui o mesmo tamanho em planta que o Filtro 

Areia 1. Pode-se perceber que para as vazões 140 e 200 L/h a taxa de filtração estar dentro do valor aproximado 

descrito na literatura, aumentando consideravelmente nas demais vazões, indicando modificações hidráulicas 

nos filtros pilotos, segundo Azevedo Netto e Richter (1991), é uma tendência atual a utilização de filtros rápidos 

modificados, onde operam com altas taxas filtrantes, ou seja, produção de água de melhor qualidade e em maior 

quantidade por unidade de área. 

 

9. CONCLUSÃO 

De acordo com a literatura, o rendimento de filtros chega a superar 90% em termos de remoção de 

turbidez se não houver falhas de operação, projeto ou construção. Assim,  percebe-se que os filtros estudados 

neste trabalho não estão sendo eficientes na remoção de turbidez, sendo necessário passar pela primeira 

retrolavagem, para limpeza dos meios filtrantes e assim iniciar nova carreira de filtração, para uma nova 

avaliação. Para a correlação dos parâmetros turbidez e cor aparente foi obtido aproximada eficiência de 

redução, sendo influenciados pelos parâmetros pH e temperatura nas faixas de vazões concomitantemente. As 

taxas de filtração para as vazões de 350 L/h, 380 e 400 L//h, foram altas, indicando uma modificação hidráulica 

dos filtros, sendo que a mesma não afetou a eficiência de remoção de turbidez e cor aparente. Os filtros pilotos 

são montados em plantas móveis que podem utilizadas em outros locais para treinamento de profissionais que 

atuam com o tratamento de água potável, para a produção de água com qualidade, e de forma contínua, para uso 

em laboratórios ou em pequenas comunidades. Importante destacar que trabalhos como este são cada vez mais 

necessários e relevantes tanto para garantir profissionais qualificados no meio como para que se possa inovar e 

aperfeiçoar os sistemas já existentes avançando assim em sistemas seguros e de qualidade. 
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RESUMO 

 

O objeto de estudo do presente trabalho é a análise da degradação do solo, mananciais, ar e população afetados 

pela disposição inadequada de resíduos sólidos, efluentes sem tratamento e sistema de drenagem da Feira 

Complexo do Jurunas no presente ano, afim de contribuição ambiental sanitária para a sociedade e futuros 

estudos aprofundados na área, sendo um instrumento para os gestores responsáveis pela Feira. A Feira 

Complexo de Abastecimento do Jurunas tem administração e gestão que contemplam as problemáticas 

ambientais? Esse é o problema que os autores elaboraram, em vista da poluição visual notável da Feira. Tendo 

como objetivos as análises das áreas degradadas, e a montagem de uma planilha matriz dos aspectos e impactos 

observados. A metodologia do trabalho foi elaborada a partir de levantamentos de pontos onde foram 

visualizadas áreas degradadas, por despejo inadequado de resíduos sólidos, contaminando o solo pelo chorume; 

acúmulo do chorume nas poças de águas pluviais que não estão em áreas de drenagem e lançamento de esgoto 

in natura pela população do entorno. A metodologia dividiu-se em três tópicos: Descrição da área de estudo; 

Levantamento das áreas degradadas e Planilha Matriz de Aspectos e Impactos. Os resultados e discussões foram 

também foram divididos em três tópicos: Lançamento e Disposição de Esgoto e Análise do sistema de 

drenagem; Manejo dos Resíduos Sólidos e a Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais. Tendo-se como parte 

dos resultados concluiu-se que no Complexo de Abastecimento do Jurunas o esgoto é lançado ao lado da feira, 

sem tratamento algum, ficando acumulado junto com um lago de água formado por causas desconhecidas, 

acredita-se que seja por causa das tubulações de drenagem entupidas, o acúmulo forma um lago que nunca seca, 

que perdura muito tempo e empata o trânsito na avenida. Os gestores responsáveis pela devem tomar ações 

imediatas e de curto prazo. 

 

Palavras-Chave: Áreas Degradadas. Disposição Inadequada. Contribuição Ambiental. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO  

O lixo gerado no meio urbano é um desafio tanto para a gestão municipal quanto 

para a sociedade, é um problema que abrange aspectos que relacionam tanto sua 

produção quanto as áreas de deposição, que tem causado comprometimento ao meio 

ambiente, como poluição do ar, dos recursos hídricos e principalmente do solo. 

Segundo Lima (1995), “o aumento populacional exige maior incremento na 

produção de alimentos e bens de consumo direto. A tentativa de atender esta demanda 

faz com que o homem transforme cada vez mais matérias-primas em produtos acabados, 

gerando grandes quantidades de resíduos, que dispostos inadequadamente, 

comprometem o meio ambiente e a saúde populacional, vegetal e animal”.  

A feira livre é um formato de varejo tradicional, que ocorre em vias públicas, 

ao ar livre, em locais estratégicos de centros urbanos, em dias e horários 

determinados. São caracterizadas pela predominância das instalações 

provisórias, sem loja física, onde cada feirante monta sua banca ao lado de 

outros, o que o obriga a conceber estratégias que o distinga dos demais. É um 

canal que relaciona diretamente vendedor e consumidor final, permitindo que 

haja interferência na escolha do produto (que fica exposto ao manuseio ou 

prova) e barganha de preço, além da oferta de produtos a preços mais 

acessíveis (COLLA et al., 2007, p.15). 

 

Sendo assim foi elaborado este artigo com o intuito de mostrar o que acontece 

em uma feira, sendo um estudo de caso da Feira Complexo de Abastecimento do 

Jurunas, sendo objeto de estudo as problemáticas relacionadas à disposição dos 

Resíduos Sólidos, Drenagem e Esgoto. Onde através das análises visuais nas visitas de 

campo investigou-se tratar de uma área degradada. 

Neves e Tostes (1992, p. 20) colocam a seguinte definição para o ato de 

degradar: “Degradar é deteriorar, estragar. É o processo de transformação do meio 

ambiente que leva à perda de suas características positivas e até a sua extinção”.  

Área degradada é aquela que sofreu, em algum grau, perturbações em sua 

integridade, sejam elas de natureza física, química ou biológica. 

Recuperação, por sua vez, é a reversão de uma condição degradada para uma 

condição não degradada, independentemente de seu estado original e de sua 

destinação futura (RODRIGUES; GANDOLFI, 2001). 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir de levantamentos de pontos onde 

foram visualizadas áreas degradadas, através de pontos de despejo inadequado de 

resíduos sólidos, contaminando o solo pelo chorume; acúmulo do chorume nas poças de 

águas pluviais que não estão em áreas de drenagem e lançamento de esgoto. 
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2.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Município de Belém está localizado às margens do Rio Guamá, próxima à 

foz do rio Amazonas, nas coordenadas geográficas 01º 03’ e 01º 32’ de 

latitudes sul e 48º 11’ e 48º 39’ de longitudes oeste de Greenwich, limita-se 

ao sul com o rio Guamá, ao norte com a Baia de Marajó, a oeste com a Baia 

do Guajará e a leste com o município de Santa Isabel do Pará (OLIVEIRA, 

2002, p.13). 

 

Figura 1 – Mapa de Belém do Pará 

 
Fonte: Mapas do Mundo, 2017. 

 

O bairro do Jurunas em Belém, situado na zona sul da cidade, faz limites com o 

bairro da Cidade Velha a oeste, o bairro Batista Campos ao norte, o bairro do Condor a 

leste e a Baía do Guajará ao sul. É atualmente um dos bairros mais populosos da capital 

paraense: a maioria de suas ruas recebeu nomes de tribos indígenas, como: Tupinambás, 

Tamoios, Mundurucus, assim como o próprio nome do bairro homenageia uma tribo 

indígena. O Jurunas recebe inúmeras visitas de pessoas vindas do interior do estado, 

sendo que sua formação populacional se deve muito a esse fato. Junto ao bairro do 

Guamá forma o binômio mais populoso da cidade de Belém. A ocupação do bairro se 

deu por conta da construção do Presídio São José. Atualmente o Jurunas abriga várias 

das mais tradicionais escolas de samba de Belém, como: Academia de Samba 

Jurunense, o Rancho Não Posso Me Amofiná e o Coração Jurunense. 

A Feira Complexo do Jurunas está localizada em sua entrada principal na Rua 

Eng. Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, esquina com a Av. Bernardo Sayão, onde 

próximo fica o Porto do Açaí, onde ocorrem as descargas das mercadorias para venda 
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na feira, desembarque de pessoas que viajam de Barcarena e outras ilhas para o bairro e 

Belém e comercialização de produtos variados no entorno. 

Figura 2 – Localização da Feira Complexo do Jurunas 

 
Fonte: Brito; Barreto, 2014. 

 

2.2 COLETA DE DADOS (LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DEGRADADAS) 

O levantamento das áreas degradadas se deu por exame técnico visual da equipe 

de Saneamento Ambiental em todos os lugares da Feira com foco nas problemáticas e 

vertentes da área tais como: Disposição de Resíduos Sólidos e Esgoto e Sistema de 

Drenagem. Para isto observou-se aspectos relacionados à falta de local adequado à 

disposição final tanto dos resíduos como dos efluentes; Poluição Visual; Mau Cheiro e 

Presença de vetores, tais como ratos, mosquitos, baratas e moscas. 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS (PLANILHA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS) 

A metodologia de confecção da planilha de aspectos e impactos ambientais da 

área degradada da Feira foi baseada em diversos modelos existentes na literatura, mas 

teve como base principal as características apresentadas por Sánchez (2006). Em visita à 

campo, foram listados os principais aspectos e seus consequentes impactos ambientais 

presentes na área estudada.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 LANÇAMENTO E DISPOSIÇÃO DE ESGOTO E SISTEMA DE DRENAGEM 

No Complexo de Abastecimento do Jurunas o esgoto é lançado ao lado da feira, 

sem tratamento algum, ficando acumulado junto com um lago de água formado por 

causas desconhecidas, mas acredita-se que seja por causa das tubulações de drenagem 

entupidas.  

O acúmulo forma um lago que nunca seca, que perdura muito tempo e empata o 

trânsito na avenida. Existe o projeto do PROMABEM (Programa de Saneamento da 

Bacia da Estrada Nova) que prevê obras para drenagem, esgotamento sanitário e 

paisagismo em toda a extensão da Av. Bernardo Sayão, onde este lago fica formado (ao 

lado da Feira), mas ainda não começaram as obras neste local, somente na frente da 

feira que é a Av. Fernando Guilhon as obras já foram concluídas, mas a situação do lixo 

acumulado permanece devido à falta de Educação Ambiental aos moradores e também 

de usuários de droga que ficam acumulados à noite no local, os moradores de rua 

costumam dormir ao redor da feira.  

Isso revela que a Prefeitura deveria mover ações e programas para a recuperação 

e restauração dessa problemática, não somente na área ambiental, mas também na área 

social. Somente um conjunto de ações entre vários setores e ministérios envolvidos 

resolveria este problema.  

As áreas de degradação pela falta de disposição adequada dos esgotos (efluentes) 

e falta de drenagem da feira por tubulações entupidas, são o solo, pois o contamina por 

agentes bacteriológicos provenientes de materiais fecais e o Rio Guamá que é paralelo à 

Av. Bernardo Sayão, pois quando ocorre a precipitação pluvial, o excedente de esgoto e 

chorume misturados são carreados para o Rio. Também ocorre acúmulo de mosquitos 

pelas poças que nunca secam. E poluição visual. 

 

Figura 3 – Despejo irregular de esgoto atrás da feira 

 
Fonte: Fernandes, 2008 
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3.2 MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Na feira Complexo de Abastecimento do Jurunas os resíduos ficam acumulados 

na frente da feira, sendo que mesmo após o caminhão coletor passar (por volta das 

17:00hs) os resíduos voltam a ser acumulados. E os contêineres que são dispostos para 

armazenamento do lixo até a coleta pelo caminhão coletor, não são o suficiente em 

número para acomodar todo o lixo da feira, de forma que o excedente é despejado no 

solo, contaminando-o. 

Além da contaminação do solo pelo chorume, ocorre a contaminação do ar, pois 

a putrefação do lixo provoca mau cheiro ao redor, atraem insetos vetores de doenças 

como ratos, baratas, moscas e provoca poluição visual à Feira e entorno. Sendo que um 

lugar que foi destinado para venda de alimentos in-natura não deveria apresentar 

nenhuma sequer destas problemáticas. 

Segundo Medeiros (2016) em entrevista aos feirantes trabalhadores “Fica um 

cheiro horrível. Para a gente, que trabalha com alimento, é realmente péssimo”, reclama 

Maria Palheta, feirante de 61 anos, que há 25 anos vende sopa no local. Segundo ela, 

quando chove, alaga tudo. “Estamos no abandono”, diz. O também feirante Raimundo 

Suares, 62, que há 24 anos vende bebidas e refeições na feira, afirma: “Falta tudo. Água, 

luz, segurança, limpeza. É telhado furado, falta de policiamento. Vai de mal a pior”, 

lamenta. Os feirantes contam que a Prefeitura de Belém prometeu reformar o espaço. 

Porém, nunca cumpriu. 

Figuras 4 e 5 – Circulação de Animais - Disposição inadequada dos resíduos 

 
Fonte: Brito, 2015 

 

3.3 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS 
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Procurou-se, portanto, definir quais são os principais aspectos que acontecem na 

região degradada da Feira. A partir desta descrição, a matriz apresentou os resultados 

baseada na ponderação de cada um dos impactos. Na tabela 6, tem-se os resultados da 

compilação da Matriz de Aspectos e Impactos da área degradada.  

Tabela 1 – Matriz de aspectos e impactos da área degradada da Feira Complexo do Jurunas 
AI – Levantamento e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais 

Feira de Abastecimento Complexo do Jurunas – Belém – PA 

Localidade: Bairro do Jurunas 

Legenda Operacio

nalidade 

Tempor

alidade 

Incid

ência 

Abrangê

ncia 

Severidade (*3) Signifi

cância 

(*3) 

Probabilid

ade (*5) 

Reversi

bilidade 

(*1) 

 

 N – 

NORMA

L 

A - 

ANORM

AL 

At – 

Atual 

P – 

Passado 

F - 

Futuro 

D – 

Diret

a 

I - 

Indir

eta 

Pt – 

Pontual 

L – Local 

R - 

Regional 

1 a 5 muito baixo e 5 

muito alto 

1 a 5 

como 

sendo 

pouco 

signifi

cante 

e 5 

muito 

signifi

cante 

1 a 5 como 

sendo 

muito 

raro e 5 

muito 

frequente 

5 – 

Reversí

vel; 

20 - 

Irrevers

ível 

 

Classifica

çãoFinal 

Até 30 pontos – Pouco 

significante. Sem necessidade 

de 

controle/monitoramento/miti

gação 

Até 50 pontos – Significante. Necessidade de 

controle/monitoramento/mitigação em 

médio prazo 

Mais de 50 pontos. 

Muito 

significante.Necessida

de de 

controle/monitorame

nto/mitigação em 

curto prazo 

 

Identificação de aspectos e impactos Caracterização Ponderação Classifi

cação 

Resul

tado 

Final 

Aspectos Impactos Operacio

nalidade 

Temporalidade/Incid

ência/Abrangência 

Severi

dade 

(*3) 

Significân

cia 

(*3)/Proba

bilidade 

(*5)/Rever

sibilidade 

(*1) 

  

Remoção da camada 

orgânica do solo 

Perda das 

características 
físico-químicas 

do solo 

A P/D/Pt 9 9/25/20 54  

Muito 
Signif

icante 

Perda das 
características 

biológicas do 

solo 

A P/D/Pt 9 9/25/5 39 Signif
icante 

Contaminação do solo 

por produtos químicos 

em geral 

Poluição do solo A A/D/Pt 9 9/15/5 29 Pouco 

Signif

icante 
Poluição das 

águas superficiais 

A A/I/R 15 15/20/5 40 Signif

icante 

Poluição das 
águas 

subterrâneas 

A A/I/R 15 15/15/20 50 Signif
icante 

Poluição do ar Contaminantes 
liberados na 

atmosfera 

A A/I/L 6 15/25/5 45 Signif
icante 

Contaminação de 
corpos hídricos 

Contaminação 
por resíduos 

sólidos 

A A/I/R 15 15/15/5 35 Signif
icante 

Contaminação 
por despejo de 

efluentes 

A P/I/R 15 15/25/5 45 Signif
icante 

Poluição Visual e por 
vetores 

Atração de 
insetos vetores e 

organização da 
feira 

A A/D/Pt 9 9/25/5 39 Signif
icante 
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4. CONCLUSÃO  

Inicialmente, foram identificados todos os aspectos/atividades que contribuíram 

ativamente para a degradação da qualidade ambiental da região. Esta divisão é 

necessária visto que uma mesma atividade pode acarretar diferentes impactos, que 

ocasionam alterações em ambientes ao redor ou até mesmo distantes da área 

diretamente afetada. Podemos perceber que os primeiros aspectos listados na planilha 

têm interferência direta com o solo da região. 

O aspecto Perda das Características Físico-Químicas do solo obteve como 

resultado o grau Muito Significante, e outros como Perda das Características Biológicas 

do Solo, Poluição das Águas Superficiais, Poluição das Águas Subterrâneas, 

Contaminantes liberados na atmosfera, Contaminação por Resíduos Sólidos, 

Contaminação por Despejo de Efluentes, Atração de Insetos Vetores e Organização da 

Feira, obtiveram como resultado o grau Significante, e por fim temos ainda Poluição do 

Solo que obteve como resultado o grau Pouco Significante, devido este grau não ser 

específico, não podendo detalha-lo. 

Diante disto, é preciso que os gestores responsáveis tomem ações imediatas e de 

curto prazo a respeito da perda das características físico-químicas do solo e ações de 

controle, monitoramento e mitigação em médio ou longo prazo para as perdas das 

características biológicas do solo, contaminação do solo por produtos químicos em 

geral, poluição do ar, contaminação dos corpos hídricos e poluição visual e por vetores.  

Sendo que sem essas medidas de controle, monitoramento e mitigação, a 

população que mora perto da Feira e até populações distantes podem sofrer os efeitos da 

degradação que estar ocorrendo todos os dias na Feira, pois já perdura anos. 

Os gestores responsáveis pela Feira Complexo do Jurunas devem tomar ações 

imediatas e de curto prazo à respeito da perda das características físico-químicas do solo 

e ações de controle, monitoramento e mitigação em médio ou longo prazo para as todos 

os outros aspectos e impactos que estão ocorrendo na área. A área foi considerada 

suspeita de contaminação, devido ser constatado que existe a degradação, mas se faz 

necessário análises laboratoriais para quantificação e comprovação do grau de 

degradação físico-química e biológica do solo e mananciais, e monitoramento biológico 

para completa certeza do desequilíbrio causado na fauna e flora aquática e terrestre da 

região. 



 

 

 

108 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARRETO, Natália; BRITO, Henrique. Complexo do Jurunas. Monografia – Tecnologia em Saneamento 

Ambiental, IFPA, 2014. 

 

BERTONI, Jose; LOMBARDI NETO, Francisco. Conservação do Solo. 3 Ed. São Paulo: Icone,1990. 

 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Destinada a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Presidência da 

República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, 5 de Outubro de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 12/04/2017. [Cap. III, Da 

Educação, da Cultura e do Desporto. Seção I, Da Educação. Art. 205. Cap. IV Do Meio Ambiente. Art. 225]. 

 

BRITO, Marinor. Marinor vai realizar audiência pública no Complexo do Jurunas. Disponível em: 

<http://marinorbrito.blogspot.com.br/2016/01/marinor-vai-realizar-audiencia-publica.html>. Acesso em: 

28.Abril.2017. 

 

CASCAES, Vera. Dudu não passa aqui – (em Belém). Disponível em: 

<https://veracascaes.wordpress.com/2010/11/15/dudu-nao-passa-aqui-em-belem/>. Acesso em: 28.Abril.2017. 

 

COLLA, C. et al. A escolha da feira livre como canal de distribuição para produtos da Agricultura 

Familiar de Cascavel - PR. In: Congresso de Economia e Sociologia Rural – SOBER, 45, 2007, Londrina: 

Anais: SOBER, 2007. 

 

FERNANDES, José. Excesso de Lixo nas Ruas de Belém. UFPA/ICB. 2008. 

 

FERREIRA, Carla Lorena Lima; SILVA, Ana Acácia Ribeiro; CHAVES, Joselisa Maria. O lixo no município 

de Feira de Santana: problemas e soluções. 

GOOGLE EARTH. Mapa do Rio Guamá. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/maps/place/Rio+Guam%C3%A1/@-1.4771201,-

48.4923512,192m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x92a519241a718569:0x52d001efc7373b53!8m2!3d-

1.5638484!4d-47.9864558>. Acesso em: 28.Abril.2017. 

 

GUIA GEOGRÁFICO PARÁ. Mapa de Belém do Pará. Disponível em: <http://www.brasil-

turismo.com/para/belem-mapa.htm>. Acesso em: 18/04/2017. 

 

LIMA, Luiz Mário Queiroz. Lixo, Tratamento e Biorremediação. Edição 3. Revista Ampliada. São Paulo: 

Hemus, 1995. 

 

MAPAS DO MUNDO. Onde está Belém. Disponível em:<https://pt.mapsofworld.com/where-is/belem.html>. 

Acesso em: 18/04/2017. 



 

 

 

109 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

USUÁRIO-PAGADOR E PROVEDOR-RECEBEDOR: UMA ABORDAGEM PRINCIPIOLÓGICA DOS 

INSTRUMENTOS ECONÔMICOS NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Fernanda Neves Ferreira1; Hebe Morganne Campos Ribeiro2; Norma Ely Santos Beltrão3; Syglea Rejane 

Magalhães Lopes4  

 
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará. E-

mail: nanda_fnf@yahoo.com.br.  
2Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do 

Pará. E-mail: hebemcr@gmail.com. 
3Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do 

Pará. E-mail: normaelybeltrao@gmail.com. 
4Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado 

do Pará. E-mail: syglea@gmail.com. 

 

RESUMO 

 

A atual gestão hídrica brasileira lança mão de diversos instrumentos econômicos com a finalidade de promover 

o uso racional da água de forma a garantir a sua disponibilidade quantitativa e qualitativa às presentes e futuras 

gerações. Este cenário está associado a dois importantes princípios ambientais: o usuário-pagador e o provedor-

recebedor, os quais possuem a finalidade de orientar a gestão hídrica, sendo importante entender os seus 

conceitos para não gerar confusões na interpretação dos instrumentos econômicos. Nesse sentido, este trabalho 

estudou os referidos princípios com a finalidade de demonstrar a quais instrumentos econômicos da gestão 

hídrica estão relacionados. Justifica-se esta abordagem pelo fato de os princípios serem normas fundamentais 

que orientam um ordenamento jurídico, por esta razão, compreendê-los é primordial para delinear as naturezas 

dos instrumentos econômicos de gestão hídrica. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental no intuito de investigar os conceitos dos princípios ora citados, associando um instrumento 

econômico a cada um deles para fins de exemplificação e discussão. Constatou-se que o Programa Produtor de 

Águas se encaixa como um exemplo de aplicação do princípio do provedor-recebedor; enquanto que a cobrança 

pelo uso da água exemplifica o princípio do usuário-pagador. Conclui-se que o estudo dos princípios ambientais 

que circundam os instrumentos econômicos é necessário, pois auxilia na orientação da gestão hídrica e no 

esclarecimento das tendências dos comportamentos dos indivíduos por ela abarcados. 

 

Palavras-chave: Pagamento por serviço ambiental. Cobrança pelo uso da água. Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

 

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

O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, como o Brasil, deu-se prioritariamente 

mediante a adoção de instrumentos de comando e controle pelo sistema político (MOTTA; YOUNG, 1997). Na 

gestão ambiental brasileira, tais instrumentos são materializados por normas reguladoras dos comportamentos 

dos particulares em prol da preservação do meio ambiente (COSTA, 2011). No que concerne à gestão hídrica, 

como exemplo, tem-se a previsão no artigo 50 da Lei nº. 9.433/97, denominada de Política Nacional de 

Recursos Hídricos – PNRH, de que é possível a aplicação de advertência, multa, simples ou diária, embargo 

provisório ou definitivo no caso de infração à “(...) qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à 

execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou 

administração da União, ou pelo não atendimento das solicitações feitas (...)”.  

Até o século XX, na gestão ambiental brasileira o uso dos instrumentos de comando e controle era muito 

usual (GARCIA, 2012). Contudo, paralelamente, os países pertencentes à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD) já estavam com políticas ambientais mais avançadas ao associarem os 

instrumentos econômicos aos de comando e controle com a finalidade de induzir os comportamentos dos 

agentes por vias mais vantajosas e não somente repressivas (FARIAS; DAMASCENA, 2017). 

Os instrumentos econômicos são aqueles que recairão sobre os custos de produção e orçamentos de 

consumo, pois influenciarão os preços de mercado dos insumos, dos produtos e serviços, sendo o objetivo desta 

intervenção estimular as mudanças comportamentais tanto do produtor quanto do consumidor quando das 

escolhas a serem feitas em relação a que processo produtivo adotar, quais bens e serviços comprar, etc. 

(GONZAGA, 2013). Complementa-se que um instrumento econômico visa internalizar os custos externos 

negativos do uso de um recurso natural que não são refletidos nos preços de mercado (MOTTA, 2000). 

Os instrumentos econômicos surgem por conta da pressão internacional aliada ao aumento da 

consciência ambiental e às consequências negativas ao meio ambiente originadas pela industrialização e 

urbanização aceleradas, o que leva o Brasil a se reformular rapidamente visando à utilização dos instrumentos 

econômicos na gestão ambiental (MOTTA; YOUNG, 1997). 

Na Lei nº. 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), houve a previsão 

de um instrumento econômico de extrema relevância: a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Este 

instrumento foi previsto com a finalidade de reconhecer o valor econômico da água, bem como incentivar a 

racionalização do uso e obter recursos financeiros para o investimento em programas e intervenções em prol da 

preservação da bacia hidrográfica sobre a qual recai esse instrumento econômico (BRASIL, 1997). Trata-se de 

um mecanismo de precificação orientado para o mercado, cujo conceito adotado pela maioria das experiências 
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brasileiras e internacionais é o de “preço de financiamento”, em que se determina um preço a ser cobrado dos 

usuários tendo por base uma receita previamente definida a ser atingida (MOTTA, 2000). 

Ainda referente à gestão dos recursos hídricos no Brasil, a Agência Nacional de Águas (ANA) criou o 

“Programa Produtor de Águas” o qual remunera os produtores rurais que adotam práticas e manejos 

conservacionistas da cobertura vegetal no entorno de corpos hídricos com o objetivo de evitar a sedimentação e 

erosão (ANA, 2008). A sua criação foi inspirada na ideia de pagamento por serviços ambientais (ou 

ecossistêmicos), ou seja, na transação voluntária entre provedores de serviços ecossistêmicos e beneficiários, 

sendo estes responsáveis pela transferência de recursos financeiros àqueles com o intuito de compensar o custo 

de oportunidade do provedor em não utilizar a sua área para outros fins (ANDRADE; FASIABEN, 2009). Esse 

Programa trata-se de uma estratégia na linha de criação de incentivos econômicos, portanto, abordado aqui 

também como um instrumento econômico, embora não seja assim considerado pela PNRH no rol dos 

instrumentos de gestão.  

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO USUÁRIO-PAGADOR E PROVEDOR-RECEBEDOR  

Convém esclarecer que um princípio consiste em uma “norma-valor” que contém uma proposição básica 

e fundamental sustentadora de todas as estruturas subsequentes de uma ciência. No concerne aos princípios 

ambientais, estes servirão de orientação da atuação do Poder Público e da comunidade para a concretização de 

valores sociais referentes ao meio ambiente (MARTINS, 2008). 

O princípio do usuário-pagador já era aludido na política ambiental desde a Política Nacional do Meio 

Ambiente, na qual o seu artigo 4º, inciso VII, prevê como objetivo “à imposição (...) ao usuário, da contribuição 

pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (BRASIL, 1981; NUSDEO, 2006). Trata-se de 

uma contrapartida pecuniária pela utilização de um recurso natural, considerando a escassez do mesmo, bem 

como a sua utilização em grandes quantidades como fins econômicos. Nesse sentido, há a imposição de um 

preço para evitar a escassez e a exploração a custo zero (GONÇALVEZ, 2014; MILARÉ, 2011). É o caso, por 

exemplo, da água utilizada na agricultura, que, na maioria dos países, cerca de 70% da disponibilidade hídrica é 

consumida por este setor (TUNDISI, 2008). Especificamente no Brasil, a 75% da vazão total consumida de 

recursos hídricos é pela irrigação (ANA, 2016). 

Por fim, tem-se o princípio provedor-recebedor como uma forma de se premiar financeiramente aqueles 

que, voluntariamente, adotem práticas de preservação ambiental. Esse princípio foi recepcionado com o intuito 

de promover a adoção de comportamento sustentáveis por meio de estímulos econômicos, sejam estas 

recompensas diretas ou indiretas (HUPFFER; WEYERMÜLLER; WACLAWOVSKY, 2011; SANTOS 

FILHO; FERREIRA, 2017). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho apresenta uma pesquisa exploratória e descritiva em que, por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental, buscou-se identificar dois instrumentos econômicos de maior relevância referentes à 

gestão sustentável dos recursos hídricos promovida pela PNRH: a cobrança pelo uso de recursos hídricos e o 

pagamento pela prestação de serviços ambientais, bem como relacionar as naturezas destes com os conceitos 

dos princípios usuário-pagador e provedor-recebedor (MEDEIROS; TOMASI, 2016). 

Trata-se também de pesquisa documental, por envolver a análise da Lei da PNRH e dos dados 

levantados junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos da ANA, para identificação dos 

locais onde já se encontram projetos do Programa Produtor de Águas e onde há a cobrança pelo uso da água 

estabelecida (GIL, 2002). Com esses dados levantados, o atual cenário dos mencionados instrumentos 

econômicos foram espacializados com o objetivo de comparar a proporção de implementação entre eles através 

do software QGIS 2.14 Essen. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De forma sistemática, pelo Quadro 1 abaixo, é possível contemplar os conceitos abordados para os 

princípios ambientais e sua respectiva associação exemplificativa com o instrumento da cobrança e com o 

Programa Produtor de Águas, estratégia utilizada pela ANA. Essa abordagem é importante para que não haja 

confusões, nem tratamento como sinônimos, entre os princípios do usuário-pagador e provedor-recebedor 

quando objetiva-se relacioná-los às naturezas dos instrumentos econômicos. 

Quadro 1 – Princípios ambientais e suas relações com os instrumentos econômicos da gestão hídrica. 

Princípio Instrumento econômico associado Critérios de associação 

 

 

 

Usuário-pagador 

 

 

 

Cobrança pelo uso da água 

-Princípio fundamenta a contrapartida 

pecuniária pela outorga de direito de uso de 

um recurso natural; 

-Instrumento da PNRH pelo qual o 

pagamento de uma quantia indicativa do 

valor econômico da água recai sobre o 

usuário-outorgado. 

 

 

 

Provedor-

recebedor 

 

 

 

Programa Produtor de Águas 

-Princípio justifica o incentivo financeiro a 

quem adota práticas de preservação 

ambiental; 

-Instrumento remunerador dos produtores 

rurais que adotam práticas e manejos 

conservacionistas da cobertura vegetal no 

entorno de corpos hídricos. 

Fonte: Autoras, 2017. 
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Pela Figura 1, visualiza-se a quantidade de Estados brasileiros que já implantaram a cobrança pelo 

uso da água, fundamentada no princípio do usuário-pagador, e daqueles que possuem projetos do Programa 

Produtor de Águas, erigido sob a perspectiva do princípio provedor-recebedor.  

Figura 1 – Estados brasileiros que possuem projetos vinculados ao Programa Produtor de Água e aqueles que já 

implantaram a cobrança pelo uso da água. 

 
Fonte: ANA (2017). Elaboração das Autoras. 

 

A cobrança pelo uso da água é um instrumento que possui autorização legal para a sua instituição 

pelos Estados brasileiros desde 1997, contudo, apenas em 2003, o Brasil teve a primeira experiência na Bacia 

do Rio Paraíba do Sul (GARCIA, 2012). Este instrumento encontra bastante resistência de implementação, pois 

onera os usuários. Verifica-se que este instrumento está associado ao princípio do usuário-pagador, o qual 

orienta a utilização dos bens ambientais levando em consideração sua escassez e os benefícios econômicos 

(GONÇALVEZ, 2014). A falta de implementação do instrumento da cobrança pelo uso da água reflete a força 

do poder econômico e político que se aproveita de um bem ambiental público, o qual é parte componente do 

patrimônio ambiental nacional, que pode vir a ser desequilibrado, trazendo, assim, prejuízos a toda coletividade 

(MILARÉ, 2011). 

É possível aferir da análise da Figura 1 o quanto a região Norte é resistente à implementação da 

cobrança pelo uso da água. Explica-se que isso ocorre porque há priorização da instituição dos instrumentos da 

PNRH nas regiões onde os recursos hídricos já sofrem com as pressões econômicas (VEIGA; MAGRINI, 
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2013). Pode-se também considerar que o fato de a legislação não ter trazido um prazo para a implementação do 

referido instrumento contribui para a demora em sua implementação, porque, a depender da vontade política, 

este instrumento poderá continuar sendo postergado, pelo fato de tratar-se de um recurso natural que está sendo 

acessado há anos gratuitamente. 

Quanto ao Programa Produtor de Águas idealizado um pouco depois, em 2001, pela ANA, já contempla 

muito mais Estados adeptos do que o instrumento da cobrança pelo uso da água como se constata na Figura 1. 

Como dito, sua base está em estimular a proteção desse recurso, conforme a orientação do princípio do 

provedor-recebedor. Por óbvio, este será melhor recebido por tratar-se de bônus. Porém, não substituirá jamais a 

obrigação daqueles que fazem uso dos bens ambientais em grande quantidade e com fins econômicos de 

pagarem pelo mesmo, porquanto possuem objetivos claramente distintos.  

Portanto, verifica-se que os princípios orientam com clareza a importância tanto do instrumento de 

gestão, a cobrança pelo uso da água, quanto do Programa Produtor de Água demonstrando seus diferentes 

objetivos. Enquanto a cobrança mantém preocupação com o pagamento por parte daqueles que usam a água em 

grande quantidade e em benefício próprio, o Programa Produtor de Água premia aqueles que conservam em 

suas propriedades locais estratégicos para a manutenção dos recursos hídricos, prestando um serviço a toda 

sociedade e ao planeta. Por outro lado, o princípio do usuário-pagador vem para frear o uso egoísta, neste caso 

particular dos recursos hídricos em quantidade significativa e benefício próprio, o princípio do provedor-

recebedor incentiva a proteção que beneficia a toda comunidade local, regional e global. 

 

4. CONCLUSÃO 

A pesquisa permitiu compreender as essências dos princípios ambientais do usuário-pagador e do 

provedor-recebedor, que possuem fundamental importância à gestão hídrica, porque se tratam de norma-valor 

que orienta tanto o Poder Público quanto a comunidade em prol da defesa do meio ambiente.  

Além disso, foi possível relacionar o instrumento da cobrança e o Programa Produtor de Águas 

considerados como instrumentos econômicos aos referidos princípios, discutindo a complementariedade 

daqueles aos instrumentos de comando e controle, bem como demonstrando a função orientadora dos princípios 

na concretização dos mesmos. E mais, entender o quão diferente é seus objetivos a partir da análise dos 

princípios que os embasam. 

É importante destacar que não se pode considerar a maior implementação do Programa Produtor de 

Águas da ANA em relação à baixa implementação do instrumento da cobrança pelo uso da água como um 

indicativo de que aquele deverá ser priorizado. Cabe ressaltar que os resultados sugerem haver resistência por 

parte dos poderes econômico e político em pagar pelo uso de um bem ambiental, desprezando o princípio do 
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usuário-pagador o qual se destina a todos aqueles que utilizam em grande quantidade e com fins econômicos os 

bens ambientais considerados escassos. 

Portanto, necessita-se ser impulsionada a implementação do instrumento da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, pois os bens ambientais não podem continuar sendo tratados como meros insumos produtivos, 

trata-se de bem escasso e de relevância fundamental à vida. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho vem contribuir com o estudo da relação entre áreas verdes, índice de cobertura vegetal por 

habitantes e urbanização na cidade de Belém, localizada na Amazônia. Foram analisados dados demográficos 

do IBGE e imagem do LANDSAT 8 para quantificar aquelas variáveis. A intensa urbanização dentro das 

cidades modifica os elementos naturais, como solo, temperatura, umidade, nebulosidade, mecanismos do vento, 

pluviosidade, flora e fauna, os quais, na maioria das vezes, são responsáveis pelas condições de conforto 

ambiental. Nesse quadro de profundas mudanças, buscam-se novas formas de tratar o território, e assim, as 

áreas verdes ganham cada vez mais importância. Os resultados indicaram que as áreas localizadas na parte 

continental, primeira légua patrimonial, DABEL e DAGUA, têm as maiores taxas de urbanização, 99,02% e 

98,47%, e os menores índices de cobertura vegetal por habitante, 0,79 m² e 0,67 m².  Por outro lado, a parte ao 

norte, distrito de DAMOS, e a região das ilhas, DAOUT, apresentam, respectivamente, as melhores taxas de 

áreas verdes, 85,21% e 79,66%, e os melhores índices de cobertura vegetal por habitante, 5.278,47 m² e 

1.910,01 m². Isso converge para importância das áreas verdes, no intuito de proporcionarem uma melhora na 

qualidade de vida da população. 

 

Palavras-chave: Áreas Verdes. Urbanização. Belém. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Geografia física. 
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1. INTRODUÇÃO  

Antigamente, as questões urbanas eram vistas como alheias e mesmo perniciosas para a questão 

ambiental e a natureza só aparecia como natureza produzida no seio das cidades, na forma de parques, praças e 

jardins. Impossível, parecia àquela época, pensar em uma articulação íntima do espaço urbano com o espaço 

natural. A natureza era restrita ao campo, ou às matas e florestas não ocupadas pelo homem civilizado. Como 

referência, estava a perspectiva de uma produção social do espaço humano inteiramente dominada pelo tecido 

urbano-industrial, moldando, equipando e organizando territórios à sua imagem (MONTE-MÓR, 2015). 

No entanto, a partir do século XIX, o mundo presencia um novo modelo de civilização, sustentado na 

crescente industrialização e urbanização do espaço, o qual se impõe ao meio natural. Segundo Ribeiro (2008), o 

processo de urbanização no Brasil é singular, segundo demonstraram diversos autores, como os geógrafos 

Milton Santos (1990 e 1993) e Ana Fani Carlos (2001). Para o primeiro, esse processo é marcado pela 

aceleração e pelo ritmo intenso. A outra autora afirma que é produto da lógica especulativa, que resultou em 

vazios urbanos, concentração de áreas nobres em meio à pobreza e na ocupação de sítios urbanos indevidos, que 

se tornaram áreas de risco ambiental. 

Na Amazônia, observa-se a mesma lógica. O modo com que o processo de expansão urbana vem 

ocorrendo acentua ainda mais os problemas socioeconômicos e ambientais nas cidades. Apesar disso, o que se 

tem observado é que a questão urbana é negligenciada nos estudos voltados para a região (BECKER, 2013). 

Esse mesmo padrão também é observado em Belém. Segundo Trindade Jr. (2016), de 1960 a 1990 foram, 

aproximadamente, um milhão de pessoas que passaram a incrementar a dinâmica do espaço urbano de Belém. 

Num primeiro momento do processo de metropolização, grande parte desse contingente se concentrou nas áreas 

centrais da metrópole, em espaços sem infraestrutura e de péssima qualidade ambiental. 

Ressalte-se que essa transformação da paisagem dentro do cenário urbano modifica os elementos 

naturais, como solo, temperatura, umidade, nebulosidade, mecanismos do vento, pluviosidade, flora e fauna, os 

quais, na maioria das vezes, são responsáveis pelas condições de conforto ambiental. Nesse quadro de 

profundas mudanças, buscam-se novas formas de tratar o território, e assim, as áreas verdes ganham cada vez 

mais importância.  

Hardt (1994) conceitua áreas verdes urbanas como áreas livres da cidade, com características 

predominantemente naturais, sem levar em conta o porte da vegetação, são áreas onde predomina a 

permeabilidade, podendo haver vegetação predominantemente rasteira ou uma vasta cobertura arbórea (apud 

FIEBER, 2004). As áreas verdes são importantes para a qualidade ambiental das cidades, já que assumem um 

papel de equilíbrio entre o espaço modificado para o assentamento urbano e o meio ambiente (LIMA; 
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AMORIM, 2006). Essas áreas caracterizam a imagem da cidade, assumindo uma individualidade própria e 

desempenhando funções precisas. 

As áreas verdes garantem conforto térmico e impedem possíveis alterações no microclima, além de 

assumirem um papel fundamental de lazer e recreação para a população. Segundo vários autores, a vegetação 

urbana desempenha funções muito importantes nas cidades, não se restringindo a estética e paisagística, as 

quais valorizam a beleza no ambiente, mas vão além, apresentando as funções ecológica, social, educativa, 

estética, psicológica, cultural (GUZZO, 1991; NUCCI; CAVALHEIRO, 1999; PIVETTA et. al., 2002 apud 

RODRIGUES et. al., 2014). 

A ausência de arborização nas cidades reflete o agravamento da questão ambiental, pois à medida que as 

cidades se expandem e se apropriam demasiadamente dos recursos naturais, transformam o espaço natural, 

reduzindo a qualidade de vida da população ali residente.  

No intuito de garantir o mínimo de áreas verdes dentro das cidades, diversas organizações internacionais 

criaram índices de cobertura vegetal ou de áreas verdes. A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) 

também faz recomendações para o índice de área verde. Ela preconiza um mínimo de 15 m²/habitante para que 

as áreas verdes públicas destinadas à recreação venham a cumprir plenamente suas funções social e ambiental 

de fornecer bem-estar, lazer, recreação, isolamento acústico e microclima, entre outros benefícios (LUCON et. 

al., 2013). 

Orientados por essas questões, a presente pesquisa mapeia o padrão de urbanização, quantifica a 

distribuição de áreas verdes no município de Belém, bem como o seu índice de cobertura vegetal por habitante, 

no intuito de perceber de que forma a distribuição espacial da vegetação interfere na qualidade de vida da 

população residente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é cidade de Belém, capital do estado do Pará, localizada sob as coordenadas 

geográficas 01°27´ S e 48°28’ W, e segundo dados do IBGE, a população estimada para o município em 2016 é 

de 1.446.042 habitantes (PNAD), distribuídos num território de 1.065km2. De acordo com dados da CODEM 

(Companhia de Desenvolvimento e Administração da área metropolitana de Belém - 2005), o município de 

Belém, considerando a porção insular e continental, está dividido em oito Distritos Administrativos, englobando 

39 ilhas e 71 bairros.  

Para este trabalho foi utilizada essa mesma divisão, no entanto, pequenos ajustes foram necessários, pois 

para mensurar a quantidade de áreas verdes, foram utilizados bairros inteiros, não se admitindo que o mesmo 
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bairro pertencesse a dois distritos. Outro ponto importante seguido foi a escolha de incorporar as ilhas no 

Distrito de Outeiro. A Tabela 1 apresenta os bairros que compõem cada distrito e o Mapa 1 mostra a sua 

posição geográfica. 

 
Tabela 1: Relação nominal de bairros e ilhas dos Distritos Administrativos de Belém 

Distritos Administrativos Bairros Ilhas 

 

DAMOS 

(DA MOSQUEIRO) 

Maracajá, Vila, Mangueiras, 

Praia Grande, Aeroporto, Farol, 

Chapéu Virado, Natal do 

Murubira, Porto Arthur, 

Murubira, Ariramba, São 

Francisco, Bonfim, 

Carananduba, Marahu, Caruara, 

Paraíso, Sucurijuquara e Baía do 

Sol 

São Pedro, Maracujá, Pombas, 

Papagaio, Canuari, Conceição, 

Maruim I, Maruim II e 04 ilhas 

sem denominação. 

 

 

 

DAOUT 

(DA OUTEIRO) 

Água Boa, Brasília, São João do 

Outeiro e Itaiteua. 

 

Santa Cruz, Jutuba, 

Coroinha/Nova, Croinha, 

Urubuoca/Paquetá-Açu, 

Cotijuba, Itatuoca, 

Urubuoca/Papagaios/Jararaca, 

Barra/Patos/Jararaquinha, 

Redonda/Jararaca/Longa, 

Patos/Nova/Mirim, Cruzador, 

Fortinho, Fortim/Barra, 

Cintra/Maracujá, 

Marineira/Combu, 

Murutura/Murutucu, Paulo da 

Cunha/Grande, 

Poticarvônia/Ilhinha, Negra, 

Viçosa e 06 ilhas sem 

denominação. 

DAICO 

(DA ICOARACI) 

Cruzeiro, Ponta Grossa, 

Maracacuera, Campina de 

Icoaraci, Águas Negras, Agulha, 

Paracuri, Parque Guajará e 

Tenoné 

 

DABEN 

(DA BENGUÍ) 

Tapanã, Coqueiro, Pratinha, São 

Clemente, Parque Verde, 

Benguí, Cabanagem, Una e 

Mangueirão 

 

DAENT 

(DA ENTRONCAMENTO) 

Val-de-Cães, Souza, 

Castanheira, Guanabara, Águas 

Lindas, Aurá, Universitário, 

Curió-Utinga e Marambaia. 

 

DASAC 

(DA SACRAMENTA) 

Sacramenta, Maracangalha, 

Miramar, Barreiro, Telégrafo, 

Pedreira, Fátima e Marco. 

 

DABEL 

(DA BELÉM) 

Reduto, Campina, Nazaré, 

Umarizal, São Brás, Batista 

Campos e Cidade Velha 

 

DAGUA 

(DA GUAMÁ) 

Montese (Terra Firme), Condor, 

Jurunas, Cremação, Guamá e 

Canudos. 

 

Fonte: Os autores. 
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Mapa 1 – Área de Estudo com a Divisão dos Distritos Administrativos do Município de Belém. 

 
Fonte: Os autores. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Foi utilizada uma base georreferenciada, a partir de dados e informações cartográficas e de 

sensoriamento remoto, que foram processados com o suporte do software ArcGisTM 10.2. A imagem de satélite 

usada foi do LANDSAT 8 do dia de 22 de outubro de 2015 com resolução espacial de 30 metros e está 

disponível no site do Serviço de Levantamento Geológico do Estados Unidos – USGS no formato geotiff nas 

bandas azul (blue), vermelho (red), verde (green), infravermelho próximo (NIR) e na composição vermelho-

verde-azul (RGB). 

Para gerar o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) usou-se as bandas 4 e 5, que 

segundo Velasco et. al. (2007) consiste em uma equação que tem como variáveis as bandas do vermelho e 

infravermelho próximo, como se segue:  

 

Onde: IVP: valor da reflectância da banda no Infravermelho próximo; V: valor de reflectância da banda 

no vermelho. 

Na correção de ajustes de imagens foi possível visualizar e classificar os elementos urbanos, gerando o 

NDVI, índice muito utilizado, pois, reduz o efeito topográfico e apresenta uma escala de medida linear entre -1 

e 1.  

A partir da imagem raster, foi possível convertê-la em shapefile, tipo polígono, para assim quantificar, 

em quilômetros quadrados, a cobertura de água, solo exposto e vegetal do município. O índice de áreas verdes é 

aquele que expressa a quantidade de espaços livres de uso público, em km2 ou m2, pela quantidade de habitantes 
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que vivem em uma determinada cidade (PERREIRA et. al., 2010). Aqui área verde será sinônimo de cobertura 

vegetal. Seguindo essa linha, pode-se extrair a quantidade de áreas verdes por distrito, gerando assim o índice 

de cobertura vegetal por habitante (ICVH), expresso pela seguinte fórmula: 

 

Para se chegar ao Índice de Cobertura Vegetal por Habitante para o ano da imagem de satélite, 2015, foi 

necessário fazer uma projeção da população por distrito. Para tal se aplicou o método de projeção geométrica, 

que consiste em estimar o crescimento populacional em função da população existente a cada instante 

(HELLER; PÁDUA, 2010). Os dados utilizados foram do CENSO 2000 (P0 e t0) e do CENSO 2010 (P1 e t1), 

gerando o coeficiente geométrico. 

 

Em que: Kg: Coeficiente geométrico; lnP1: Log Natural da População final (hab); lnP0: Log Natural da 

População inicial (hab); t1: Tempo final; t0: Tempo inicial.  

Achado o valor do coeficiente, substituímos o na equação abaixo para se chegar ao valor estimado da 

população.  

 

Onde: Pt: População total (hab); P0: População inicial (hab); Kg: Coeficiente geométrico; t: Ano para 

projeção; t0: Tempo inicial. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao aplicar as metodologias chegou-se aos seguintes resultados, o NDVI (Mapa 2) para o município de 

Belém revelou altos índices de urbanização em grande parte dos distritos, dos quais apenas três apresentaram 

taxas de vegetação superior as de solo exposto. Em situações críticas (Tabela 2), nos quais mais de 80% da sua 

área total corresponde a solo exposto, encontram-se os distritos de DASAC, 91,84%, DABEL, 99,02%, 

DAGUA, 98,47%, distritos localizados na área de surgimento da cidade e DABEN, 85,27%, localizado no 

entorno da Rodovia Augusto Montenegro, zona de expansão da cidade. Nesses distritos houve e ainda há uma 

intensa supressão da cobertura vegetal, o que nos leva a crer que esse processo de supressão vegetal continue 

numa crescente.  

As análises demonstram que nos distritos de DABEL e DAGUA, além de apresentarem altas taxas de 

solo exposto, apresentam respectivamente, 0,87% e 1,53% de áreas verdes, ocasionando alterações no meio 

físico e consequentemente na qualidade de vida. Os distritos de DASAC e DABEN têm grande parte da sua 
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área de solo exposto, como visto acima, entretanto ainda apresentam, respectivamente, 8,16% e 14,73% de 

áreas verdes, o que lhes conferem um melhor conforto ambiental em relação àqueles.    

O distrito de DAICO apresenta 70,47% da sua área como solo exposto, em oposição tem 26,85% de 

áreas verdes. Essa taxa ainda não é adequada, mas já coloca o distrito numa zona com melhores índices 

ambientais do que os demais. 

Na direção inversa estão os distritos de DAMOS, DAOUT, e DAENT. Nos dois primeiros se têm poucas 

áreas urbanizadas, 12,92 % e 16%, respectivamente, da sua área total, e uma predominância de áreas verdes, 

que ocupam respectivamente, 85,21% e 79,66%, do território. O distrito de DAENT apresenta 34,63% de solo 

exposto e mais de 60% de áreas verdes. Esses distritos apresentam mais áreas verdes e um melhor conforto 

térmico para a população. 

Mapa 2 – Classificação do NDVI com os distritos administrativos de 

Belém  

Fonte: Os autores. 

 

Tabela 2 – Quantitativo da Classificação nos Distritos Administrativos de Belém. 

Distritos 

Administrativos 

ÁGUA SOLO EXPOSTO ÁREAS VERDES 

Km2 % Km2 % Km2 % 

DAMOS 4,21 1,87 29,05 12,92 191,42 85,21 

DAOUT 4,89 4,34 18,05 16 89,91 79,66 

DAICO 0,9 2,68 23,05 70,47 8,95 26,85 

DABEN 0 0 31,88 85,27 5,51 14,73 

DAENT 1,97 3,09 22,26 34,63 40,03 62,28 

DASAC 0 0 16,94 91,84 1,5 8,16 

DABEL 0,01 0,1 10,37 99,02 0,09 0,87 

DAGUA 0 0 13,04 98,47 0,20 1,53 

Fonte: Os autores. 
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Esses resultados do NDVI corroboram para outras análises. Com os dados da projeção geométrica 

(Tabela 3) foi possível obter os índices de cobertura vegetal por habitante em cada uma dessas áreas (Mapa 3). 

Verifica-se que apenas os distritos: DAMOS, com 5.278,47 m², DAOUT, com 1.910,01 m² e DAENT, 

com 255,18 m², apresentam percentuais de cobertura vegetal superior aos 15 m² preconizados pela SBAU. Isso 

se justifica pela presença de áreas protegidas, como o Parque Municipal da Ilha de Mosqueiro, e das ilhas, que 

compõem o município e que ainda não sofreram grandes pressões de urbanização e pela baixa taxa 

populacional, que, respectivamente, são de 36.265, 47.074 e 156.878 habitantes. Essas áreas por possuírem altas 

taxas de áreas verdes, desempenham um papel de equilíbrio na cidade. 

Ainda, acima dos 15 m² recomendados pelo SBAU, encontram-se os distritos DAICO com 47,92 m² e 

DABEN com 17,43 m² e com as seguintes taxas populacionais, 186.809 e 316.080 habitantes, no entanto, sobre 

este último, é preciso atenção, pois essa área nos últimos anos apresentou e apresenta um intenso processo de 

urbanização, culminando com a construção de shopping centers, condomínios e escolas de grande porte. 

De maneira oposta, estão os distritos de DASAC com 5,08 m², DABEL com 0,79 m² e DAGUA com 

0,67 m², apresentando os piores índices e bem abaixo dos 15 m² da SBAU. Aqui está presente um processo de 

urbanização acelerado refletindo a ausência de vegetação, tanto que apresentam as seguintes taxas de 

urbanização, 295.445, 115.093 e 305.099 habitantes, e em última instância prejudica a qualidade de vida dos 

habitantes.  

 

Tabela 3 – Dados dos CENSOS 2000 e 2010 e Projeção Geométrica para os Distritos Administrativos de Belém 

Distritos 

Administrativos 

CENSO 2000 

(hab) 

CENSO 2010 

(hab) 

Projeção Geométrica 

(hab) 

DAMOS 27.896 33.232 36.265 

DAOUT 26.225 38.731 47.074 

DAICO 133.150 167.035 186.809 

DABEN 238.734 287.981 316.080 

DAENT 141.204 151.488 156.878 

DASAC 285.730 292.255 295.445 

DABEL 112.493 114.323 115.093 

DAGUA 315.185 308.353 305.099 

Fonte: Os autores. 
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Mapa 3: Índice de Cobertura Vegetal por Habitante por Distrito Administrativo. 

 
Fonte: Os autores. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da metodologia proposta, foi mapeado e quantificado para o município de Belém, áreas com 

solo exposto, água e áreas verdes. A partir dos dados, verificou-se que a cidade apresenta recortes bem 

heterogêneos.  

A parte ao norte, distrito de DAMOS, e a região das ilhas, DAOUT apresentam os melhores índices de 

cobertura vegetal por habitante, devido a presença elevada de áreas verdes e pela baixa taxa populacional. Em 

uma faixa intermediária encontram-se os distritos de DAICO e DABEN. Esses distritos apresentam ICVH 

acima do recomendado pela SBAU. Com os piores índices, bem abaixo do recomendado, e as maiores taxas 

populacionais estão os distritos de DASAC, DABEL e DAGUA. 

Como apontado, essas variáveis estão intimamente ligadas e decorrem claramente da baixa taxa de áreas 

verdes dispostas na superfície da cidade e das altas taxas de urbanização. Esses dados apontam que a escassez 

da vegetação produz impactos ambientais: como a redução da umidade relativa do ar, favorecimento da ilha de 

calor, além da ineficiência da “limpeza” do ar, que poderia ser propiciado com o serviço das folhas das árvores, 

através do ciclo do CO2.  

A compreensão da combinação do espaço urbano com as áreas verdes e as suas consequências são de 

fundamental importância, pois provoca uma discussão acerca de um projeto de planejamento adequado para 

esta realidade de valorização do ambiente natural e, de uma mudança na qualidade ambiental e 

consequentemente de uma melhor qualidade de vida para os citadinos. 
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Assim a cidade se encontra em total desequilíbrio, uma cidade insustentável e incapaz de gerir os seus 

passivos ambientais. Aqui se põe um grande dilema da sociedade dita moderna: conciliar as questões ambientais 

com as sociais. 
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RESUMO  

 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise temporal do uso e ocupação da terra do município de Rondon 

do Pará (PA), por meio da abordagem de classificação orientada a objetos geográficos (GEOBIA), com vistas a 

identificar se a inclusão do município na lista de prioridades para ações de prevenção, monitoramento e controle 

do desmatamento na Amazônia coibiu o avanço deste processo. Foram utilizadas as imagens Landsat 5 - TM e 

8 - OLI, referentes aos anos de 2006 e 2017, respectivamente, e a abordagem GEOBIA, que implementa, além 

da informação espectral pura, elementos relativos à textura e à forma para uma análise mais precisa. O 

procedimento metodológico adotado envolveu o cálculo de índices de vegetação para realçar as classes de 

interesses presentes, a geração de geo-objetos por meio do segmentador Multiresolution Segmentation (MS), a 

classificação por meio do algoritmo Support Vector Machine (SVM) e a correção dos erros observados em uma 

etapa de pós-classificação. Os resultados mostram que o processo de desmatamento continuou intenso no 

município, com a conversão de 98.904,468 ha de vegetação natural para área antropizada, demonstrando que 

urge a intensificação da fiscalização e de ações que impulsionem o desenvolvimento de bases sustentáveis para 

alterar este cenário. 

 

Palavras-chave: Classificação de imagens. GEOBIA. Desmatamento. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Devido ao avanço desenfreado do desmatamento, Rondon do Pará foi incluído, em 2007, na lista de 

municípios prioritários para ações de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia. A 

relação foi criada pelo Decreto 6.321 (BRASIL, 2007), de dezembro de 2007. Os municípios listados possuem 

prioridade em medidas de integração e aperfeiçoamento das ações de monitoramento e controle de órgãos 

federais, o ordenamento fundiário e territorial e o incentivo a atividades econômicas ambientalmente 

sustentáveis. 

O Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélites – PRODES, estimou para o 

período entre 1º de agosto de 2006 e 31 de julho de 2007 um total de 11.224 Km² de desmatamento na 

Amazônia brasileira. O Pará foi responsável por aproximadamente 5.569 Km² das áreas desflorestadas, sendo o 

único estado a apresentar taxa de crescimento, apenas 1%, no desmatamento para 2006-2007 (INPE, 2007). 

A região chamada de “Arco do Desmatamento”, situada em terras do leste e sul do Pará, que seguem 

para o oeste e passam pelos estados do Mato Grosso, Rondônia e Acre, é responsável pelas maiores taxas do 

desmatamento e pelo avanço da fronteira agrícola em direção às florestas preservadas. Este avanço consiste na 

retirada ilegal da floresta de terras públicas para venda da madeira, para o cultivo do capim para o gado e, 

finalmente, para a implantação de culturas agrícolas. No entanto, a pecuária ainda é a atividade com maior 

contribuição para o desmatamento na região, sendo responsável por 63% no ano de 2017 (FONSECA et al., 

2017). 

De acordo com Fonseca, Souza Jr. e Veríssimo (2015), no período de agosto de 2014 a janeiro de 2015, 

1.660 km² foram desmatados na Amazônia. Deste montante, 15,8 km² pertenciam à Rondon do Pará, o 3º 

município na lista dos que mais desmataram. 

O desmatamento vai além das consequências ambientais, acarretando fenômenos sociais como a 

expansão de fronteiras e o consequente conflito agrário (SANT’ANNA; YOUNG, 2010). Nesse contexto, 

ressalta-se a necessidade de aliar governos e sociedade no controle do desmatamento, aumentando a eficácia de 

fiscalizações e de projetos para a conscientização da população, além do uso de novas técnicas e de 

metodologias para o monitoramento estratégico. 

O monitoramento de extensas áreas pode ser realizado por técnicas de Sensoriamento Remoto que 

associado às ferramentas de geoprocessamento permitem elaborar modelos e métodos computacionais para 

análise espacial, em curto espaço de tempo e de forma menos onerosa. Entre as novas metodologias pode-se 

destacar a Geographic Object-Based Image Analysis – GEOBIA. Esta técnica permite a divisão de imagens 

orbitais em objetos-imagem a partir de suas características na análise espacial e temporal, constituindo um 

modelo diferencial em relação ao procedimento baseado em pixel-a-pixel (HAY; CASTILLA, 2008). 
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Diante deste cenário, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise temporal do uso e 

ocupação da terra do município de Rondon do Pará – PA nos anos de 2006 e 2017, visando identificar se a 

inclusão do município na lista de prioridades para ações de prevenção, monitoramento e controle do 

desmatamento coibiu este processo ao longo da última década. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende o município de Rondon do Pará, latitude 4°46'34''S e longitude 

48°04'02''W (Figura 1). Possuindo área de 8.257,63 km², o município pertence à região Sudeste do estado do 

Pará e está distante 532 km da capital paraense, Belém (IBGE, 2017). 

 

Figura 1. Mapa de localização geográfica do município de Rondon do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dos autores (2017). 

 

A precipitação média anual em Rondon do Pará é de 1.710 mm, com moderado déficit de água no 

período seco (entre junho e outubro). O ano hidrológico da região começa em outubro com a estação chuvosa e 

termina em setembro, com o fim da estiagem (CPRM, 2015). O clima predominante na região é o Aw, de 

acordo com critérios de Köppen (KÖPPEN, 1936), caracterizado por um clima tropical chuvoso. 

A região possui relevos de suavemente ondulado a fortemente ondulado. A cobertura vegetal 

predominante do município de Rondon do Pará, segundo a classificação adotada pela Embrapa (1988) é 

composta por 2 formações florestais bem distintas: floresta equatorial subperenifólia e floresta equatorial 
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higrófila de várzea. A principal vocação municipal é a agropecuária, com destaque para a intensa exploração 

madeireira e a produção de leite. 

Além do decreto federal, o município fez parte do Programa Arco Verde, que visa levar incentivos ao 

desenvolvimento sustentável aos municípios que foram alvo de grandes operações de fiscalização ambiental em 

2008 e 2009 (BRITO; BARRETO, 2010). 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 

Para as classificações, optou-se por adotar a abordagem orientada a objetos (GEOBIA), em detrimento à 

pixel-a-pixel. Enquanto que na abordagem pixel-a-pixel a referência para a classificação é o valor individual de 

cada pixel, sem levar em consideração a influência da vizinhança no processo de decisão, na GEOBIA isto é 

considerado, delimitando áreas homogêneas tratadas como objetos. Além da informação espectral pura, a 

GEOBIA caracteriza-se pelo incremento de informações relacionadas a objetos, como forma, textura e contexto, 

o que pode ser extremamente útil quando se tem o desafio de analisar paisagens heterogêneas (BLASCHKE, 

2010), conferindo maior grau de acurácia aos produtos finais de mapeamento. Nesse contexto, estudos recentes 

com o uso da GEOBIA demonstram que a qualidade de um mapeamento depende de fatores que transcendem 

os valores de reflectância (SCHULTZ et al., 2016). 

Neste contexto, por possuir uma gama de características essenciais à detecção de mudanças na paisagem 

e melhor representar o espaço geográfico, a abordagem GEOBIA foi utilizada para averiguar as transformações 

no uso e ocupação da terra do município de Rondon do Pará, com o intuito de avaliar as mudanças transcorridas 

ao longo de uma década de inserção como município prioritário para ações de prevenção, monitoramento e 

controle do desmatamento. 

2.3 MAPEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA 

Para a realização do presente estudo, foi utilizada uma imagem do satélite Landsat 5, sensor Thematic 

Mapper (TM) de 24/07/2006 e outra do satélite Landsat 8, sensor Operational Land Imager (OLI) de 

06/07/2017. As imagens correspondem à órbita/ponto 223/63 e são datadas do mesmo período anual com o 

objetivo de evitar variações de brilho decorrentes de mudanças do ângulo solar, bem como mudanças 

fenológicas expressivas da cobertura vegetal e do calendário agrícola local. Ambas as imagens foram obtidas do 

sítio do United States Geological Survey (USGS, 2017), que as disponibiliza já georreferenciadas. 

Ambas as imagens foram reprojetadas para a projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), 

DATUM SIRGAS 2000, zona 22 Sul. O mapeamento envolveu a implementação da abordagem GEOBIA em 

ambiente eCognition Developer® 64 (TRIMBLE GEOSPATIAL, 2009). O procedimento metodológico 

adotado envolveu o cálculo de índices de vegetação para realçar as classes de interesses presentes, a geração de 



 

 

 

133 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

geo-objetos por meio do segmentador Multiresolution Segmentation (MS), a classificação dos geo-objetos por 

meio do algoritmo Support Vector Machine (SVM) e a correção dos erros observados em uma etapa de pós-

classificação. 

Além dos atributos espectrais, espaciais, morfológicos, contextuais e temporais, três índices de 

vegetação foram gerados para aumentar a separabilidade espectral das classes mapeadas (mata, agropecuária, 

corpo hídrico, silvicultura e uso urbano) e melhorar o resultado da segmentação: Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI), Soil-adjusted Vegetation Index (SAVI) e Normalized Difference Water Index 

(NDWI), que foram escolhidos por serem sensíveis a variação de vegetação verde, solo exposto e corpos 

d’água. 

Para a segmentação das imagens foi utilizado o algoritmo MS, o qual, segundo Espíndola; Câmara 

(2007), agrupa os pixels de cada objeto em função da definição de seis parâmetros: fator de escala, forma, 

suavidade, compacidade, cor e peso, atribuídos a cada banda. Os parâmetros de segmentação foram definidos 

com base na realização de testes. 

Ao final, para realizar a classificação, foi utilizado o classificador Support Vector Machine (SVM), que 

seleciona um pequeno número de ocorrências de fronteiras críticas entre as tipologias da paisagem, as quais são 

denominadas “Vetores de suporte” de cada classe e são utilizadas para construir uma função linear 

discriminante que as separam de forma mais ampla possível (WITTEN, FRANK e MARK, 2011). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram geradas duas classificações: uma para o ano de 2006 e outra para o ano de 2017, apresentadas na 

Figura 2: 
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Figura 2. Mapas de uso e ocupação da terra em Rondon do Pará para os anos de 2006 - a) e 2017 - b). 

 

Fonte: Dos autores (2017). 

 

Mediante a análise das imagens orbitais, nota-se o avanço da agricultura, principalmente, a leste e ao sul 

do município, enquanto que nas regiões norte e oeste, a perda de vegetação deu lugar à pastagem, em maior 

escala. Os resultados das classificações, representados pela quantificação das áreas em hectares (ha), mostram 

que a inclusão do município de Rondon do Pará na lista de prioridades para o controle do desmatamento não 

representou controle ou mitigação do processo, até então. A área de mata nativa passou de 494.466,77 ha em 

2006 para 395.462,30 ha em 2017, o que representa uma perda de 99.004,47 ha e um desmatamento de 11,99% 

ao longo dos 11 anos. Em contrapartida, houve incremento de 98.447,38 ha (11,93%) nas áreas antropizadas 

(cujas características foram alteradas pelo homem) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Áreas recobertas por cada tipo de uso e ocupação da terra e sua variação. 

 

Área 2006 

(ha) 

Porcentagem 

2006 (%) 

Área 2017 

(ha) 

Porcentagem 

2017 (%) 

Variação 

(%) 

Vegetação natural 494.466,77 59,88 395.462,30 47,89 - 11,99 

Uso antrópico 329.771,13 39,92 428.218,51 51,85 + 11,93 

Cursos d’água 769,56 0,10 768,65 0,09 - 0,01 

Área urbana 756,34 0,10 789,32 0,11 + 0,01 

Nuvem - - 525,02 0,06 - 

Fonte: Dos autores (2017). 
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O fato de o município pertencer ao chamado “Arco do desmatamento” faz com que seja difícil o 

controle da perda de vegetação nativa, pois o avanço intensivo da agricultura e da pastagem para rebanhos 

bovinos é exaustivo nesta região. Entretanto, apesar do crescimento do setor agropecuário, não é possível 

afirmar que a expansão da pecuária é a principal atividade determinante dos desmatamentos, pois outros 

fenômenos associados à derrubada de árvores e à pecuária extensiva, tais como a extração seletiva de madeira e 

a especulação fundiária, podem também estar relacionados à ocorrência desse processo, conforme concluem 

Parizzi et al., (2017), que avaliaram a dinâmica do uso e cobertura da terra na sub-bacia do rio Guamá, na qual 

está inserida grande parte do município de Rondon do Pará. 

Outra atividade que contribui para o desmatamento é a atividade carvoeira. Muitas carvoarias deixaram 

a zona urbana para se instalarem na zona rural de Rondon do Pará, próximo a matas primárias e secundárias, 

devido à proximidade com a matéria-prima, fator que fomentou a derrubada de árvores nativas ao longo da 

década (MONTEIRO, SILVA e AMARAL, 2007). Os referidos autores, bem como Théry et al., (2011) 

destacam o incremento do desmatamento ligado à atividade de produção do carvão e enfatizam o dano 

ambiental causado pela exploração de madeiras. Vale ressaltar que o município está inserido em uma região de 

exploração contínua de madeira (FILGUEIRAS et al., 2008), o Sudeste paraense. 

Um fator que pode ser uma alternativa mitigadora do desmatamento é a criação de Unidades de 

Conservação no município, visto que, de acordo com Bastos et al., (2014), só existe uma unidade dessas no 

município, o Parque Ambiental da Prainha, de proteção integral. 

A diminuição da área dos corpos hídricos (de 769,56 para 768,65 ha) ocorreu devido à presença de mata 

ciliar recobrindo áreas de água, inviabilizando sua classificação como corpo hídrico. Além disso, não está 

descartada a hipótese de assoreamento em alguns trechos, visto que Rego, Fernandes e Lima (2011) 

apresentaram um diagnóstico da degradação do rio Ararandeua ao longo dos anos, mostrando problemas 

relacionados ao lançamento de esgoto e resíduos industriais. 

Por fim, foi identificado aumento da área urbana (de 756,34 para 789,32 ha), como consequência do 

processo de incremento natural que as pequenas e médias cidades paraenses vêm apresentando nas últimas 

décadas. Em termos populacionais, em 2007, o município possuía 47.284 habitantes, segundo dados da 

Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEPOF/PA (2007). Já, em 2017, a 

população estimada é de 50.925 (IBGE, 2017). Este baixo crescimento pode ser explicado pela vocação do 

município e pela erosividade do solo na área urbana e suas proximidades (ROSA et al., 2017), que causa 

prejuízos frequentes aos moradores e cria áreas de risco nas quais torna-se inviável a construção de moradias. 

 

4. CONCLUSÃO 
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A aplicação da técnica da classificação orientada a objetos a partir de dados orbitais se mostrou eficiente 

na análise da dinâmica do uso e ocupação da terra em Rondon do Pará. A análise multitemporal é importante 

para o diagnóstico, planejamento e gestão dos municípios brasileiros, principalmente por mostrar a evolução das 

ações humanas sobre o território ao longo do tempo. Para o município de Rondon do Pará, esta análise indicou 

que, apesar de ser uma tentativa válida para reduzir o desmatamento na região, a inclusão do município de 

Rondon do Pará na lista de prioridades para ações de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento na 

Amazônia não coibiu o processo de retirada de mata nativa, até então. Infere-se que o desmatamento local esteja 

diretamente ligado ao crescimento da agropecuária e da extração vegetal, visto que a base econômica está na 

exploração predatória dos recursos florestais. 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em uma bacia hidrográfica da Amazônia, a bacia do rio Capim, localizada 

no nordeste paraense, e objetivou mapear e avaliar os diferentes usos e coberturas da terra na bacia. As bases 

cartográficas utilizadas foram do projeto TerraClass e PRODES desenvolvidos pelo INPE. Dessa forma, com o 

auxílio do software ArcGIS, foram elaborados os mapas de uso e cobertura da terra, utilizando dados de 

mapeamento referentes aos anos de 2004, 2008, 2010 e 2014. A partir da utilização dessas ferramentas pautadas 

em sistema de informações geográficas (SIG’s) aumentou-se a obtenção de êxito na realização das perícias 

ambientais realizadas na bacia. Com a análise dos resultados obtidos nota-se que a maior parte da área de estudo 

era composta por floresta e pastagem nos quatro períodos analisados. Após a floresta o maior uso identificado 

na bacia do rio Capim foi o de pastagem. Em relação a área de pastagem ela sofreu um aumento na bacia, no 

ano de 2004 correspondia a 26% da bacia, porém no ano de 2014 essa área foi incrementada para 29%. A bacia 

apresentou pouco modificação antrópica na sua vegetação natural no período estudado. As ferramentas 

relacionadas às geotecnologias se apresentaram como importantes instrumentos para o levantamento e 

mapeamento do conflito no uso da terra, uma vez que possibilitaram, o processamento dos dados espaciais com 

maior precisão e com menos tempo de elaboração. 

 

Palavras-chave: Uso e cobertura. Rio Capim. TerraClass. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas presenciamos grandes transformações da região amazônica, a partir das mudanças 

estruturais no processo de ocupação iniciado em 1960 impulsionadas por programas de desenvolvimento 

visando integrar a região ao restante do país (BECKER, 2007). Essas transformações tiveram como mola 

propulsora uma ocupação populacional desenfreada movida por migração espontânea ou estimulada por projeto 

de colonização, fruto da conjugação entre incentivos fiscais e a implantação de eixos rodoviários (BECKER, 

2005).  

As taxas de desmatamento registradas na região variaram de 11.030 km2/ano em 1991 até um máximo 

de 27.772 km2/ano alcançados em 1994 (INPE, 2013). Mas recentemente, o desmatamento da Amazônia 

começou a diminuir, tendo alcançado em 2013 a taxa de 5.843 km2/ano (INPE, 2013), considerada a segunda 

mais baixa registrada desde o início do monitoramento. 

Para Campos (2008) é de fundamental importância identificar e mapear as diferentes classes de uso da 

terra e suas modificações no tempo, bem como as atividades desenvolvidas, visando identificar e quantificar os 

impactos gerados e suas consequências para o bem-estar da população.  

Assim, torna-se necessário a utilização dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), por permitir a 

formulação de diagnósticos, prognósticos e avaliação de opções de ações manejos ambientais na bacia 

hidrográfica do rio Capim, pelo fato de propiciar atualização dos dados, agilidade no processamento e 

viabilidade econômica (CEREDA JUNIOR, 2006; VAEZA et al., 2010). Para Assis et al. (2014) os SIG é uma 

ferramenta de auxílio à análise espacial, tornando possível avaliar cenários geográficos com rapidez e 

consequentemente tornar mais ágil a tomada de decisões. 

A análise de uso e ocupação da terra utilizando técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto 

tem sido desenvolvido por vários autores (ALMEIDA; FERREIRA, 2015; BARROS, et al., 2012; HAYDEN; 

FRANÇA, 2013; LOPES, 2008; SILVA et al., 2013). Na região do Nordeste Paraense, foi verificado que as 

informações obtidas através de SIG podem ser usadas para realizar diagnósticos, por exemplo, sobre as ações 

antrópicas no território da bacia do rio Capim contribuindo na gestão e planejamento dos seus recursos naturais 

de uma forma geral. 

Referidas ferramentas ampliaram sua aplicabilidade e vêm contribuindo de forma bastante eficaz na 

realização das perícias ambientais, com a finalidade de auxiliar a constituição de meios de prova que venham a 

ser utilizadas para esclarecimento de questões ambientais (CORREIA, 2003). 

A perícia ambiental tem como objeto de estudo o meio ambiente, nos seus aspectos abióticos, bióticos e 

socioeconômicos, de caráter complexo e multidisciplinar, concernente a exame realizado por profissionais 

especialistas, legalmente habilitados, destinada a verificar, apurar ou esclarecer determinado fato relacionado a 
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litígios ambientais (ALMEIDA et al., 2000). Referido exame pericial se faz necessário para analisar casos de 

demandas judiciais específicas advindas das questões ambientais, quando o principal objeto de estudo é o dano 

ambiental ocorrido ou risco de sua ocorrência (CORREIA, 2003). 

Nessa perspectiva, tendo em vista a importância da bacia do rio Capim para o Estado do Pará buscou-se 

elaborar o mapeamento multitemporal dos anos de 2004, 2008, 2010 e 2014 e analisar as mudanças nas classes 

de uso e cobertura da terra na bacia nos últimos anos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Segundo Silva (1989), ao estudar a bacia do rio Capim, cita que seu curso total é de 967 km e 1.500 

metros de desembocadura não possui nascente própria, ele surge da confluência de dois grandes rios que são o 

Ararandeua e o Surubiju a noroeste da serra do Gurupi, a 103 metros de altura. Distante do oceano, mas, sendo 

ainda influenciado pela amplitude das marés que invade rio Guajará adentro, na confluência dos rios Capim e 

Guamá, em frente à cidade de São Domingos do Capim, ocorre o fenômeno curioso e espetacular da pororoca, 

que geralmente ocorre no mês de março, durante a maior amplitude e velocidade das marés equinociais, ou 

preamares de sizígias. 

A bacia do rio Capim está localizada no nordeste do Estado do Pará (Figura 1), compondo o eixo de 

maior circulação econômica do Estado direcionado ao longo da Rodovia Belém-Brasília (BR 010) (LIMA; 

PONTE, 2012). 
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Figura 1 – Localização da bacia do rio Capim no Estado do Pará e Maranhão. 

 
Fonte: O autor. 

 

2.2 USO E COBERTURA DA TERRA  

Estudos relacionados às mudanças no uso e na cobertura da terra têm sido utilizados como ferramentas 

de gestão territorial, principalmente no que diz respeito à manutenção dos recursos naturais e a preservação do 

meio ambiente, tornando-se atualmente um importante instrumento de tomada de decisão (IBGE, 2006).  

Nesse contexto, surgiu o projeto TerraClass, o qual objetiva mapear o uso e cobertura da terra nas áreas 

desflorestadas da Amazônia Legal Brasileira, através do uso de imagens orbitais. Trata-se de um sistema de 

classificação hierárquica que utiliza informações de vegetação, ambiente, tipo e condição da cobertura local, 

dentre outras características, para a geração de uma legenda que transmita através das classes um conjunto de 

informações que descreva sem ambiguidades as características da área mapeada (INPE, 2009). No estudo junto 

as imagens do projeto TerraClass foram adicionadas as áreas desmatadas identificadas pelo Programa de 

Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira (PRODES), também desenvolvido pelo INPE (INPE, 2017). 

As bases cartográficas utilizadas com informações sobre o uso e ocupação da terra foram as do projeto 

TerraClass dos anos 2004, 2008, 2010 e 2014 desenvolvido pelo INPE em parceria com a EMBRAPA, com 

objetivo qualificar o desflorestamento da Amazônia Legal (INPE, 2011). Sendo que para a bacia do Capim 

utilizou-se os dados das órbitas/ponto do Pará 223/061, 223/062, 223/063, 222/062 e 222/063 e do Maranhão as 

órbitas/ponto 223/063 e 222/063.  
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A partir das 16 classes temáticas dos projetos, selecionou-se apenas 9 classes para o estudo (Tabela 1), 

por ilustrarem melhor o objeto da pesquisa. 

 

Tabela 1- Reclassificação das classes. 

Classe temáticas adotadas no TerraClass Classes temáticas utilizadas no estudo 

Agricultura anual Agricultura 

Mosaico de ocupações Mosaico de ocupações 

Área urbana Mosaico de ocupações 

Mineração Mineração 

Pasto limpo Pastagem 

Pasto sujo Pastagem 

Regeneração com pasto Pastagem 

Pasto com solo exposto Pastagem 

Não floresta Pastagem 

Vegetação secundária Floresta 

Reflorestamento Floresta 

Floresta Floresta 

Desflorestamento Desmatamento 

Hidrografia Hidrografia 

Área não observada Área não observada 

Outros Outros 

Fonte: Os autores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 EVOLUÇÃO TEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NA BACIA DO RIO CAPIM 

Com o objetivo de compreender a dinâmica do uso e cobertura na bacia do rio Capim, foi realizado o 

mapeamento multitemporal dos anos 2004, 2008, 2010 e 2014 a partir dos dados mapeados pelo TerraClass 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Mapa de uso e cobertura da terra nos anos de 2004, 2008, 2010 e 2014. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Na figura 3 são apresentas as áreas das classes de uso e cobertura da terra e suas respectivas 

porcentagens em relação à área total da bacia do rio Capim. 
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Figura 3 – Uso e cobertura da bacia do rio Capim. 

 
Fonte: Os autores. 

 

Com a análise dos resultados obtidos nota-se que a maior parte da área de estudo era composta por 

floresta e vegetação secundária nos quatro períodos analisados. A área de floresta ocupou em 2004 cerca de 

62% da área total da bacia; em 2008 cerca de 60%; em 2010 cerca de 65% ano de maior ocupação florestal e 

cerca de 61% de cobertura de floresta em 2014, apresentando uma leve redução em relação a 2010.  

Após a floresta o maior uso presente na bacia do rio Capim foi o de pastagem que é composto de pasto 

limpo, sujo e em regeneração. Em relação a área de pastagem ela sofreu um aumento na bacia, no ano de 2004 

correspondia a 26% da bacia, porém no ano de 2014 essa área foi incrementada para 29%. Uma das possíveis 

causas desse aumento nesse uso foi a facilitação para obtenção de créditos para investimento no setor 

agropecuário oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

A agricultura apresentou um pequeno incremento de 11270,97 hectares em 2004 para 74512,86 em 

2014, apesar do aumento esse uso correspondeu a somente 2% do total da região da bacia do rio Capim. Uma 

das possíveis causas desse baixo aumento da agricultura na região é a dificuldade na obtenção de créditos para 

agricultura como os obtidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e pelo maior 

investimento da região ser no setor da pecuária, por meio da criação de gado.  

O desmatamento na região detectado pelo PRODES no ano de 2004 foi de 7%, algo muito preocupante, 

porém no ano de 2014 essa atividade caiu para 0% o que correspondeu a 5001,52 hectares. Certamente, a maior 

fiscalização e punição relacionada ao desmatamento na região fez essa atividade diminuir bruscamente no 

período estudado. Isso mostra que a fiscalização ambiental deve ser intensificada para que atividades ilegais 
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como o desmatamento diminuam e parem de comprometer o meio ambiente, como há muito tempo vem 

comprometendo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ferramentas relacionadas às geotecnologias se apresentaram como importantes instrumentos para o 

levantamento e mapeamento do conflito no uso da terra, uma vez que possibilitaram, com grande eficiência, o 

processamento dos dados espaciais e a possibilidade de integração de dados provenientes de diversas fontes, 

gerando resultados menos subjetivos, com maior precisão e com menos tempo para sua elaboração. 

A caracterização do uso e ocupação da terra na bacia do rio Capim foi importante para compreender as 

mudanças sofridas pela bacia durante o período de 2004 a 2014. A cobertura florestal é muito importante para a 

conservação do ecossistema e para a preservação do solo e da água da região. A grande quantidade de áreas de 

pastagem, identificadas na bacia do rio Capim, podem propiciar processos erosivos do solo e consequente 

poluição das águas. 

Com a análise dos resultados obtidos nota-se que a maior parte da área de estudo era composta por 

floresta e vegetação secundária nos quatro períodos analisados. Após a floresta o maior uso identificado na 

bacia do rio Capim foi o de pastagem. Em relação a área de pastagem ela sofreu um aumento na bacia, no ano 

de 2004 correspondia a 26% da bacia, porém no ano de 2014 essa área foi incrementada para 29%.  

Espera-se com o desenvolvimento desta pesquisa, colaborar com futuros trabalhos realizados na bacia 

hidrográfica do rio Capim, assim como fornecer subsídios para tomada de decisões que visem o 

desenvolvimento sustentável na área da bacia hidrográfica estudada. 
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RESUMO  

 

O Brasil tem sua história marcada pela presença do trabalho escravo, iniciado logo nos primórdios da 

colonização, onde exploravam negros e índios. Atualmente, mais de três séculos depois, a questão da escravidão 

se baseia na opressão econômica e social, não mais se restringindo a questão racial ou cultural. O presente 

trabalho teve como objetivo analisar a problemática do trabalho escravo no meio rural brasileiro, abordando a 

percepção de futuros profissionais das ciências agrárias sobreo tema. Foi realizada uma revisão bibliográfica e 

aplicados questionários para 45 alunos da Universidade Federal Rural da Amazônia, abrangendo os cursos de 

Agronomia, Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental. A partir de 1995, cedendo a pressões nacionais e 

internacionais o Brasil criou medidas de combate ao trabalho escravo e desde então foram libertadas mais de 50 

mil pessoas de situação de escravidão, principalmente no campo. Em relação à percepção dos entrevistados, 

todos acreditam na existência do trabalho escravo no meio rural, afirmam que o assunto merece discussões mais 

profundas nas universidades e disseram ser relevante o papel do profissional das ciências agrárias no combate a 

exploração da mão de obra. Diante de todo levantamento de dados realizado, conclui-se que a problemática do 

trabalho escravo deve ser erradicada mediante ação conjunta de entidades sociais, profissionais capacitados e 

mudanças em paradigmas que abrangem a estrutura política, econômica e social do país.  

 

 

Palavras-chave: Escravidão.  Campo.  Erradicação.  
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil possui em seu histórico de colonização e construção, a intensa exploração da mão de obra de 

negros e indígenas que permearam os meios de relação econômico social do país. Atualmente, esta mancha na 

história brasileira ainda existe através do trabalho escravo de muitas pessoas no meio rural. Mesmo após o 

advento da abolição da escravidão pela Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, este fenômeno tem se mostrado 

presente de diversas formas ao longo dos anos e em muitos países do mundo (ROCHA & BRANDÃO, 2013). 

Denominado de escravidão contemporânea, o trabalho escravo no Brasil ainda é uma problemática de 

grande complexidade e tem exigido grandes esforços por parte do Governo Federal. Segundo relatórios do 

Ministério do Trabalho (BRASIL, 2017), durante os vinte e dois anos de atuação, desde 1995, mais de 50 mil 

pessoas foram enquadradas em situação de trabalho análogo a escravidão – conforme artigo 149 Código Penal 

Brasileiro em vigor (BRASIL, 1984).  

O meio rural ainda tem como característica a presença da exploração degradante da mão de obra em 

diversas atividades do setor agropecuário e extrativista como em carvoarias, canavieiros, extração de látex e 

criação de gado. Esse tipo de prática exploratória está baseado na relação de credor e devedor. O trabalhador se 

encontra em situação de devedor através de dívidas contraídas pela compra de alimentos e outros gastos e de 

maneira compulsória se vê obrigado a trabalhar de forma degradante para pagar tais dívidas (FIGUEIRA, 

2000).  

Visando a erradicação da escravidão no Brasil, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, 

foram criadas ferramentas de combate como Grupo Executivo para o Combate ao Trabalho Escravo (Gertraf) e 

o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Em 2003, foi lançado o primeiro Plano Nacional para Erradicação do 

Trabalho Escravo. Em 2008, foi elaborado pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 

(Conatrae), o Segundo Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo que estabelece a realização de 

políticas públicas voltadas à repressão de tal prática (BRASIL, 2017).  

O presente trabalho teve como objetivo analisar a problemática do trabalho escravo no meio rural 

brasileiro, abordando a percepção de futuros profissionais das ciências agrárias sobre a temática.  
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2. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada teve uma abordagem fundamentada na busca de literaturas sobre o assunto e na 

aplicação de questionários. No primeiro momento, foi realizado o levantamento de dados sobre o trabalho 

escravo no meio rural no Brasil. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em artigos científicos 

atuais que abordam o tema dentro da sua complexidade, bem como legislações pertinentes, estatísticas, análise e 

interpretação das informações coletadas. 

Na segunda seção do trabalho, foram abordadas as percepções quanto ao assunto através de aplicação de 

questionários constituídos de perguntas de múltiplas escolhas e dicotômicas, por meio de plataforma online. A 

pesquisa de campo foi realizada com discentes da Universidade Federal Rural da Amazônia-campus Belém. 

Foram entrevistados o total de 45 alunos, abrangendo os cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e 

Engenharia Ambiental.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 SITUAÇÃO ATUAL DO TRABALHO ESCRAVO NO MEIO RURAL BRASILEIRO 

O Figura 1 demonstra o comportamento das ações conjuntas Ministério do Trabalho, Polícia Federal e 

Polícia Rodoviária Federal desde 1995 a 2015, em relação as operações de fiscalização, inspeção de 

estabelecimentos e libertação de trabalhadores escravos. Em 2015 a quantidade de trabalhadores libertados 

reduziu em 81,5% em comparação a 2007, quando foram libertados 5999 trabalhadores. Se comparados os ano 

de 2007 e 2015, a quantidade de estabelecimentos inspecionados e operações realizadas teve uma redução de 

24,5% e 23,1%, respectivamente (BRASIL, 2017).  

A redução também acontece se comparado ao ano de 2017 (BRASIL, 2017) e pode estar relacionada 

com a paralisação dos auditores fiscais iniciadas em agosto de 2015 (SINAIT, 2017), além das mudanças 

envolvendo o Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social (BRASIL, 2016), que devido a 

questões burocráticas, poder ter resultado na falta de repasse de recursos, agravando a situação de precariedade 

de verbas existente desde 2011 (EM DISCUSSÃO, 2017).  
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Figura 1 – Total de operações de fiscalização, estabelecimentos inspecionados e trabalhadores libertados a cada ano, entre 

1995 a 2015, pelas equipes de combate ao trabalho escravo.  

 
Fonte: Ministério do Trabalho (BRASIL, 2017).   

 

Pará, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná são os estados da federação que lideram o ranking do 

número de casos de escravidão. A presença dessa prática ocorre principalmente no meio rural, com exceção de 

São Paulo, os casos acontecem em locais como fazendas nas atividades madeireiras e pecuarista (OLMA, 

2017). Segundo o Ministério de Trabalho (BRASIL, 2017), dentre as atividades no meio rural em que foram 

encontrados trabalhadores em situação de escravidão, se destacam a pecuária (31%), cana-de-açúcar (22%), 

lavouras diversas (18%) e carvão vegetal (7%) (Figura 2). 

 

Figura 2 – Trabalhadores libertados entre 1995 e 2016 por atividade. 

 

Fonte: Escravo Nem pensar, 2017. 
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3.2 A PERCEPÇÃO DE FUTUROS PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO AO ASSUNTO 

De acordo com os entrevistados, todos acreditam na existência do trabalho escravo no meio rural 

brasileiro. Afirmam que o tema deve ser mais discutido nas universidades e concordam quanto ao papel 

relevante do profissional das ciências agrárias na atuação ao combate deste cenário. 

De fato, o combate ao trabalho escravo tem se intensificado devido ação conjunta dos diversos atores da 

sociedade como associações, comissões, profissionais da área e líderes da sociedade civil. O objetivo de toda 

ação conjunta realizada por tais entidades é a erradicação do trabalho escravo no Brasil e a construção de uma 

sociedade pautada no cumprimento da lei e do direito estabelecido na Constituição brasileira (REZENDE & 

RESENDE, 2013).  

Em relação à opinião dos alunos quanto a causa mais pertinente para a existência do trabalho escravo no 

meio rural, 75% do público, consideram o conjunto de fatores que englobam a questão econômica, social, falta 

de fiscalização e políticas públicas, como influenciadora da existência dessa problemática no Brasil (Figura 3).  

É importante observar a ligação intrínseca do trabalho escravo no meio rural e as questões fundiária e 

agrária que corroboram para a ocorrência de tal prática exploratória. Apesar das ações de fiscalização 

desestimular os aliciadores, elas não influenciam na mudança de estrutura de dependência que acontece entre 

aliciador e o trabalhador (CPT, 2016).  

É possível encontrar na lista onde constam os nomes das pessoas que fortalecem a exploração, 

representantes políticos, grandes empresários e pessoas públicas. Enquanto a impunidade e a falta de 

oportunidades forem existentes no país, os trabalhadores expostos à situação degradante se verão obrigados a 

continuarem nesse sistema de devedor e credor, com jornadas exaustivas e submetidos a uma vida sem 

dignidade (OLMA, 2017). 
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Figura 3 – Causa mais pertinente para existência do trabalho escravo no meio rural brasileiro. 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Do total de entrevistados, 61% acreditam que há uma legislação específica sobre o assunto (Figura 4), 

porém quando questionados sobre a eficiência do combate ao trabalho escravo no meio rural, 95% acreditam na 

ineficiência do sistema.  

Inicialmente o Brasil recebeu uma pressão de órgãos internacionais como Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e nacionais pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e outras instituições para aceitar as 

denúncias e incorporar aos objetivos do governo a erradicação do trabalho escravo (EM DISCUSSÃO, 2017).  

A partir de então, medidas significativas foram tomada com a criação do Grupo Executivo de Repressão 

ao Trabalho Forçado (Gertraf) e Grupo Especial de Fiscalização (Grupo Móvel) para coordenar e efetivar as 

ações de combate. Agentes das polícias Federal e Rodoviária Federal também participam do processo de luta, 

mapeando as áreas denunciadas e oferecendo assistência esporádica (ROCHA & BRANDÃO, 2013).  

Apesar da criação desses instrumentos de repressão, é possível admitir a existência de políticos e grandes 

empresários que tentam de diversas formas descaracterizar a complexidade e relevância desse problema. 

Atualmente, de acordo com Artigo 149 do Código Penal, quatro elementos configuram a exploração de trabalho 

escravo: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e condições degradantes (BRASIL, 1984).  

Uma portaria (1.129/2017) publicada no Diário Oficial da União em 16 de outubro vem sendo alvo de 

diversas críticas porque redefine o conceito de trabalho escravo, o que segundo diversas entidades e o Sindicato 

Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho - SINAIT, dificultam o trabalho de prevenção, fiscalização e 

punição da prática exploratória (SINAIT, 2017).  
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Figura 4 – Existência de legislação sobre o combate ao trabalho escravo no meio rural brasileiro. 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Sobre o que deve melhorar quanto ao combate do trabalho escravo no meio rural brasileiro (Figura 5), 

foram dadas quatro opções: melhor fiscalização, punições mais severas, construção de uma legislação mais 

clara quanto ao assunto e todas as alternativas anteriores de forma conjunta. 86% dos alunos disseram que para 

se obter êxito na erradicação dessa problemática, todas as opções conjuntamente precisam ser aprimoradas. 6% 

falaram que a mudança deve ser na legislação que aborda o tema e 5% afirmam que a fiscalização deve ser mais 

eficiente. Apenas 3%, opinaram que se houverem punições mais severas, isso refletirá no combate mais eficaz 

do trabalho escravo no meio rural. 

No Brasil, é comprovada pela Lista Suja a existência de diversas pessoas que descumprem a legislação, 

explorando trabalhadores e lhes cerceando direitos, tratando-os como mera ferramenta de trabalho, se 

beneficiando das suas fragilidades econômicas e sociais (REZENDE & REZENDE, 2013), apesar das punições 

contra o crime (pena de reclusão de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência) (EM 

DISCUSSÃO, 2017).  

Para que o combate ao trabalho escravo seja eficaz é necessário tratar o problema como um reflexo de 

questões sociais como a má gestão dos recursos terra e riqueza do país. Somando-se a esses fatores, têm-se a 

falta de oportunidade no mercado de trabalho legal e as estruturas de relações no campo político, ideológico e 

econômico, dominadas por um diminuto grupo de pessoas (ROCHA & BRANDÃO, 2013). 

 
Figura 5– O que deve melhorar quanto ao combate do trabalho escravo rural brasileiro. 
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Fonte: Autores, 2017. 

 
4. CONCLUSÃO  

Observou-se, no decorrer da pesquisa, que a escravidão é reflexo das características históricas, sociais e 

econômicas do país e que se apresenta de forma contemporânea no campo e nas áreas urbanas em diversas 

atividades. 

Constatou-se que o público entrevistado tem ciência da existência do trabalho escravo no meio rural, 

acredita na importância de se discutir mais profundamente o tema nas universidades e assume que tem um papel 

relevante como futuros profissionais das ciências agrárias no combate ao problema.  

Concluiu-se que são necessários mecanismos eficazes no combate e erradicação desta prática que viola 

os direitos humanos, que constitui um problema social, econômico e jurídico. 
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RESUMO 

 

Quase todas atividades humanas, por menor grau que seja, gera algum impacto ao meio ambiente e geralmente 

o final de muitos processos antrópicos tem como consequência a geração de resíduo. Com o crescimento 

exponencial da população consequentemente tende a aumentar a geração de resíduos que por sua vez se 

encontra inúmeras dificuldades quanto ao seu tratamento e disposição final e, por conseguinte menos locais para 

onde serem enviados e estocados. Devido a lei 12.305/10 da política nacional de resíduos sólidos, na qual 

estabeleu o fim dos lixões no Brasil, tornou-se um desafio encontrar áreas adequadas para implementar aterros 

sanitários. Mediante a esta temática foi realizado uma visita na área de estudo e devido à inúmeras 

irregularidades encontradas no município de concórdia do Pará, no que diz respeito à disposição final de 

resíduos sólidos, foi proposto um estudo para escolha de uma área para implementação de um aterro sanitário 

através dos softwares Qgis (versão 2.18.12 las palmas de G. C.) e ArcGIS Versão 10.1, na qual foi feito várias 

análises multitemporais, modelagens e elaborações de mapas temáticos. No primeiro instante do trabalho, foi 

feita a estimação da população dos próximos 30 anos, para então se poder estimar a quantidade de resíduo 

gerado e posteriormente indicar a melhor área para implantação do aterro sanitário com uma vida útil de 30 

anos. Os mapas temáticos foram elaborados conforme características importantes na busca de áreas adequadas 

para implantação de aterro sanitário. Por fim, o Uso da ferramenta de Sistema de Informação Geográfica - SIG, 

mostrou-se muito pratica, eficiente e menos onerosa para realizar análises temáticas para Indicação das 

possíveis áreas para implementar o projeto. 

 

Palavras-chave: SIG. Resíduo. Geoprocessamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

Um dos maiores problemas encontrados em todo o Brasil é a disposição final de resíduos sólidos, a 

crescente quantidade de lixo produzida nas áreas urbanas é preocupante no que tange a saúde pública e a 

conservação do meio ambiente MORAIS (2013). No Brasil, 50,8% dos municípios brasileiros destinam seus 

resíduos sólidos para lixões (IBGE, 2008) que, expostos a céu aberto sem nenhuma forma de tratamento, 

comprometem a saúde coletiva através da transmissão de doenças por micro ou macro vetores e oferecem maior 

risco de contaminação dos solos, águas e ar de áreas adjacentes MARQUES (2011). 

Com o estabelecimento do fim dos lixões no brasil, lei 12305/10 da PNRS, tornou-se um crescente 

desafio escolher áreas adequadas para implementar aterros sanitários, uma vez que devem ser levados em 

considerações vários aspectos como técnicos, ambientais e socioeconômicos, como mencionado por CALIJURI 

(2002) e reforçado por COPOLA (2011), uma avaliação criteriosa dessas áreas é importante para garantir a 

minimização dos impactos ambientais oriundos desse tipo de empreendimento.  

Mediante a esta temática foi realizado uma visita no município de Concórdia do Pará e devido à 

inúmeras irregularidades encontradas no local no que diz respeito à disposição final de resíduos sólidos, foi 

proposto um estudo para escolha de uma área para implementação de um aterro sanitário com finalidade de 

proporcionar subsídios para o poder público para elaborar tal empreendimento.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Concórdia é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente a Mesorregião do Nordeste 

Paraense, estando a uma altitude média de 25 metros do nível do mar. O município possui uma população 

estimada em 31.884 mil habitantes distribuídos em 690,947 km² de extensão territorial (IBGE 2016), seu relevo 

é caracterizado por tabuleiros aplainados, planícies e terraços fluviais, os solos são de predominância do tipo 

latossolo amarelo distrófico, textura média e argilosa, o clima com temperaturas médias de 26 °C e precipitação 

com mais de 2.000 mm, com coordenadas geográficas de Latitude: 1° 59' 30'' Sul, Longitude: 47° 56' 58'' Oeste 

e faz divisa com os municípios de Bujarú, Acará, Tomé-Açú e São Domingos do Capim. 

 

Figura 1 – Mapa de Localização do Município de Concórdia do Pará. 
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Fonte: Os Autores, 2017. 

 

2.2 CÁLCULO DO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO.  

 Para ser feita a estimativa da população nos próximos 30 anos, primeiro deve estimar o crescimento 

demográfico, realizada pelo método geométrico, que pode ser feito através da equação: 

Equação 1 - I=(P(t + n)/P(t))^1/n–1; 

Onde P(t) é a população no início do período (ano t); 

P(t + n) é a população no ano; n é o intervalo de tempo entre as dois períodos, 

I a taxa de crescimento considerada. 

População em 2010= 28216 (IBGE, 2010) 

População em 2016 = 31884 (IBGE, 2016) 

I={((31884/28216)^1/6) – 1)}x100 

I= 2,06%. 
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2.3 CALCULO DA ÁREA MÍNIMA DO ATERRO COM VIDA ÚTIL DE 30 ANOS. 

Posteriormente foi considerado à vida útil para o aterro sanitário de 30 anos (2017- 2047) e estando 

localizado a, no mínimo, 20 km da zona urbana, foram realizados cálculos para a obtenção da área mínima 

destinada à localização do aterro sanitário. 

Para estimar a população da cidade no ano de 2047, a seguinte equação (Equação 2) é utilizada: 

Popf=P0⋅(1 + d) t (1). 

Nesta equação o P0 é a população atual, d é a taxa de crescimento anual e t o tempo em anos. Assim, 

para uma população atual de 31.884,00 habitantes e uma taxa de crescimento anual estimada de 2,06%, tem-se: 

Pop2046 = 31.884,00⋅ (1 + 0,0206) ^30 = 58.781,372, (2) Conhecendo-se a população em 2046, é preciso 

estimar o volume de lixo produzido. Segundo SANTOS e GIRARDI (2007), produzem-se 0,8 kg/hab.dia de 

lixo domiciliar. A quantidade de lixo produzida em 2046, portanto, será dada pela por: Q2046 = 58.781,372⋅0,8 

= 47.025,098 kg/dia, (3) Agora, pode-se estimar o volume de lixo produzido diariamente. Conforme SANTOS 

e GIRARDI (2007), o peso específico do lixo compactado é Pe = 500 a 700kg/m3. Portanto, considerando o 

pior caso (Vdiário = 47.025,098/700 = 67.179 m³/dia), o volume produzido em 2046 será: V2046= 67.179 ⋅ 365 

⋅30 = 735.610,05m³, (4) Por fim, a área mínima para o Aterro Sanitário pode ser calculada. Cogitando-se uma 

altura máxima (h) de 6 metros na qual o lixo pode ser empilhado, tem-se: Amínima =V2046/6h = 122.601,1478 

m2, (5) portanto, a área mínima que deve ser reservada para a implantação de um aterro sanitário com vida útil 

de 30 anos no município de concórdia deve ser de 122.601,1478 metros quadrados. 

 

2.4 CRITÉRIOS ANALISADOS PARA ESCOLHA DA ÁREA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO. 

Conforme Método proposto por CETESB (1997B), temos os seguintes parâmetros:  

✓ Os corpos hídricos com uma distância mínima de 200 metros. 

✓ A declividade em boas condições tem que estar entre 2% a 30%. 

✓ Com uma distância mínima de 2 km da área Urbana. 

✓ Todas as análises foram feitas em um buffer de 18 km da sede do município, uma vez que acima desta 

distância o empreendimento se tornaria economicamente inviável. 

✓ Nas estradas foi desconsideras as PAs (para melhor logística de transporte), bem como um buffer de 500 m 

delas e para outras estradas um buffer de 100 m. 

✓ Foi determinada uma vida útil do aterro sanitário de 30 anos. 
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2.5 BASES CARTOGRÁFICAS. 

✓ Os dados de geologia solos são fornecidos pelo projeto Radam Brasil (2004). 

✓ Para a análise da declividade utilizou se a imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) processado 

pelo INPE, com resolução espacial de 30 metros. 

✓ Hidrografia e Estradas podem ser adquiridos no site do Geoportal do Exército Brasileiro.  

✓ Para a análise do Uso e Cobertura do Solo, utilizou se como base o projeto TerraClass referente ao ano de 

2014, desenvolvido pelo (INPE) e (EMBRAPA), disponível para download no site do INPE em formato 

shapefile.  

✓ Imagem do Google, imagem Rapideye de média a alta resolução (cedida pelo INPE através de um login 

institucional) e visita in loco para corroborar as análises. 

 

2.6 MODELAGEM PARA SELEÇÃO DE ÁREAS COM BASE EM CRITÉRIOS MÚLTIPLOS E 

RESTRITIVOS. 

Para a elaboração dos mapas temáticos, formam usado critérios conforme estabelecidos em normas para 

áreas de implementação de aterro sanitário, (como a CETESB 1997 por exemplo), para análises múltiplas foram 

atribuídos pesos de 1 a 5, na qual 1 seria um parâmetro de menor aptidão e 5 o de maior, as áreas inapropriadas 

conforme as normas foram desconsideradas da análise. Todas as análises foram feitas em um raio de 18 km da 

sede do município uma vez que locais distantes do centro urbano se torna economicamente inviável à logística 

operacional do Aterro, portanto, áreas superiores à 18 km foram automaticamente excluídas. 

Na elaboração dos mapas, Cada Parâmetro foi atribuído um peso de acordo com seus respectivos graus 

de importância, no caso dos corpos hídricos, estradas, área urbana os pesos foram atribuídos conforme critérios 

de distanciamento mínimo, já declividade, uso do solo, geologia e pedologia os pesos foram dados conforme 

critérios de importância ambiental, englobando também aspectos econômicos e Sociais. 
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Quadro 1 - Critérios analisados e seus respectivos Pesos. 

  Critérios e Distância Peso 

Corpos 

Hidricos 

0 - 200 m 

Área 

Excludente 

200 - 500 m 3 

> 500 m 5 

   

Estradas 

0 - 200 m 

Área 

Excludente 

200 - 500m 5 

500 - 1000 m  4 

>1000 m 2 

 
  

Área Urbana 

<2000 m 

Área 

Excludente 

2000 m - 5000 m 5 

5000 m - 10000 m 3 

10000 m - 15000 m 2 

15000 m - 19000 m  1 

   

 

Critérios Peso 

Declividade % 

0 - 2 (Plano) 4 

2 - 5 ( Suave Ondulado) 5 

3 - 10 (Moderamente Ondulado 4 

10 - 15 (Ondulado) 3 

15 - 45 ( forte Ondulado) 1 

> 45 (Montanhoso) 

Área 

Excludente 

   

Pedologia 

Tipo de Solo Peso 

Plintossolo 5 

Latossolo Vermelho-Escuro 4 

Podzolico Amarelo 1 

Podzolico Hidromorfico 1 

   

 

Tipo Peso 

Geologia 

Grupo Barreiras 4 

Cobertura DL Plestocênica 1 

Cobertura Dl Neogênica 1 

   
Uso do Solo 

Agricultura 2 

Floresta 1 
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Vegetação Secundária 1 

Pastagem/ Campos Antrópicos 4 

Hidrografia 

Área 

Excludente 

Área Urbana 

Área 

Excludente 
Fonte: Adaptado de Rezende, Leite e Carriello. (2010). 

 

Na elaboração do mapa final, foi feita uma média ponderada, levando em consideração os dados da 

tabela 1 e 2, na qual os pesos atribuídos a sobreposição dos mapas foram norteados conforme sua importância 

para a implantação do aterro sanitário. Os critérios para estabelecer os pesos de cada variável foram baseados na 

pesquisa de Lourenço et al (2015). 

 
Quadro 2 - Pesos atribuídos conforme grau de importância para fazer a média ponderada. 

Mapas Pesos (%) 

Hidrografia 15 

Estradas 5 

Declividade 20 

Pedologia 10 

Geologia 10 

Uso do Solo 25 

Area Urbana 15 

TOTAL 100 
Fonte: Adaptado de Lourenço et al (2015). 

 

A álgebra para elaboração do mapa final ficaria desta forma: [(Pesos_hidrografia*0.15 + 

Pesos_estradas*0.05 + Pesos_declividade*0.2 + Pesos_pedologia*0.1 + Pesos_geologia*0.1 + Pesos_uso do 

solo*0.25 + Pesos_área urbana*0.15)]. 

 

3. RESULTADOS  

Em relação as estradas e ao centro urbano, as áreas próximas foram consideradas excludentes (para 

prevenir contra poluição visual, odores, vetores e etc.), porém quanto mais longe das mesmas, a logística de 

coleta e transporte se torna mais oneroso. 

Os aspectos hidrológicos também são importantes a serem levados em consideração uma vez que tal 

empreendimento pode acarretar inúmeros impactos e degradação aos corpos hídricos e que em muitas regiões 

do Estado do Pará o grande problema não é quantidade de água disponível e sim sua qualidade. 

A declividade além de influenciar no processo de instalação e operação do empreendimento, Segundo 
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Moreira et al. (2013), em áreas com declividade superior a 20%, o material inconsolidado torna-se instável e 

propenso a infiltrações do percolado. Mas no caso da área de estudo, a declividade se mostrou altamente 

favorável para execução do projeto. 

A Geologia e Pedologia são importante analises pois podem intervir em processos de erosão, 

compactação, infiltração, instabilidade tectônica, fatores que influenciam diretamente nos processos de 

instalação e operação e posteriormente o fechamento do empreendimento. 

Conforme o mapa de uso e ocupação do solo, percebe-se que a região já sofreu intensa retirada da 

floresta, restando alguns fragmentos, isso devido ao crescimento da região se deu através do setor madeireiro e 

agricultura itinerante (corte e queima). No entanto nota-se uma grande área de pastagem/campos antrópicos na 

região. 

Para o Distanciamento do centro urbano, quanto mais distantes a área escolhida da malha urbana mais 

onerosa seria a operação do empreendimento, por este motivo as áreas mais próximas receberam os maiores 

pesos, no entanto, deve ressaltar a importância de fazer analises em loco, como a predominância dos ventos por 

exemplo, para não afetar o bem-estar da população através de odores ou até mesmo vetores de doenças. 

O mapa final indica as áreas recomendadas para o empreendimento, sendo estes classificados como: 

muito baixo, baixo, médio, boa e excelente. 
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Figura 2 - Mapa Final com a escolha da Melhor área para o Projeto em questão. 

 

Fonte: Os Autores, 2017. 

 
4. CONCLUSÃO  

A seleção de áreas para a implantação de aterros sanitários leva em consideração muitas características 

de ordem técnica, ambiental e legal, o que e torna o processo bastante complexo, porém a ferramenta SIG 

mostrou-se muito pratica nas análises temáticas e na elaboração de estudos na escolha de tal áreas, uma vez que 

consegue fazer múltiplas análises espaciais. 

Por fim, mediante dados de estimativa populacional para o tempo de duração de 30 anos de um aterro 

sanitários e o mapa final elaborado, foi possível indicar uma área na qual seria adequada para instalação do 

empreendimento, vale ressaltar de antemão que há uma necessidade de fazer análises in situ em âmbito 

ambiental (por exemplo não foi levado em consideração a predominância dos ventos) e socioeconômico para 

corroborar tal hipótese.  
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RESUMO 

 

A cidade de Belém-PA enfrenta graves problemas em relação às condições do sistema de coleta, tratamento e 

destinação dos efluentes, colocando-se entre as 10 piores cidades em relação às condições de saneamento 

básico. Contudo, uma avaliação acerca das condições do saneamento básico em Belém, pode se mostrar como 

um bom indicador de sustentabilidade ambiental para a cidade. Para avaliar o desempenho de um determinado 

local, faz-se necessária a reunião de diferentes informações, as quais traduzam o grau de sustentabilidade em 

que este se encontra. Para tanto, a criação de indicadores ambientais torna-se ferramenta de avaliação em favor 

da gestão do meio ambiente. Logo, o presente trabalho tem como principais objetivos conhecer e avaliar as 

condições do esgotamento sanitário na cidade de Belém e, com isso, elaborar indicadores para que se possam 

traçar metas e sugestões com o intuito de minimizar os impactos causados pelo ineficiente sistema de 

esgotamento sanitário. Os dados acerca do sistema de esgoto em Belém foram obtidos por consulta aos 

endereços eletrônicos de três institutos de pesquisa na área de saneamento e estatística. Os resultados 

demonstraram pouco progresso em relação às condições de esgoto na última década: menos de 10% da 

população tem acesso a rede de esgoto; o volume de esgoto tratado é muito inferior ao de esgoto coletado, 

representando apenas 11,58% do total; o número de fossas sépticas se demonstrou como uma alternativa de 

tratamento de efluentes, entretanto, a maneira irregular de manutenção e construção desse sistema prejudica 

muito o tratamento, tornando-o ineficiente. Pode-se concluir que é necessário orientar a população em relação á 

manutenção das fossas sépticas, priorizar investimento na área do saneamento, planejar a gestão da operação e 

manutenção dos novos sistemas de esgoto e ampliar o acesso à rede pública. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o atendimento à coleta de esgoto chega a 48,1% da população brasileira. De todo o esgoto 

gerado, apenas 37,5% recebe algum tipo de tratamento, mesmo havendo um aumento no número de ramais, que 

chegaram a 1,3 milhões de ligações em 2011 (SNIS, 2011). Segundo o Instituto Trata Brasil, no Ranking do 

Saneamento 2011 das 100 maiores cidades do Brasil, apenas 10 municípios possuíam índice de tratamento 

superior a 80% e 36% possuem sistema de coleta no mesmo patamar, enquanto apenas três cidades cobrem 

100% da rede coletora de esgoto (Franca, Santos e Belo Horizonte). 

A cidade de Belém-PA enfrenta graves problemas em relação às condições do sistema de coleta, 

tratamento e destinação dos efluentes, colocando-se entre as 10 piores cidades em relação às condições de 

saneamento básico (Instituto Trata Brasil, 2011). Com uma população estimada de 1.425.922 habitantes (IBGE, 

2010), apenas 10,7% da população belenense tem acesso à rede de esgoto com coleta e tratamento, (ANA, 

2013). Logo, o problema de saneamento gera uma série de problemas de cunho social, ambiental e de saúde 

pública, principalmente nas áreas periféricas da cidade, onde não há praticamente nenhum sistema de coleta de 

esgoto, o que leva à adoção de fossas sépticas para tratamento dos efluentes produzidos.  

Contudo, uma avaliação acerca das condições do saneamento básico em Belém, pode se mostrar como 

um bom indicador de sustentabilidade ambiental para a cidade. Um indicador de sustentabilidade ambiental 

cumpre o objetivo social de melhorar a comunicação entre a sociedade e os tomadores de decisão para se ter 

uma visão mais ampla e clara dos problemas socioambientais e, também, pode fornecer uma síntese das 

condições ambientais, das pressões sobre o meio ambiente e das respostas encontradas pela sociedade para 

mitigá-las. Para tanto, um indicador deve tornar perceptível um fenômeno não detectável em termos imediatos, 

tendo um significado maior que o fornecido pela observação direta, expresso por gráficos ou formas estatísticas. 

Ressalte-se que os indicadores são distintos das estatísticas e dos dados primários (ADRIANSEE, 1993). 

Logo, o presente trabalho tem como principais objetivos conhecer e avaliar as condições do esgotamento 

sanitário na cidade de Belém e, com isso, elaborar indicadores para que se possam traçar metas e sugestões com 

o intuito de minimizar os impactos causados pelo ineficiente tratamento, coleta e destinação final dos efluentes 

sanitários na cidade.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de Estudo 

“O estudo foi realizado no município de Belém, Latitude: 01º 27’ 21” S e Longitude: 48º 30’ 16” W, 

localizada na porção norte do estado do Pará, compondo a Região Metropolitana de Belém (RMB) com mais 

quatro municípios, concentrando aproximadamente 30% da população do estado. Belém especificamente possui 
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uma área de 1.059,406 km² e uma população estimada de 1.439.561 habitantes (SNIS, 2015), obtendo uma 

densidade demográfica de 1.315,26 hab/km².  

 

2.2. Método de pesquisa 

A coleta de dados secundários foi feita por meio de consulta aos endereços eletrônicos junto a três 

institutos de pesquisa na área de saneamento e estatística: 

O Instituto Trata Brasil – Saneamento e Saúde é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público –, que tem como objetivo coordenar uma ampla mobilização nacional para que o País possa 

atingir a universalização do acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. 

O Sistema Nacional de informações sobre Saneamento (SNIS), vinculado ao ministério das cidades, 

apoia-se em um banco de dados administrado na esfera federal, que contém informações de caráter 

institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro e de qualidade sobre a prestação de 

serviços de água, de esgotos e de manejo de resíduos sólidos. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constitui-se no principal provedor de dados e 

informações do país, que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos 

órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. 

 

2.3. Indicadores de sustentabilidade 

Para avaliar o desempenho de um determinado local, faz-se necessária a reunião de diferentes 

informações, as quais traduzam o grau de sustentabilidade em que este se encontra. Para tanto, a criação de 

indicadores ambientais torna-se ferramenta de avaliação em favor da gestão do meio ambiente. 

Os indicadores devem propor dados de forma a possibilitar análises e avaliações da transformação do 

meio físico e social, buscando a elaboração e formulação de políticas e ações urbanas. Na construção de um 

sistema de indicadores, é importante que se estabeleçam critérios e os métodos de forma coerente com os 

objetivos pretendidos e também com os recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis em um dado 

contexto, podendo alterar a forma de governar os sistemas e melhorar a utilização dos recursos (SCHERER e 

BRANDÂO, 2008). 

Logo, a construção de indicadores deve ser composta de: base cientifica; um modelo adequado; 

apresentação de temas prioritários; ser compreensível e aceitável; elaborados com sensibilidade; apresentar 

facilidade de monitoramento; disponibilidade de informações; informações de valores comparáveis e 

periodicidade.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Princípios de sustentabilidade 

De acordo com Leão, Alencar e Veríssimo (2007), os princípios de sustentabilidade para um sistema de 

esgotamento sanitário devem: 

• Garantir acesso para a população à rede pública de esgoto; 

• Priorizar a coleta de esgoto residencial por meio da rede pública; 

• Tratar e destinar apropriadamente o esgoto residencial e industrial; 

• Manter a rede de esgoto conservada e segura para a população; 

• Garantir a conservação dos mananciais de água superficiais e subterrâneos. 

3.2. Indicadores para o esgotamento sanitário em Belém  

3.2.1. População atendida 

O município de Belém atende apenas 2,52% de sua população em relação ao acesso à rede coletora de 

esgoto.  Muito menos da metade da população do município não tem qualquer tratamento de seus efluentes 

domiciliares, sendo estes em grande parte tratado em fossas sépticas ou lançados diretamente em valas nas vias 

públicas. Segundo o SNIS (2011) em seu diagnóstico dos serviços de água e esgoto 2011, a extensão de rede de 

esgotos reduziu em 41,6% em Belém, sendo que houve aumento de 3,3% na quantidade de economias ativas 

para esse município. 

3.2.2. Volume de esgoto coletado e tratado  

De acordo com o SNIS (2015), e observado no gráfico 1, o volume coletado de esgoto registrado pela 

Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) no ano de 2015 corresponde a 2.445,31 [1000m³/ano]. 

Entretanto, o volume de esgoto tratado durante o ano de 2015 compreende a quantia de 608,32 [1000m3/ano]. 

Pode-se observar que apenas 24,87% do esgoto coletado no município de Belém recebe algum tipo de 

tratamento em 2015. 

3.2.3. Quantidade de ligações totais e ativas de esgoto 

Em relação às ligações de esgoto, observada no gráfico 2, os dados do SNIS indicam que as ligações 

totais de esgoto são de 31.732, das quais são ativas são 30.935 em 2015. Um número que pode ser considerado 

bom pelo fato de ter havido um aumento no número de ligações ativas nos últimos anos, acompanhado por um 

decréscimo nas ligações consideradas inativas. A extensão da rede de esgoto no município (ligações ativas) 

chegou a 326 km de extensão em 2015. 

 

3.2.4. Utilização de fossas sépticas 



 

 

 

172 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

A utilização de fossas sépticas em Belém tem se demonstrado como uma alternativa para o tratamento 

dos efluentes domésticos. O grande problema desse tipo de sistema individual de tratamento é que muitas vezes 

sua construção é feita fora das normas, possuindo erros graves em sua execução e projeto, tornando o sistema na 

maioria das vezes muito ineficiente. 

Segundo o IBGE em sua pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD), um percentual de 64,3% 

dos domicílios da grande Belém utiliza o sistema de fossas. Contudo, a utilização, construção e uso corretos 

desse tipo de tratamento reduzem os riscos de contaminação dos mananciais, que frequentemente são causados 

pela utilização de outros tipos de esgotamento como fossas rudimentares e esgotos a céu aberto. 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir da ánalise feita acerca dos indicadores para o esgotamento sanitário em Belém, podem-se 

elaborar algumas sugestões a fim de minimizar os impactos causados pelo deficitário sistema de esgotamento 

sanitário em Belém: 

✓ Priorizar investimentos no saneamento básico á população, e, com isso, minimizar os impactos causados 

pela falta de saneamento no sistema público de saúde; 

✓ É necessário orientar a população sobre a correta manutenção e implantação de fossas sépticas, para se 

evitar o uso de construções rudimentares e fora das normas, além de evitar a contaminação e despejo de 

efluentes em lugares inapropriados; 

✓ Informar a população sobre as condições do sistema de esgoto doméstico, se a residência está ligada e 

rede, e se está ligação esta ativa ou inativa e qual o volume de esgoto coletado e tratado; 

✓ Planejar a gestão da operação e manutenção dos novos sistemas de esgoto a serem implantados, 

deixando claras as atribuições e competências dos agentes envolvidos; 

✓ Ampliar o acesso à rede publica. Uma solução para esse problema é o sistema de esgoto condominial. 

Esse sistema utiliza uma rede por conjunto de domicílios localizados em uma mesma rua ou quadra. 

Essa rede leva o esgoto para um único ramal, o qual é interligado à rede publica. 
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RESUMO 

 

O aproveitamento integral dos alimentos (AIA) vegetais é uma opção para prover as necessidades nutricionais 

do corpo humano, Além de ser uma prática que funciona como um forte aliado do meio ambiente, no qual 

contribui para redução da produção de lixo orgânico. No entanto, apesar dos benefícios, muitas pessoas 

desconhecem o potencial das partes consideradas menos nobres dos alimentos como as cascas, talos, sementes, 

folhas entre outros. A carência de informação sobre o aproveitamento integral dos alimentos tem favorecido o 

aumento dos índices de desperdício alimentar. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi propiciar a 

sensibilização e construção de novos hábitos alimentares no cotidiano das pessoas que participaram da oficina. 

Como prevê a metodologia, foi realizada uma oficina com aula teórica e prática com a finalidade de ensinar e 

sensibilizar o grupo sobre o tema abordado. Após a realização da oficina foram distribuídos questionários com o 

intuito de avaliar a oficina ministrada e sobre os conhecimentos adquiridos em relação ao tema abordado. 

Dentre os resultados obtidos, tem-se que em relação a satisfação quanto à aplicação da oficina e as justificativas 

em relação aos benefícios que a prática de AIA, 65% dos educando disseram que serviria como “aprendizado”, 

20% relacionaram que a partir daquele momento iriam “aproveitar todo o alimento” na formulação da suas 

receitas, 10%  relataram que passaria a ter uma “alimentação saudável” e 5% relataram que o AIA servirá para 

“não acumular lixo”, assim impedindo o descarte desnecessário agredindo o meio ambiente. Esses resultados 

são positivos sob vários aspectos, onde foi possível se obter uma alimentação saudável e nutritiva, além de 

combater o desperdício e diminuir a sobrecarga de exploração do meio ambiente, e disseminar uma inovação 

educativa para um consumo sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO  

A grande quantidade de pessoas que habitam atualmente o mundo, o que se pode chamar de explosão 

populacional, traz consigo o problema de aumento da produção de alimentos e a necessidade de se evitar o 

desperdício dos mesmos através da sensibilização da população para essas questões (MARQUES, 2013). 

No Brasil, o descarte do resíduo urbano chega a cerca de 43,8 milhões de toneladas anualmente, sendo 

que 65% desse lixo descartado correspondem a restos alimentares, onde cada brasileiro gera em torno de um 

quilo deste lixo por dia. Esse fato aponta um dos maiores problemas da sociedade, com grandes desperdícios de 

alimentos contribuindo para o aumento da fome e para o impacto ambiental (INSTITUTO AKATU, 2007). 

Gondim et al. (2005) relatam que o aproveitamento integral dos alimentos consiste em utilizar todas as 

partes ou resíduos de determinado alimento como cascas, talos e folhas, no qual são frequentemente 

desprezados, assim visando reduzir os custos das preparações, diminuir o desperdício alimentar, aumentar o 

valor nutricional e contribuir para a elaboração de novas preparações. 

O Instituto Akatu (2007) relata que, para alcançar a diminuição dos descartes eas moléstias que são 

causadas pela desnutrição, o consumo consciente é um instrumento capaz de contribuir para a redução desse 

mau, por meio da educação alimentar. Nesse sentido, cascas, talos, sementes e outras partes não consumidas, 

podem ser incorporadas na dieta alimentar. Estudos revelam que cascas de muitas frutas possuem mais 

nutrientes que determinadas polpas, a parte tradicionalmente consumida. 

Diante disso, objetivo deste trabalho foi propiciar a sensibilização e construção de novos hábitos 

alimentares no cotidiano das pessoas que participaram da oficina.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido em dois dias no junho de 2017 com alunos do Curso Técnico em 

Agroindústria na Escola de Educação Tecnológica do Estado do Pará – EETEPA, na cidade de Salvaterra-PA. 

O método escolhido enfatiza a prática junto aos alunos. A execução do trabalho contou com duas etapas 

distintas, porém complementares. Na primeira etapa foram ministradas uma palestra com o título 

“Aproveitamento Integral dos Alimentos” para propiciar o conhecimento inicial dos alunos sobre os conteúdos 

que seriam abordados durante a oficina. Na segunda etapa foi realizada a oficina prática sendo orientada por 

dinâmicas de dois grupos, onde foram realizadas elaborações integrais dos alimentos, com intuito de apresentar 

os benefícios da utilização total dos alimentos nos contextos nutricionais e ambientais, houveram explicações 

sobre o tema supracitado para discussão de problemas (esclarecimentos de dúvidas e trocas de experiências). Ao 

final da oficina foram distribuídos questionários para verificar o conhecimento dos alunos em relação a oficina 
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dada e enquanto a eficiência da oficina para aumento dos conhecimentos sobre o tema abordado. A oficina foi 

organizada durante quarenta dias para a sua aplicação objetivando carga horária de 8h (duas tardes). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho contou com a participação de vinte alunos com gêneros diferentes e faixas etárias acima de 

17 anos, residentes no município de Salvaterra – Marajó/Pará, ou de localidades próximas, e que são estudantes 

do curso Técnico de Agroindústria ofertado pela Escola tecnológica do Estado Pará, EETEPA. 

O questionário aplicado no fim da oficina contou com as seguintes perguntas listadas na Tabela 1. 

 

Tabela 8. Tabela com as perguntas feitas no questionário para avaliação da oficina. 

QUESTÕES

DATA

LOCAL

NOME

GÊNERO ( ) M ( ) F

IDADE

PROFISSÃO

Sempre fez o aproveitamento 

integral dos alimentos?
( ) Sim ( ) Não

Em caso afirmativo, há quanto 

tempo?

O que entende por 

aproveitamento integral dos 

alimentos?

Como conheceu os a prática do 

aproveitamento integral dos 

alimentos?

( ) Amigos
 ( ) Veículos de 

mídia

 ( ) 

Propaganda
 ( ) Familiares  ( ) Palestras  ( ) Estudos

 ( ) Outros. 

Qual?

Por que optou pelos alimentos 

com partes não convencionais?
( ) está na moda 

 ( ) é 

ecologicamente 

correto

 ( ) mais 

saudável

 ( ) mais 

saudável e 

nutritivo 

( ) outro. 

Qual?

Está satisfeito quanto a 

aplicação da oficina? Por quê?
( ) Sim ( ) Não

Quais são os benefícios que a 

oficina propiciará a você?

Você está satisfeito quanto aos 

aplicadores da oficina?
( ) Sim ( ) Não

ALTERNATIVAS

QUESTIONÁRIO PARA VERIFICAR A EFICIÊNCIA DA OFICINA

 
Fonte: Autores, 2017. 

As respostas do questionário foram avaliadas de acordo com os gráficos gerados. Em relação à pergunta 

sobre se praticavam o aproveitamento integral de alimentos, 90% dos participantes disseram que não e apenas 

10%, sim(Gráfico 1), sendo este dado semelhante ao de Oliveira et al. (2009), cujo trabalho mostrou que, entre 

o grupo de mulheres pesquisadas por eles em Recife-PE, 89% não conheciam o aproveitamento integral de 

alimentos e 11% apenas, conheciam. 
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Gráfico 1. Resposta dos alunos sobre se praticavam o aproveitamento integral de alimentos. 

 

Fonte: Autores, 2017 

 

Apesar do percentual exibido no Gráfico 1mostrar que a cultura de utilizar partes consideradas não 

convencionais não está difundida entre o público avaliado, eles parecem ter compreendido a importância que tal 

prática traz, uma vez que o Gráfico 2mostra que entre o entendimento dos alunos em relação ao aproveitamento 

integral dos alimentos, 90% disseram que aproveitamento integral dos alimentos é “utilizar todas as partes dos 

alimentos” e 10% compreenderam que a prática “ajuda ao não desperdício”. Resultado semelhante foi 

encontrado no trabalho de Nunes e Botelho (2009), que em Vitória-ES, dentre os degustadores avaliadores de 

suas formulações feitas com partes não convencionais, 57,1% associaram tal prática à questão de “evitar o 

desperdício” e 34,5% relacionaram com a questão “nutricional”. 

 

Gráfico 2. Percentual dos alunos referentes ao entendimento da prática do aproveitamento integral dos alimentos. 

 
Fonte: Autores, 2017. 
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Em relação ao contato com o tema, 70% afirmaram terem adquirido esse conhecimento com a palestra, 

20% através dos estudos e 10% por outros meios (Gráfico 3), mostrando que a educação alimentar não é muito 

empregada em outros meios de ensino e comunicação nos municípios. 

 

Gráfico 3. Percentual referente ao modo como os alunos adquiriram o conhecimento do tema abordado. 

 

Fonte: Autores, 2017. 
 

Em se tratando dos benefícios que a oficina propiciara aos educandos, o Gráfico 4expõe a satisfação e as 

suas justificativas em relação aos seus benefícios, onde65% dos educando disseram que servirá como 

“aprendizado”, 20% relacionaram que a partir daquele momento iriam “aproveitar todo o alimento” na 

formulação da suas receitas, 10%  relataram que passaria a ter uma “alimentação saudável” e 5% relataram que 

o aproveitamento integral dos alimentos servirá para “não acumular lixo” assim impedindo o descarte 

desnecessário agredindo o meio ambiente. 
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Gráfico 4. Percentual referente aos benefícios que a oficina propiciara aos alunos. 

 
Fonte: Autores, 2017. 

 

4. CONCLUSÃO 

Apesar de o aproveitamento integral dos alimentos ser benéfico, já que ajuda a suprira carência 

nutricional do corpo, nota-se que aproveitar todas as partes dos alimentos é pouco abordada em relação aos 

diversos benefícios que podem oferecer a saúde e para o meio ambiente. Diante do exposto, pode-se averiguar a 

importância de projetos e ações que estimulem e sensibilizem as pessoas sobre a importância de utilizar de 

forma integral os alimentos, pois se observa que há um baixo conhecimento sobre o aproveitamento integral, o 

que acarreta na grande perda de diversos nutrientes e recursos naturais que são essenciais para uma alimentação 

saudável, visando que aproveitar seria a alternativa viável para minimizar o desperdício contribuindo para uma 

melhoria de vida e um ambiente agradável. Os resultados são positivos sob vários aspectos, onde foi possível se 

obter uma alimentação saudável e nutritiva, além de combater o desperdício e diminuir a sobrecarga de 

exploração do meio ambiente, e disseminar uma inovação educativa para um consumo sustentável. 
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RESUMO  

 

A verticalização é um fenômeno majoritariamente do espaço urbano que pode ocorrer por diversas razões, 

dentre elas a falta de espaço para o crescimento horizontal de uma cidade. Em Belém esse processo teve início 

em meados da década de 1940, mas o boom ocorreu na década de 1980. A concentração de construções 

verticalizadas vem comprometendo a qualidade ambiental, principalmente, por conta das alterações 

microclimáticas, ocasionando fenômenos como as ilhas de calor que causam impacto negativo no conforto 

bioclimático e na saúde humana. O trabalho tem por objetivo fazer uma análise estatística do cenário atual do 

processo de verticalização nos bairros centrais da cidade de Belém, através da aplicação do conceito de 

superfícies de tendência e do uso das geotecnologias, a fim de contribuir para discussão da problemática de 

clima urbano. Para a realização do trabalho contabilizou-se o número de edifícios que contém em uma 

determinada área por meio do software Google Earth. Adotou-se o seguinte critério: cada quadra na área 

analisada era a um ponto de coordenas X (longitude) e Y (latitude), correspondente à média dos vértices dessa 

quadra, e, atrelado a esses pontos, o número de edificações, com mais de três andares, que há nessa quadra 

como valor Z. A quantificação das edificações nesses pontos foi processada no software “Surfer 8.0” para a 

geração de uma superfície de tendência, na qual pode ser analisado o grau de verticalização da área de estudo. 

Os mapas foram confeccionados no software ArcGIS 10.1. Os resultados do método de superfície de tendência 

ratificaram o que é observado cotidianamente, onde os bairros de Nazaré, Reduto e Umarizal têm as maiores 

concentrações de prédios e causam maiores variações microclimáticas, o desconforto térmico é minimizado 

pelo conjunto de árvores que acabam suavizando e trazendo a sensação de clima mais ameno. 

 

Palavras-chave: Geotecnologia. Verticalização. Clima urbano. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

O espaço enquanto fenômeno e objeto produzido é traduzido pelas categorias: forma, função e estrutura, 

inter-relacionadas dentro do processo ou da ação contínua no tempo. O espaço urbano é, portanto, resultado das 

formas espaciais, das funções e da estrutura das cidades, delineados durante o seu processo de expansão ou 

desenvolvimento (SILVA et. al., 2011). 

A verticalização é um fenômeno majoritariamente do espaço urbano que pode ocorrer por diversas 

razões, dentre elas a falta de espaço para o crescimento horizontal de uma cidade.  Segundo Santos et al. (2015), 

verticalizar é uma alternativa que permite a concentração de um maior número de imóveis em um mesmo 

terreno, o que gera um melhor aproveitamento do solo urbano. 

Conforme Moraes et al. (2007), a questão da verticalização nas cidades acaba sendo impulsionada pela 

valorização imobiliário. A verticalização como uma nova ideologia, uma nova concepção de morar, onde ter 

boa localização, infraestrutura e segurança passam a ser sinônimo de “status” para os segmentos nele inseridos. 

Para esses autores, a verticalização seria, então uma consequência do “processo de adensamento de 

determinadas áreas urbanas através da construção de edifícios, ocorrendo geralmente, nas regiões centrais da 

cidade”. 

De acordo com Oliveira (1992), o processo de verticalização de Belém começou na década de 40, na 

área central, obedeceu à lógica da produção e valorização do espaço da cidade, limitando-se, inicialmente, às 

áreas mais altas e valorizadas. Essas áreas estavam valorizadas pelas suas edificações associadas ao apogeu do 

ciclo da borracha, que promoveu a construção de prédios monumentais. 

No final da década de 80 houve o boom do processo de verticalização onde se expandiu para os demais 

bairros da cidade e até mesmo na sua área metropolitana. Nas últimas três décadas, essa nova tendência na 

verticalização em Belém, parece estar se configurando, simultaneamente, com o visível aumento dos níveis de 

densidade populacional, e consequente elevação de gabaritos, que passando dos trinta e três, chegou em 2004, a 

lançamentos de prédios de 40 pavimentos, configurando-se assim, novas modalidades de seletividade social 

(OLIVEIRA et al., 2005). 

O crescimento urbano, acelerado e espacialmente concentrado na malha urbana, destacando aqui o 

número de construções verticalizadas, vem comprometendo a qualidade ambiental do que diz respeito a 

alterações microclimáticas, sendo assim o ambiente natural sofre alterações que vinculada as condições urbanas, 

gera o seu próprio clima urbano, assim surgem as ilhas de calor que causam impacto negativo no conforto 

bioclimático e na saúde humana. 

As geotecnologias (Sistemas de Informações Geográficas, Sensoriamento Remoto e o 

Geoprocessamento) surgiram para facilitar a coleta, o processamento e a análise dos dados. O uso das 
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geotecnologias deve ser visto como um meio para um fim social devendo contribuir tanto para a promoção de 

intervenções políticas adequadas, como para a avaliação das mesmas (DOMINGUES e FRANÇOSO, 2008). As 

geotecnologias são ferramentas que podem auxiliar na análise do fenômeno de verticalização e também de 

alterações no microclima. 

O trabalho tem por objetivo fazer uma análise estatística do cenário atual do processo de verticalização 

nos bairros centrais da cidade de Belém, são eles: Campina, Nazaré, Reduto, Umarizal e Telégrafo, através da 

aplicação do conceito de superfícies de tendência e das geotecnologias, a fim de contribuir para discussão da 

problemática de clima urbano. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Presume-se que a verticalização já é um fato em todas as capitais brasileiras e do mundo. Delimitou-se 

neste trabalho fazer uma análise nos bairros centrais de Belém (Figura 1), onde esse processo já está 

praticamente consolidado. 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

Para a execução do projeto, realizou-se: uma pesquisa quantitativa (onde o número de edifícios foi 

utilizado para a geração de uma superfície de tendência). A análise de superfícies de tendência é um 

procedimento visa à identificação do arranjo global de dados espaciais para melhor visualização das flutuações 

locais (DAVIS, 1986; MATHER, 1991). Analisar superfícies de tendência são mensurações e mensurar os 

fenômenos ocorridos no espaço é, justamente, o que se chama de Análise Espacial. 
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Para analisar um fenômeno que ocorre numa superfície é preciso analisar amostras pontuais deste 

fenômeno na área de estudo, para que os dados, uma vez coletados, possam ser interpolados (CAMARGO et al., 

2004). Entende-se que interpolar é predizer (ou estimar) o valor da variável sob estudo num ponto não 

amostrado (LANDIM et al., 2002). Desta forma compreende-se que não existe uma medição exata do fenômeno 

que está sendo observado, mas sim uma aproximação do real, o que depende do método utilizado. 

De acordo com Druck et al. (2004), quando se trata de Análise Espacial, um modelo de superfície é 

gerado, entretanto, esta superfície pode representar a variabilidade da variável tanto em grande escala quanto 

em pequena, o que depende do tipo de interpolação que será utilizado, podendo ser este: determinístico de efeito 

local, onde os pontos da superfície são estimados a partir da interpolação das amostras mais próximas; 

determinístico de efeito global, neste modelo, o que predomina é a variação em larga escala para a 

caracterização do fenômeno em estudo; e estatístico de efeito local e global (onde, a partir da interpolação das 

amostras mais próximas, utilizando um estimador estatístico, cada ponto da superfície é estimada apenas. 

Portanto, analisar uma superfície de tendência é compreender a distribuição de um determinado 

fenômeno numa área específica. Neste trabalho a análise se baseou no número de edifícios que contém em uma 

determinada área. 

O número de prédios foi contabilizado por meio do software “Google Earth”. Adotou-se o seguinte 

critério: cada quadra na área analisada era a um ponto de coordenas X (longitude) e Y (latitude), correspondente 

à média dos vértices dessa quadra, e, atrelado a esses pontos, o número de edificações, com mais de três 

andares, que há nessa quadra como valor Z. 

A quantificação das edificações nesses pontos foi processada no software “Surfer 8.0” para a geração de 

uma superfície de tendência, na qual pode ser analisado o grau de verticalização da área de estudo. Os mapas 

foram confeccionados no software ArcGIS 10.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisou-se a atual situação da verticalização de quatro bairros adjacentes em Belém, demonstrando a 

densidade demasiada em algumas regiões. A Figura 2 representa como estão distribuídos, geograficamente, os 

prédios da escolhida região em Belém evidenciando a concentração de edifícios em determinadas regiões por 

motivos históricos, áreas privilegiadas por não sofrer alagamentos, motivos geográficos, áreas adjacentes ou 

imersas a centro comerciais, e mais recentemente por motivos econômico-sociais, haja vista a atual 

concentração de pessoas com grande poder aquisitivos nas áreas mais verticalizadas de Belém. 

 

 



 

 

 

185 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

Figura 2. Mapa da especialização dos prédios nos bairros centrais de Belém 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

Constatou-se que dentre os bairros centrais, Nazaré e Reduto e Umarizal, são os bairros com maior 

concentração de prédios. O aglomerado de prédios ocasiona o fenômeno de ilhas de calor que causa grandes 

desconfortos por quem passa por essas localidades. Em alguns trechos desses bairros, esse desconforto é 

minimizado pela incidência de conjunto de árvores que acabam suavizando e trazendo a sensação de clima mais 

ameno. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises pode-se concluir que a verticalização em Belém, nos últimos trinta anos tem se 

acelerado, a ponto de produzir, especialmente, na última década, áreas segregadas por uma parcela privilegiada 
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da população, correspondente à classe alta e média-alta. Esta segregação pode ser identificada e mapeada, com 

o auxílio de fotos aéreas e do SIG (Sistema de Informações Geográficas), como também, da pesquisa de campo. 

O método de superfície de tendência da verticalização dos bairros centrais ratificou o que é observado 

cotidianamente, onde principalmente nos bairros de Nazaré, Reduto e Umarizal tem as maiores concentrações 

de prédios. Esses bairros são os que detém as melhores infraestruturas urbanas e também os maiores valores de 

metros quadrados da cidade. 

Esta metodologia, apesar da simplicidade de aplicação, depende bastante da quantidade de observações 

pesquisadas, assim como a distribuição destes dados no espaço. As superfícies de tendência são úteis para 

descrever o comportamento geral de diversos fenômenos, ou seja, tem facilidade em ser aplicada a variadas 

áreas do conhecimento científico. 
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RESUMO 

 

Comunidades de serpentes são normalmente estruturadas a partir da relação de fatores ecológicos e 

filogenéticos, e o fator mais estudado para essa estruturação é a competição, contudo a coexistência de espécies 

somente é possível devido a subdivisão de recursos. Pouco se sabe acerca das adaptações cefálicas de serpentes 

aquáticas amazônicas, sendo necessário maior acúmulo de dados para uma melhor compreensão acerca dessas 

variações e suas implicâncias. O objetivo do presente estudo foi a visualização de como ocorre a subdivisão de 

recursos para as serpentes aquáticas da Amazônia e caracterizar as divergências e similaridades morfólogicas 

cefálicas. Os espécimes foram fotografados em vista dorsal e lateral e foram determinados os pontos 

anatômicos. Observado o dimorfismo sexual nas análises de função discriminante (DFA) de cada espécie, foram 

feitas análises de componentes principais (PCA) e subsequentemente análises de variáveis canônicas (CVA) 

entre os seis grupos de espécies (Helicops angulatus, H. hagmanni, H. polylepis, Hydrops martii, H. 

triangularis e Pseudoeryx plicatilis). As CVAs foram discutidas em dois grupos de espécies: "Generalista" 

(Helicops angulatus e H. polylepis) e "Especialista" (Helicops hagmanni, Hydrops martii, Hydrops triangularis 

e Pseudoeryx plicatilis). O presente estudo observou diferenças significativas relacionadas à morfologia cefálica 

e forrageio das seis espécies da tribo Hydropsini. As seis espécies apresentaram dimensões morfológicas 

cefálicas contrárias quanto a proporção de peixes em relação a anfíbios anuros e lagartos na dieta, de modo que 

o agrupamento "Especialista" apresentou as narinas e a porção anterior dos olhos deslocadas para mais próximo 

entre si, resultando em uma cabeça de forma triangular e mais especializada à piscivoria em comparação ao 

agrupamento "Generalista". As divergências morfológicas cefálicas observadas estão provavelmente 

relacionadas ao uso diferenciado do ambiente e forrageio, os quais estão relacionados aos itens alimentares 

consumidos, sua disponibilidade e periodicidade. 

 

Palavras-chave: Subdivisão de recursos. Morfologia cefálica. Forrageio. 

 

Área de Interesse: Biodiversidade 

 

mailto:Jorge.Cosenza@outlook.com
mailto:Alexandre.missassi@gmail.com
mailto:Prudente@museu-goeldi.br


 

 

 

189 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO 

Comunidades de serpentes são normalmente estruturadas a partir da relação de fatores ecológicos e 

filogenéticos (Schoener, 1974), e o fator mais estudado para essa estruturação é a competição (Mittelbach e 

Schemske, 2015). Para serpentes aquáticas neotropicais, ainda existem muitos questionamentos acerca de como 

a competição afeta a estrutura de uma determinada comunidade. Apesar de ser conhecido que a competição 

desempenha um papel significativo, este não é o principal mecanismo de estruturação de uma comunidade 

(Teixeira, Montag e Santos-Costa, 2017), de modo que a coexistência de diversas espécies somente é possível 

devido a subdivisão de recursos (Teixeira, Montag e Santos-Costa, 2017). 

A tribo Hydropsini compreende três gêneros (Helicops, Hydrops e Pseudoeryx) amplamente distribuídos 

no continente sul-americano (Cunha e Nascimento, 1993). Para a Amazônia, os hábitats mais frequentes das 

serpentes aquáticas são igarapés, rios, várzeas e igapós (Cunha e Nascimento, 1993). Diversas adaptações para 

esses hábitats podem ser facilmente observadas, como olhos e narinas voltados para a parte superior da cabeça e 

a cauda comprimida lateralmente (Fraga et al. 2013). O posicionamento dos olhos e das narinas possibilita a 

serpente enxergar e respirar na lâmina d’água sem precisar se expor a predadores visualmente orientados, 

enquanto a cauda lateralmente comprimida ajuda a propelir a água mais facilmente (Fraga et al. 2013). 

Estudos ecomorfológicos auxiliam na compreensão da variação da forma do corpo em relação ao 

ambiente, sendo possível inferir sobre as diferenças na ocupação de nichos e amplitude da dieta em relação às 

morfologias distintas (Bock, 1994). Para serpentes aquáticas, tais variações na morfologia estão diretamente 

relacionadas à utilização de diferentes ambientes, seguidas por especializações e estratégias de forrageio 

(Scartozzoni, 2009; Teixeira, Montag e Santos-Costa, 2017). Pouco se sabe acerca das adaptações cefálicas de 

serpentes aquáticas amazônicas, sendo necessário maior acúmulo de dados para uma melhor compreensão 

acerca dessas variações e suas implicâncias. 

Dado o exposto, o objetivo do presente estudo foi a visualização de como ocorre a subdivisão de 

recursos para as serpentes aquáticas da Amazônia. Para tal intuito, caracterizamos em seis espécies de 

Hydropsini, potenciais divergências e similaridades morfológicas cefálicas, relacionando-as ao uso do ambiente 

aquático e dieta, presença de dimorfismo sexual e descrição da amplitude dessa variação. Adicionalmente, 

verificamos se existe relação entre a morfologia cefálica e a utilização de diferentes ambientes aquáticos e 

recursos alimentares entre as seis espécies estudadas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostra 

Para a obtenção dos dados de morfologia cefálica, foram analisados espécimes preservados na Coleção 
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Herpetológica “Osvaldo Rodrigues da Cunha” (Museu Paraense Emílio Goeldi), correspondendo às seguintes 

espécies: Helicops angulatus (n = 31 machos, n = 31 fêmeas); H. hagmanni (n = 30 machos, n = 30 fêmeas); H. 

polylepis (n = 18 machos, n = 6 fêmeas); Hydrops martii (n = 29 machos, n = 30 fêmeas); H. triangularis (n = 

31 machos, n = 31 fêmeas); Pseudoeryx plicatilis (n = 13 machos, n = 8 fêmeas). 

 

2.2 Coleta de dados 

Buscando eliminar a influência da variação ontogenética, não foram utilizados indivíduos juvenis em 

nossas análises. O comprimento rosto-cloacal (CRC) foi aferido utilizando uma régua metálica milimetrada e a 

determinação do sexo foi feita por meio de uma incisão longitudinal na porção proximal da cauda para a 

verificação da presença ou ausência do hemipênis. 

O reconhecimento de indivíduos maduros foi feito a partir do trabalho de Scartozzoni (2009), que obteve 

os seguintes resultados: Helicops angulatus, macho 228 mm, fêmea 276 mm; Pseudoeryx plicatilis, macho 477 

mm, fêmea 800 mm; Hydrops martii, macho 420 mm, fêmea 540 mm; H. triangularis, macho 338 mm, fêmea 

422 mm; H. polylepis, macho adulto 332 mm, fêmea 502 mm; H. hagmanni, macho 315 mm, fêmea 403 mm. 

 

2.3 Análise de dados 

Os espécimes foram fotografados em vista dorsal e lateral, e as imagens padronizadas com a utilização 

de tripé e nível bolha para nivelamento e eliminação de possíveis distorções, as quais não oriundas dos 

fenômenos biológicos em questão e, transformadas para o formato tps (Thin Plate Spline). O último consiste na 

transformação de pixels para as coordenadas cartesianas, formato padrão utilizado na análise de morfometria 

geométrica. Esse processo foi realizado por meio do programa tpsUtil (Rohlf, 2016). 

Foram escolhidos dezenove pontos anatômicos em vista dorsal e doze em vista lateral,  digitalizados por 

meio do programa tpsDig2 (Rohlf, 2015). Para as a análise das variáveis de forma e tamanho, foi utilizado o 

método de sobreposição ou análise generalizada de Procrustes (Generalized Procrustes Analysis – GPA), para a 

remoção dos efeitos de posição (translação), tamanho (proporcionalização) e orientação (rotação) (Zelditch, 

Swiderski e Sheets, 2012). Após a sobreposição, as diferenças de forma foram descritas pelas diferenças 

(resíduos) nas coordenadas dos pontos anatômicos correspondentes e por meio da visualização de placas finas 

(thin-plate splines), utilizada para mapear as deformações em uma grade na forma de um objeto sobre outro. 

Os critérios utilizados para as análises posteriores foram determinados a partir de análises de função 

discriminante (DFA) de cada espécie, para a verificação do dimorfismo sexual. A partir disso foram feitas 

análises de componentes principais (PCA), as quais foram utilizadas para examinar as principais características 

da variação da forma cefálica da amostra e para examinar o arranjo dos espécimes no morfoespaço. 



 

 

 

191 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

Subsequentemente foram executadas análises de variáveis canônicas (CVA) entre os seis grupos de espécies 

(Helicops angulatus, H. hagmanni, H. polylepis, Hydrops martii, H. triangularis e Pseudoeryx plicatilis), as 

quais encontraram os eixos em que esses grupos foram discriminados melhor, ao passo que esses eixos 

(variáveis canônicas) maximizaram a variância entre os grupos em relação à variância dentro do grupo 

(Zelditch, Swierski e Sheets, 2012). 

Posteriormente as CVAs foram discutidas dividindo os grupos de espécies em dois agrupamentos: 

"Generalista" (Helicops angulatus e H. polylepis) e "Especialista" (Helicops hagmanni, Hydrops martii, 

Hydrops triangularis e Pseudoeryx plicatilis), referentes à preferência por presas de determinada ordem de 

peixes, segundo as listas de Scartozzoni (2009) e Teixeira, Montag e Santos-Costa (2017). As aferições foram 

feitas a partir de observações das distâncias de Mahalanobis (D2) das DFAs e CVAs, e dos coeficientes e 

variâncias acumuladas nos eixos das PCAs. Esses procedimentos foram executados através do programa 

MorphoJ (Klingenberg, 2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após as análises de função discriminante em vista dorsal e lateral, observou-se dimorfismo sexual em 

todas as espécies de Hydropsini amostradas. Os dados obtidos das distâncias de Mahalanobis evidenciaram o 

dimorfismo sexual nas seis espécies estudadas, desse modo, machos e fêmeas foram tratados separadamente. 

O grau de similaridade entre as seis espécies foi analisado através da análise de componentes principais 

de machos e fêmeas, em vista dorsal, em que os dois primeiros eixos corresponderam, respectivamente, a 

64,08% e 58,70% da variação total (Machos: PC1 = 41,56%; PC2 = 22,52%; Fêmeas: PC1 = 43,96%; PC2 = 

14,74%). Em vista lateral, os dois primeiros eixos da análise de componentes principais de machos e fêmeas, 

corresponderam respectivamente a 57,78% e 62,34% da variação total (Machos: PC1 = 42,62%; PC2 = 15,15%; 

Fêmeas: PC1 = 44,61%; PC2 = 17,73%). 

Para analisar o grau de similaridade entre os grupos de espécies estudados, foram executadas análises de 

variáveis canônicas em vista dorsal em que, os dois primeiros eixos para machos e fêmeas, corresponderam 

respectivamente a 88,22% e 88,90% da variação total (Machos: CV1 = 62,94%; CV2 = 25,27%; Fêmeas: CV1 

= 60,47%; CV2 = 28,43%). Em vista lateral, o dois primeiros eixos da análise de variáveis canônicas para 

machos e fêmeas, corresponderam, respectivamente, a 87,49% e 86,05% da variação total (Machos: CV1 = 

66,04%; CV2 = 21,45%; Fêmeas: CV1 = 72,40%; CV2 = 13,64%)(Figura 2). 

O presente estudo observou diferenças significativas relacionadas à morfologia cefálica e forrageio das 

espécies Helicops angulatus, H. hagmanni, H. polylepis, Hydrops martii, H. triangularis e Pseudoeryx 

plicatilis, da tribo Hydropsini. O dimorfismo sexual observado para as espécies amostradas, especialmente para 
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Helicops hagmanni e Pseudoeryx plicatilis, pode ser devido ao forrageio distinto de machos e fêmeas, 

resultando em divergências quanto aos itens alimentares, robustez ou proporção destes, como visto para outras 

serpentes aquáticas (Mushinsky, Hebrard e Vodopich, 1982; Shine, 1991; Scartozzoni, 2009). 

Como diferenças quanto ao tamanho dos olhos, posição das narinas e comprimento do focinho resultam 

em diferenças na dieta (Scartozzoni, 2009; Teixeira, Montag e Santos-Costa, 2017), a evolução dessas 

divergências sexuais poderia amplificar a distinção de nichos (Shine, 1991), além de muitos estudos indicarem 

que isso poderia evoluir de modo a diminuir a competição intersexual por alimentos (Cox, Butler e John-Alder, 

2007), contudo são várias as causas do dimorfismo sexual em muitas espécies, pois este pode ser oriundo de 

seleção sexual, de fecundidade, sobrevivência, fatores ambientais e ecológicos (Cox, Butler e John-Alder, 

2007). 

De maneira geral, serpentes aquáticas apresentam cabeças estreitas, narinas voltadas à região superior e 

dentes recurvados (Scartozzoni, 2009). As seis espécies de serpentes da tribo Hydropsini apresentaram 

dimensões morfológicas cefálicas contrárias quanto a proporção de peixes em relação a anfíbios anuros e 

lagartos na dieta, de modo que o agrupamento "Especialista" apresentou as narinas e a porção anterior dos olhos 

deslocadas para mais próximo entre si, resultando em uma cabeça de forma triangular em comparação ao 

agrupamento "Generalista", algo esperado em virtude da sobreposição de nichos e competição (Schoener, 1974; 

Mushinsky, Hebrard e Vodopich, 1982). Foi observada também uma relação direta quanto ao tamanho e a 

forma triangular da cabeça relacionados à frequência de ingestão de peixes alongados, visto que as diferenças 

quanto ao tamanho dos olhos, posição das narinas e comprimento do focinho são alterações em atributos 

diretamente relacionados ao forrageio (Herrel et al. 2008; Brecko et al. 2011; Liu et al. 2012; Fraga et al. 2013). 

O fato das espécies que apresentaram menor comprimento e largura da cabeça (Hydrops martii, H. 

triangularis e Pseudoeryx plicatilis) exibirem taxas maiores de ingestão de peixes alongados e serem 

estritamente piscívoras (Scartozzoni, 2009; Teixeira, Montag e Santos-Costa, 2017), enquanto as espécies que 

apresentaram maior comprimento da cabeça (Helicops angulatus, H. polylepis e H. hagmanni) exibirem taxas 

menores de ingestão de peixes alongados e incluírem anfíbios anuros e lagartos (H. angulatus e H. polylepis) 

em suas dietas (Scartozzoni, 2009; Teixeira, Montag e Santos-Costa, 2017) é devido à diferença quanto a 

resistência hidrodinâmica enfrentada por conta da morfologia cefálica, como relatado por (Young, 1991). 

A cabeça mais delgada de indivíduos estritamente piscívoros em relação à maior largura da cabeça dos 

que incluem sapos em sua dieta, e consequente ocupação de diferente hábitats, pode ser devido a superfície 

frontal alargada da cabeça aumentar a resistência hidrodinâmica durante o ataque e natação das espécies que se 

alimentam de sapos, e que estas sofreriam com o desempenho do ataque altamente reduzido (Brecko et al. 

2011), e a característica ideal para as serpentes aquáticas seria a mínima superfície da cabeça, para menor 
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quantidade de resistência hidrodinâmica, o que seria obtido por uma cabeça pequena ou estreita (Young, 1991), 

visto que a largura da cabeça é menos importante do que o alongamento do focinho como a causa da redução da 

resistência hidrodinâmica (Hibbits  e Fitzgerald, 2005). 

O fato da predação de peixes alongados da ordem Synbranchiformes ser característica plesiomórfica da 

tribo Hydropsini foi acompanhado de um aumento no tamanho da cabeça do ancestral de Helicops ao mesmo 

tempo em que a dieta se tornou mais ampla (Scartozzoni, 2009), e a busca por presas de maior tamanho e valor 

energético pode ter atuado como pressão ambiental (Shine, 1991). Dessa forma as serpentes com menor 

comprimento da cabeça, enfrentando maior resistência hidrodinâmica, se encontraram limitadas à predação de 

peixes alongados, enquanto serpentes com maior comprimento da cabeça, enfrentando menor resistência 

hidrodinâmica, poderiam explorar diferentes ambientes em busca de presas de maior valor energético, a partir 

do presente estudo e observados os estudos de Young (1991), Hibbits  e Fitzgerald (2005), Scartozzoni (2009) e 

Brecko et al. (2011). 

O conceito é o mesmo em relação às diferenças quanto a largura da cabeça, de modo que serpentes com 

menor largura da cabeça, enfrentando menor resistência hidrodinâmica e com vantagem na competição por 

peixes, se encontraram especializadas à piscivoria, enquanto que serpentes com maior largura da cabeça, 

enfrentando maior resistência hidrodinâmica e com desvantagem, necessitaram se alimentar de presas de maior 

valor energético, como anfíbios e lagartos. 

A causa do deslocamento das narinas e da porção anterior dos olhos para mais próximos entre si, do 

agrupamento "Especialista", resultaram em uma cabeça de forma triangular em comparação ao "Generalista" e 

permitiram uma redução ainda maior da resistência hidrodinâmica, facilitando a predação de peixes e 

permitindo a especialização de certas espécies (Helicops hagmanni e Pseudoeryx plicatilis). Destas, P. plicatilis 

está restrita à predação de peixes da ordem Synbranchiformes e H. hagmanni, a única Helicops estritamente 

piscívora, é devida a adaptações a habitáts específicos, ambientes de forrageio, padrões de atividade diária e 

uma pequena relação com a filogenia. 

Por isso as adaptações quanto ao hábito piscívoro de H. hagmanni parecem ser extremas (Scartozzoni, 

2009). Serpentes aquáticas são caracterizadas por um extremo alongamento do osso quadrado dentes mais 

numerosos, alongados e recurvados, o que seria uma vantagem para o consumo de presas maiores (Savitzky, 

1983). Sendo H. hagmanni uma espécie estritamente piscívora, apresenta o osso quadrado ainda mais alongado, 

dentes estriados, mais alongados e mais recurvados em comparação aos demais Hydropsini (Scartozzoni, 2009), 

além de cabeça delgada e focinho alongado, enfrentando resistência hidrodinâmica ainda menor que pode lhe 

conferir vantagem na obtenção de peixes. 

O fato de serpentes aquáticas de hábito noturno apresentarem grande diferença no tamanho dos olhos 
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(Liu et al. 2012) também foi limitante quanto a exploração de diferentes ambientes, pois as espécies Helicops 

angulatus e H. polylepis apresentaram olhos maiores e mais distantes uns dos outros, assim como as narinas, em 

comparação a Hydrops martii, H. triangularis e Pseudoeryx plicatilis, acompanhando o alargamento da cabeça 

e do focinho, o qual provavelmente está relacionado às especificidades da dieta do grupo. 

Desse modo, observou-se que Hydrops martii, H. triangularis e Pseudoeryx plicatilis apresentaram 

especializações para cavar e forragear em ambiente lamacento, enquanto que as espécies Helicops angulatus e 

H. polylepis apresentaram especializações para o consumo de anfíbios anuros e lagartos, enquanto H. hagmanni 

apresentou especializações para o consumo de peixes da ordem Perciformes. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os três gêneros de serpentes Hydropsini amostrados apresentaram divergências morfológicas cefálicas 

provavelmente relacionadas ao uso diferenciado do ambiente e forrageio, os quais estão relacionados aos itens 

alimentares consumidos, sua disponibilidade e periodicidade (Teixeira, Montag e Santos-Costa, 2017). É 

necessário também que se observe a estruturação da comunidade de serpentes aquáticas da região amazônica 

não apenas quanto à competição, mas também predação, parasitismo e demais relações ecológicas. Desse modo 

são necessários estudos quanto às diferenças de nicho efetivo (utilização diferencial de recursos), itens 

alimentares e suas proporções entre juvenis e adultos, uso diferenciado do ambiente por machos e fêmeas, 

fatores evolutivos e a influência ontogenética na forma da cabeça das espécies de Hydropsini. 
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RESUMO 

 

Localizado a nordeste do Estado do Pará, o município de Paragominas possui uma pluviosidade média anual de 

1.800 milímetros, segundo Instituto Nacional de Meteorologia, com um período mais chuvoso, entre os meses 

de dezembro a maio, e outro menos chuvoso entre junho e novembro, caracterizando-o como de clima quente e 

úmido. Este trabalho teve como objetivo efetuar a quantificação da variável de precipitação sobre a zona urbana 

do município, comparando os dados de precipitação registrados pela Estação Meteorológica de Superfície 

Automática (EMSA) com a de um ponto distante à 18 quilômetros, localizado no bairro de Nagibão, em que 

foram medidos a partir da leitura da altura pluvial contida em uma garrafa PET (utilizada como pluviômetro), 

devidamente instalada seguindo a norma padrão, com a contabilização diária feita no período de 10 de abril a 31 

de maio de 2017. Verificou-se que na leitura nos valores de água da chuva ocorridas na área urbana durante o 

período, o mês de abril foi o que apresentou maior contribuição na quantidade de água das chuvas, em torno de 

200 mm em média entre os dois pontos, os dados comparados mostraram que as chuvas observadas nos dois 

postos pluviométricos apresentam diferenças significativas na distribuição espacial e temporal. 

 

Palavras-chave: Precipitação; Pluviômetro; Paragominas. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia. 
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1. INTRODUÇÃO  

“Desde os tempos mais remotos, o homem tem se preocupado em observar os diferentes elementos do 

clima, como a precipitação, temperatura e umidade do ar, entre outros [...]” (VIEIRA e PICULLI.2009, p. 5). O 

clima tem importância direta nas áreas de produção em geral e daí a importância de seu entendimento. 

Segundo Rodrigues et al. (2008) não basta apenas a presença do nutriente no solo, é necessário que haja 

umidade suficiente para disponibilizá-los na região da raiz, denominada de rizosfera das plantas. Isso porque a 

água é capaz de infiltrar esses nutrientes no solo, daí a importância de ter um estudo de precipitação em locais 

específicos. Informações sobre características climáticas são de grande importância para o planejamento 

municipal nos diversos setores econômicos e, em especial, na agricultura. Não apenas como na área florestal, 

que envolve e engloba as variáveis climatológicas, como vento, temperatura, pluviosidade Bastos et al., (2005). 

Entre outros fatores que podem interferir diretamente ou indiretamente na produção ou estudo para implantação 

de uma determinada espécie na região. 

O clima do município de Paragominas é do tipo quente e úmido, com temperatura média anual de 

26,0°C e umidade relativa do ar média de 81%. A pluviosidade média anual é de 1.800 milímetros, com um 

período mais chuvoso, entre os meses de dezembro a maio, e outro menos chuvoso entre junho e novembro 

(PINTO et al., 2009). 

“A utilização de instrumentos e métodos alternativos de baixo custo para medir ou estimar parâmetros 

climáticos, que utilizem materiais acessíveis e que sejam de fácil emprego e cálculo, caracteriza-se como uma 

possibilidade de superação da ausência ou imprecisão dos dados[...]” (SILVA et al, 2017, p. 39). Assim 

utilizou-se de pluviômetros alternativos construídos a partir de garrafas PET (politereftalato de etila), como 

alternativa ao pluviômetro padrão, garantindo acesso a todos os interessados em medir e quantificar a 

precipitação pluvial. 

O objetivo do trabalho foi efetuar a quantificação de precipitação pluvial, comparando com os dados da 

estação meteorológica de superfície automática (EMSA) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). E 

promover a informação da precipitação com uso da garrafa PET substituindo como suporte ao uso do 

pluviômetro padrão, em locais distantes da coleta automatizada e mais próximos de terras férteis produtivas. 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O levantamento dos dados foram lidos na área urbana do município de Paragominas (Figura 1), em 

pontos distintos como na rua Antônio Fazollo, no Bairro do Nagibão, sob as coordenadas geográficas 
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(3,031415S e 47,464436W), identificado como Local A à 18 quilômetros, em linha reta, da EMSA (Estação 

Meteorológica de superfície Automática) pertencente ao INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 

identificado como Local B de coordenadas geográficas (3,01028S e 47,3431W e altitude de 101 metros) as 

proximidades da Rodovia dos Pioneiros nos meses de Abril e de Maio (Figura 2). 

 

Figura 1. Localização regional e municipal de Paragominas. 

  
Fonte: Autores (2017) 

 

Figura 2. Localização dos postos pluviométricos instalados nas proximidades do centro urbano. 

 

Fonte: GPS TrackMaker e Google Earth, 2017. 
 

 

2.2 MATERIAL  

Os materiais utilizados para a leitura da variável de precipitação no Local A foram, proveta graduada em 

mililitros (ml) (Figura 3-a) e a garrafa PET, utilizada como pluviômetro (Figura 3-b). 

 

 

 

 

Local B 

Local A 
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Figura 3. (a) proveta de 250ml; (b) pluviômetro de garrafa pet. 

  

Fonte: Autores (2017) 

 

Além dos dados de precipitação disponibilizados da EMSA-INMET disponível na página 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/estacoesAutomaticas no período descrito.2.3 

 

2.3 MÉTODOS 

O pluviômetro de garrafa PET (Figura 3-b) utilizado foi instalado seguindo a norma padrão na altura de 

1,5 m à superfície do solo, fixado devidamente em uma vara de madeira (Adaptado de SchÄfer, 2009). O 

mesmo possui uma área de captação de 80 cm2, e para a determinação da altura pluviométrica (mm) foi 

utilizada a equação 1: 

 mm
cmA

mlv
h

²)(

)(
.10

   (1)

 

Sendo, v o volume (mililitros) de água captada no pluviômetro diariamente e a área de captação do 

pluviômetro. 

A partir da contabilização diária da precipitação no período de 10 a 30 de abril e de 01 a 31 de maio do 

ano de 2017 nos locais mencionados, as coletas foram efetuadas sempre as 12:00UTC (09:00 HL) conforme 

MOTA e GARCÊZ (2009), assim foram realizadas as análises, através de tabulação dos dados em planilhas 

computacionais, transformando-os em gráficos. 

3. RESULTADOS 

A Figura 4 mostra a distribuição diária da precipitação em cada local para o mês de abril. O Local B, no 

dia 14 obteve seu maior registro de 22,8 mm, e no Local A, pluviômetro de garrafa PET apresentaram os 

maiores valores de precipitação no dia 25 com aproximadamente 49,38 mm. Segundo Varejão-Silva (2001) 

essas grandes chuvas ocorrem na região tropical por causa da Zona de Convergência Intertropical, sistema 

convectivo meteorológico, conhecido por formação de nuvens e geradora de precipitação intensa, além das 

(a) (b) 
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precipitações convectivas locais. Sendo que os dias 13, 18 e 27, foram os dias que apresentaram os menores 

valores de precipitação nos dois locais. Pode-se comparar entre local A e o local B, que em A o volume de água 

precipitado foi superior ao do local B. 

 

Figura 4. Distribuição da precipitação observada em Nagibão (Local A) e na EMSA/INMET (Local B) no período de 10 

de abril a 01 de maio de 2017. 

 

A Figura 5 mostra a distribuição diária da precipitação em cada local para o mês de maio de 2017. Para 

o local B, no dia 20 teve seu maior registro de 26 mm, e o local A, apresenta os maiores valores de precipitação 

no dia 3 com aproximadamente 13,13 mm. Sendo que dos dias 13 a 17, e de 22 a 28, foram os dias que 

apresentaram os menores valores, de forma que não houve registro de precipitação nesses dois locais. Dado a 

distribuição desses valores acredita-se que as chuvas locais justificam essas diferenças vistas. 
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Figura 5. Distribuição da precipitação observada em Nagibão (Local A) e na EMSA/INMET (Local B) no período de 01 a 

31 de maio de 2017. 

 
 

Como observado por DUARTE, e CARNEIRO (2017) as chuvas, apesar de regulares, não se distribuem 

igualmente durante o ano, sendo de janeiro a junho sua maior concentração (cerca de 80%), implicando em 

grandes excedentes hídricos e, consequentemente, grandes escoamentos superficiais e cheias dos rios. O 

acumulado mensal é apresentado na Tabela 1, no local A contabilizou um acumulado de 263,44 mm durante o 

mês de abril, já no local B foram contabilizados 138,6mm. No mês de maio, observou-se um aumento nos 

registros de precipitação no local B, com 112,0mm, no local A 105,9mm.  

 

Tabela 1 - Dados coletados de precipitação (mm) entre Nagibão (Local A) e EMSA/INMET (Local B) nos meses de Abril 
e Maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2017). 

 

4. CONCLUSÃO 

Saber a quantificação de pluviosidade com pluviômetros baratos e de acesso a todos produtores em um 

local específico tem importância para planejamento de uso de insumos e do solo, preservar para que não seja 

ocasionado problemas com o nível elevado de água no solo. O pluviômetro de garrafa PET mostrou-se eficiente 

no registro da precipitação correspondente ao período estudado.  

 Mês  

Local Abril Maio Acumulado 

A 263,4 105,9 369,3 

B 138,6 112,0 250,6 
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Verificou-se a variação nos valores de chuvas ocorridas na área urbana do município de Paragominas 

durante o período, observando-se que o mês de Abril foi o que apresentou maiores contribuições de chuvas, 

com acumulados mensal em média entre os dois pontos de 201,2 mm. 

A comparação dos dados obtidos por meio do pluviômetro alternativo e os dados da Estação 

Meteorológica Automática pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia mostraram que as chuvas 

observadas nos dois postos pluviométricos apresentam diferenças significantes na distribuição espacial e 

temporal. 
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RESUMO 

 

As taxas de desmatamento na Amazônia são altas, um dos municípios que tem significativa contribuição 

é Rondon do Pará, em função de atividades agropecuárias, extração vegetal, retirada da madeira ilegal e 

mineração. Os índices de desflorestamento podem ser facilmente detectados pelo sensoriamento remoto e em 

particular, pelo NDVI. Objetivou-se neste trabalho avaliar a evolução temporal da mudança do uso do solo, 

utilizando o NDVI no período de 2007 e 2017. Para o pré-processamento, utilizou-se imagens obtidas pelo 

sensor TM do satélite Landsat 5 e o sensor OLI Landsat 8 com nuvens inferiores a 10%. No processamento 

utilizou-se a metodologia de Índice de Vegetação por diferença normalizada. Procedeu-se então a classificação 

de quatro classes: vegetação densa; vegetação secundária; gramínea e sem vegetação. Houve uma diminuição 

de 30% da vegetação densa e 10% de gramínea em 2017 comparado ao ano de 2007, e um aumento de 8% de 

vegetação secundária e 2,5% de sem vegetação no mesmo período. O índice de vegetação NDVI se mostrou 

uma excelente ferramenta na análise de avaliação do uso do solo e as mudanças da cobertura vegetal. 

Identificando o desmatamento antrópico através das classes caracterizando assim a devastação, contribuindo 

dessa forma com a colocação do município entre os que mais desmatam. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. SIG. Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo os dados do INPE (2016) a taxa de desmatamento na Amazônia em 2016 teve um aumento de 

29% em relação ao ano anterior, no entanto a taxa atual representa uma redução de 71% em relação à registrada 

em 2004. O Pará contribuiu com 3.025 Km2 de desmatamento na Amazônia em 2016, ocupando o primeiro 

lugar no ranking entre os estados que mais desmatam. Rondon do Pará é um dos municípios do Pará que mais 

cooperam com o aumento dessas taxas, fornecendo somente em janeiro de 2015 uma supressão da cobertura 

florestal equivalente a 2.408 campos de futebol segundo o SAD (Sistema de Alerta de Desmatamento). Estes 

altos índices de desflorestamento estão em função de atividades agropecuárias, extração vegetal, retirada da 

madeira ilegal e mineração (BITTENCOURT; PENA; NETO, 2015). 

Dessa forma, o uso de interpretação de imagens de sensoriamento remoto e, em particular, pelo Índice 

de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) (ROUSE et. al.1973) que obtido em diferentes datas, 

permitem assim avaliar a variação da área verde em certo período de tempo. 

Diante disso, objetivou-se neste trabalho avaliar a evolução temporal das mudanças do uso do solo, 

utilizando o NDVI no período de 2007 e 2017. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado no município de Rondon do Pará, localizado na mesorregião sudeste paraense, 

com localização central na coordenada geográfica 4° 46′ 31″ de latitude Sul, 48° 4′ 3″ de longitude Oeste e 195 

metros de altitude (Figura 1). O clima é classificado como Aw, de acordo com o critério Köppen, caracterizado 

por um clima tropical com estação seca de inverno. 

Atualmente, Rondon do Pará tem como principal fonte de renda a agricultura, pecuária e o 

reflorestamento com cultivo de Paricá e Eucalipto (BITTENCOURT; PENA; NETO, 2015). As classes de solos 

encontrados na região são predominantemente latossolos e argilossolos, além de serem encontrados mais 

raramente neossolos e gleissolos, apresentando textura variando de média a argilosa (EMBRAPA, 2006). 
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Fonte: Autores, 2017. 

 

 A cobertura vegetal do município, segundo a classificação adotada pela Embrapa (1988) está composta 

por duas formações florestais bem distintas: floresta equatorial subperenifólia, a qual cobre a maior parte do 

município e floresta equatorial higrófilo de várzea, onde sua ocorrência é pouco representativa (SILVA; 

VALENTE; RODRIGUES, 2003). 

2.2. Pré-processamento 

Para realizar o cálculo do NDVI, referente os anos de 2007 (31 de julho) e 2017 (27 de julho), foram 

selecionadas imagens do sensor TM/Landsat-5 e OLI/Landsat-8 disponibilizado pelo site 

https://earthexplorer.usgs.gov/ gratuitamente. Entre as imagens disponíveis neste catálogo online, optou-se por 

imagens com nuvens inferiores a 10%. O Sistema de Informações Geográficas (SIG) utilizado para a confecção 

da composição colorida, recorte e NDVI foi o ArcGIS 10.1 da empresa ESRI. 

2.3. Processamento  

O NDVI, proposto por Rouse et al. (1973) calculado através da equação: 

NDVI = (NIR) – (RED) 

(NIR) + (RED) 

Onde,  

NIR: banda no infravermelho próximo; RED: banda no vermelho. 

Figura 1: Mapa de localização do município de Rondon do Pará - PA. 
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A partir disto foi realizada uma reclassificação onde foram definidas quatro classes como: vegetação 

densa; vegetação secundária; gramíneas e sem vegetação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados da estatística obtida a partir das imagens do NDVI, para os anos de 2007 e 2017, 

demonstram uma recuperação das áreas de cobertura vegetal, principalmente com relação ao aumento das áreas 

de vegetação secundária e sem vegetação, e a diminuição das áreas de vegetação densa e gramíneas, as quais 

podem ser visualizadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Classes de vegetação por hectare nos anos de 2007 e 2017. 

Classes de vegetação 2007 (ha) 2017 (ha) 

Vegetação densa 494.570,41 247.827,43 

Vegetação secundária  196.049,59 265.832,63 

Gramíneas 130.350,10 49.210,83 

Sem vegetação  4.623,05 22.723,16 

Fonte: Autores, 2017. 

Os dados estatísticos gerados demonstram uma diminuição de 30% da vegetação densa e 10% de 

gramínea em 2017 comparada ao ano de 2007, e um aumento de 8% de vegetação secundária e 2,5% de sem 

vegetação no mesmo período (Figura 2), o que configura um aumento no desmatamento do território em 

A B 

Figura 2: Índice de vegetação por diferença normalizada do município de Rondon do Pará, (A) do ano 

2007 e (B) do ano de 2017. 

Fonte: Autores, 2017. 
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questão. 

 

Dessa forma, os mapas aqui apresentados a partir do NDVI mostram claramente uma considerável 

variação da cobertura vegetal e, sem dúvida, dos padrões de uso do solo entre os anos de 2007 e 2017. Quanto 

mais próximo de 1, maior a densidade de cobertura vegetal, o 0 representa valor aproximado para ausência de 

vegetação, e valores abaixo de zero caracterizam superfícies não vegetadas como, por exemplo, solos expostos e 

rochas. Estes valores são identificados através de cores representativas, a cor verde representa vegetação densa 

e a intensidade da cor representa maior ou menor área, ou seja, quanto mais escuro maior é a densidade, seguida 

da vegetação secundária cor verde-claro, gramíneas cor bege e cor laranja, a vermelha representa sem cobertura. 

A diminuição da vegetação densa está relacionada à retirada de madeira ilegal no município, segundo Imazon 

(2011) Rondon do Pará se encontra entre os cinco municípios mais críticos de desmatamento de madeira ilegal, 

ocupando o primeiro lugar no ranking entre agosto de 2009 e julho de 2010. Para a vegetação secundária foi 

observada um aumento de 8%, estando relacionada às áreas de pousio, ou seja, uma regeneração natural do 

local degradado, influenciado por projetos de reflorestamento como o Pará Florestal, e sua implantação de 

sistemas agroflorestais, além da reformulação da lei de crimes ambientais de 22 de julho de 2008, a qual deu-se 

maior importância e fiscalização para o caso de desmatamento ilegal, viabilizando assim o aumento da 

regeneração natural dessas áreas já devastadas, em contra partida ocorreu uma diminuição de 10% das 

gramíneas, ou seja, por pastagem e agricultura, também decorrentes dessas políticas públicas (IMAFLORA, 

2013; IDEFLOR-BIO, 2017).  Já para áreas sem vegetação, o aumento de 2,5% está relacionado às queimadas 

tanto ilegais para o replantio ou pastagem quanto naturais, as quais se intensificam nas estações secas. Em 2015 

Rondon foi classificado na categoria média de queimadas com 12 focos de incêndio identificados, além da 

retirada dos remanescentes florestais e a extração de bauxita pela empresa Alumina Rondon e agronegócio 

(SEMAS, 2015). Esses níveis de vegetação colocam o município em estado alarmante de desmatamento, 

colaborando para a modificação da área de vegetação. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

O índice de vegetação NDVI se mostrou como uma excelente ferramenta na análise para a avaliação do 

uso de solo e as mudanças da cobertura vegetal. Identificando o desmatamento antrópico do município através 

das classes que observou a diminuição da vegetação densa e o aumento da classe sem vegetação caracterizando 

assim a devastação, contribuindo dessa forma com a colocação do município entre os que mais desmatam. 
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RESUMO  

 

A educação ambiental mostra-se como uma das formas possíveis para sanar uma grande problemática atual: a 

deterioração do meio ambiente. Sua forma de atuação é através de mudanças, ainda que graduais, na postura de 

certas comunidades, visando alcançar um modo de vida mais sustentável. O presente trabalho objetivou analisar 

a percepção referente às questões ambientais e práticas sustentáveis, em frequentadores de uma instituição de 

ensino superior. Para tal, foram utilizados como objeto de estudo um grupo de pessoas compostas por servidores 

da Universidade do Estado do Pará (UEPA), graduandos participantes da equipe de projeto de Gestão e 

Educação Ambiental do Campus XIX da UEPA, além de alunos de graduação da mesma instituição e uma 

turma de alunos do 7° ano do Ensino Fundamental da EMEF Dom Pedro I. O projeto teve duas etapas: 

apresentação de palestra e aplicação de questionário, ambos relacionados à temática. A partir das informações 

coletadas com o questionário, foi possível detectar aspectos que justificam certas atitudes prejudiciais para o 

meio ambiente, mesmo quando seus praticantes estão cientes das consequências que estas podem acarretar. Na 

tentativa de levantar a opinião dos três grupos que participaram do questionário sobre “A quem cabe a 

responsabilidade de solucionar as problemáticas ambientais?”, pôde-se perceber que entre os participantes a 

resposta mais representativa foi “À sociedade como um todo, englobando todos os setores”, o que demonstra 

certo grau de esclarecimento, da maioria questionada. Com este estudo, percebeu-se que projetos de educação 

ambiental tendem a estreitar as relações entre os indivíduos participantes ativos e as pessoas que estão presentes 

no mesmo ciclo social, podendo vir a agregar mais pessoas praticantes de hábitos ecológicos e sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente. Hábitos ecológicos. Percepção. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática da Educação Ambiental é imprescindível, uma vez que se observa os danos que o homem vem 

causando à natureza em decorrência de uma apropriação desenfreada e que desrespeita a utilização dos recursos 

naturais de forma sustentável. Reforçando a relevância desta temática, Tavares (2013) afirma que assuntos 

relacionados ao meio ambiente deixaram de ser uma preocupação da minoria e vem mobilizando a comunidade 

como um todo. Assim, a educação ambiental nasceu com o objetivo de desenvolver uma consciência ecológica 

na sociedade. 

Ainda se tratando da apropriação humana da natureza, Dias (1991) destaca que na década de 60 o 

homem presenciou uma abrupta queda da qualidade de vida originada pela rápida deterioração ambiental, o que 

demostra que os descuidos com o meio ambiente não são recentes, e que o quadro de degradação ambiental só 

vem aumentando ao longo dos anos. Borges e Tachibana (2005) apontam o desenvolvimento das atividades 

agrícolas, a Revolução Industrial, e o atual modo de vida capitalista como sendo parte dos fatores agravantes 

para esse acontecimento. 

Cabe lembrar que em muitos trabalhos de educação ambiental o que prevalece são apenas os bons 

resultados, o que dá uma falsa percepção de que o trabalho é válido apenas por possuir resultados positivos, 

sendo que esse fato, na realidade, provoca a ocultação das dificuldades enfrentadas para promover a educação 

ambiental, impossibilitando o aprendizado e o trabalho dos indivíduos de desenvolvem atividades nessa área 

(SATO, 2001). 

Partindo do pressuposto, tem-se como justificava para a elaboração do presente trabalho a busca pela 

percepção da difusão e do esclarecimento de assuntos relacionados à Educação Ambiental e a Sustentabilidade, 

em distintos públicos-alvo, dentro do meio educacional. 

Diante do exposto, este trabalho objetivou fazer uma sondagem sobre a percepção e prática de atividades 

relacionadas à educação ambiental entre os grupos: participantes de um projeto de educação ambiental; 

funcionários da Universidade do Estado do Pará – Campus XIX; e ouvintes de uma palestra que foi realizada 

pelos integrantes do grupo de educação ambiental, dentro do campus em questão.  

 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido no Campus XIX da Universidade do Estado do Pará (UEPA), durante a 

Semana Científica dessa instituição, no ano de 2016 e durante os dias que antecederam a mesma. 

O público alvo adotado por esta pesquisa foi: todos os servidores da UEPA-Campus XIX, graduandos 

participantes da equipe de projeto de Gestão e Educação Ambiental do Campus XIX, e público ouvinte da 
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palestra sobre educação ambiental formado por alunos de graduação de diversos cursos do Campus XIX, além 

de uma turma de alunos do 7° ano do Ensino Fundamental da EMEF Dom Pedro I. A intervenção se dividiu em 

duas etapas: ministração de palestra e aplicação de um questionário sobre a educação ambiental. 

 

2.1. PALESTRA  

Houve a ministração de uma palestra intitulada “Por que somos mal-educados ambientalmente: falta de 

conhecimento; escolha (in)consciente; ou...?”, que abordou o histórico da educação ambiental no mundo e no 

Brasil, sua aplicabilidade em diferentes áreas, e as questões futuras em relação a mesma (Figura 1). O público 

da palestra foi formado por alunos de graduação de diferentes cursos do Campus XIX e também do 7° ano do 

Ensino Fundamental da EMEF Dom Pedro I. 

 
Figura 1: Ministração da palestra para os alunos de graduação e do Ensino Fundamental. 

Fonte: Autores, 2016. 

Ao final deste momento, foram apresentados os subprojetos do Grupo de Gestão e educação ambiental 

com temáticas como “Economia de água”, “Gestão socioambiental”, “Unidades de conservação” para instigar 

os alunos acerca da produção de projetos com enfoques referentes e mostrar algumas problemáticas do 

município no que diz respeito às questões ambientais. 

 

2.2. APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

Com o intuito de investigar o pensamento e os conceitos sobre educação ambiental dos ouvintes da 

palestra, dos participantes do grupo de projetos e dos funcionários da UEPA, aplicou-se um questionário com 
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perguntas abertas e fechadas. Por conseguinte, as respostas dos três grupos foram computadas no programa 

Microsoft Excel para serem analisadas e comparadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste momento, pode-se trabalhar discussões relevantes para a compreensão do que é educação 

ambiental e os fatores que acabam por tornar projetos com essa temática incrédulos por grande parte da 

sociedade. 

A coleta de dados obtida por meio de um questionário aplicado ao público-alvo avaliou as respostas 

provenientes: de 42 alunos (graduação do campus e alunos do sétimo ano do ensino fundamental) presentes na 

palestra ministrada; de 19 funcionários da Universidade do Estado do Pará – Campus XIX; e de cinco 

estudantes de graduação do campus, que participam do projeto de educação ambiental. 

Dentro dos parâmetros analisados, pode-se notar estágios de conhecimentos sobre o tema distintos entre 

esses grupos. Analisando a primeira pergunta, onde os dados estão demonstrados na (Figura 2), cuja indagação 

era sobre a prática de iniciativas sustentáveis e a participação em projetos de cunho ambiental, há um destaque 

para as alternativas casualmente e raramente. 

Figura 2: Você já participou de algum tipo de atividade envolvendo Educação Ambiental e ou sustentabilidade? Se sim, com que 

frequência você 

participa?  
Fonte: Autores, 2016. 
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Na (Figura 3), pode-se perceber que a realização de projetos na área de educação ambiental se mostra 

mais presente no local de trabalho ou estudo das pessoas envolvidas na pesquisa, uma vez que a maioria dos três 

grupos respondeu de forma positiva a essa questão. 

 

Figura 3: O seu local de estudo/trabalho realiza projetos nas áreas de educação ambiental e 

sustentabilidade?  
Fonte: Autores, 2016. 

 

Ainda que, no presente projeto, para o questionamento quanto à frequência com que se trata de assuntos 

ligados à temática de educação ambiental, a resposta “Raramente”, para os grupos “Funcionários da UEPA” e 

“Ouvintes da palestra”, tenha indicado valores muito próximos ao da resposta “Com alguma frequência”, esta, 

ainda obteve maioria para os três grupos, o que pode corroborar a pesquisa de Trajbere e Mendonça (2006), 

onde demonstraram em seu estudo que a educação ambiental na Região Norte vem ganhando mais espaço na 

forma de Projetos, Inserção Temática nas Disciplinas e Disciplina Especial (Figura 4). 

 



 

 

 

214 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

Figura 4: No seu local de estudo/trabalho, você avalia que os assuntos ligados ao meio ambiente. São tratados com que 

frequência? 

 Fonte: Autores, 2016.  

 

Cabe lembrar que essa maior frequência de abordagem à temática pode conter tanto casos com uma 

visão progressista, que alude aos projetos intercurriculares, assim como, a projetos político pedagógicos das 

escolas, onde há a possibilidade de se desenvolver atividades contínuas, como também uma visão conservadora, 

onde há a idealização e prática da educação ambiental mais centrada em datas comemorativas (TRAJBER; 

MENDONÇA, 2006). 

Em relação à pergunta “Você acha importante haver mais enfoque na conscientização ambiental dentro 

de seu local de estudo/trabalho?” evidenciada na (Figura 5), a resposta “Sim” foi quase unânime, ficando apenas 

4,88% para “Não sei” e o mesmo percentual para “Não respondeu”. Esses dados mostram que há uma abertura, 

por parte do público-alvo, para uma maior abordagem do tema e participação em projetos relacionados ao 

mesmo. 
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Figura 5: Você acha importante haver mais enfoque na conscientização ambiental dentro de seu local de estudo/trabalho? 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Quanto à opinião dos três grupos que participaram do questionário sobre “A quem cabe a 

responsabilidade de solucionar as problemáticas ambientais?” evidenciado na (Figura 6), pode-se perceber que, 

entre os grupos, a resposta mais representativa foi “À sociedade como um todo, englobando todos os setores”, o 

que demonstra certo grau de esclarecimento, da maioria. A responsabilidade ambiental foi discutida na 

“Primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, promovida pela ONU, nos anos 70, 

que em seu 4º princípio diz que “o homem tem responsabilidade especial de preservar e administrar 

judiciosamente o patrimônio representado pela flora e fauna silvestres” (ALBANO; NEVES, 2011). 
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Figura 6: A quem cabe a responsabilidade de solucionar as problemáticas ambientais? 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste trabalho revelam que a aplicação e socialização de projetos de educação ambiental 

possibilitam a integração de novos participantes e abrem portas para várias ideias de possíveis projetos 

idealizados pelo próprio público ouvinte, gerando trabalhos que podem ultrapassar as barreiras das instituições 

de ensino e influenciar de forma positiva nas ações desses indivíduos. 

Ainda, como resultado, pode-se perceber que o público participante contendo um total de 66 pessoas, 

são indivíduos cientes de suas ações e que possuem conhecimento sobre as ações que devem ser feitas para 

melhorar o âmbito social. No entanto, o que se observa é apenas um conjunto de idealizações realizadas, 

principalmente no meio escolar, de onde apenas uma pequena quantidade destas irá tomar forma e ser aplicada e 

reproduzida pela sociedade. 

Neste sentido, esta pesquisa veio ressaltar a importância das instituições na busca por hábitos 

sustentáveis, visando que a melhor forma de sensibilizar, é pondo em prática projetos de cunho ambiental que 

englobem não só os alunos, mas também, os funcionários das instituições de ensino. 

Pode-se perceber que deve haver um maior engajamento dos funcionários da instituição de ensino em 

projetos de educação ambiental, uma vez que foi notória a ausência da maioria em projetos dessa categoria. 

Logo, em vez de práticas ambientais somente em datas comemorativas, deve-se buscar desenvolver estratégias 

para enquadrar estes funcionários em projetos que façam parte do seu dia a dia de trabalho. 
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Ainda existe uma grande carência de projetos voltados para a educação ambiental dentro das escolas de 

ensino básico. Nesse caso, seria bastante relevante firmar parcerias com outra instituição a fim de discutir e pôr 

em prática projetos com essa temática, como o realizado neste trabalho, com a participação de acadêmicos e 

alunos do ensino básico, objetivando tratar assuntos inerentes à temática ambiental, contextualizada com a 

realidade do município de Salvaterra. 

Considerando a temática abordada e a análise do contexto que este trabalho propôs, percebe-se que os 

grupos entrevistados possuem certo conhecimento crítico a respeito da importância da educação ambiental 

dentro das instituições a qual eles pertencem, já que a maioria visa um maior enfoque na conscientização 

ambiental no local de trabalho ou estudo. 
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RESUMO  

 

O Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana tem o objetivo de incluir uma nova visão no processo de 

construção das cidades, que considere o acesso universal ao espaço público por todas as pessoas e suas 

diferentes necessidades. No entanto, observando as cidades brasileiras, percebe-se que nem sempre seus espaços 

são acessíveis a todas as pessoas, ou seja, vivemos em um meio projetado para pessoas jovens e que não 

apresentam dificuldade alguma de locomoção, sendo comum encontrar barreiras para que cidadãos com 

mobilidade reduzida possam utilizar de forma plena o ambiente onde vivem. Esse trabalho objetiva analisar a 

acessibilidade do bairro Reduto de Belém, através de revisões bibliográficas e pesquisas in loco. Registrou-se a 

situação das calçadas, a existência e situação de rampas de acesso, ciclovias, faixas de pedestres e sinalização 

tátil, bem como cronometrou-se o tempo de sinal aberto de dez vias do bairro, escolhidas dentre as treze vias 

principais. Conclui-se que o bairro ao longo de sua história não foi comtemplado com um planejamento urbano, 

apresentando dificuldades por ter sido construído em uma época onde o fluxo de veículos era mínimo. Desse 

modo, suas ruas demasiadamente estreitas são um obstáculo para os circulantes, principalmente para as pessoas 

com dificuldade de locomoção, como portadores de deficiências, além de pedestres e ciclistas.  

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Belém. Reduto. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana - Brasil Acessível, lançado no dia 2 de junho de 2004, 

tem o objetivo de incluir uma nova visão no processo de construção das cidades que considere o acesso 

universal ao espaço público por todas as pessoas e suas diferentes necessidades. Um dos desafios colocados 

para todos os municípios brasileiros é a inclusão de parcelas especiais da população no cotidiano das cidades, 

ou seja, tornar a cidade acessível a todos. A acessibilidade é um elemento de políticas de mobilidade urbana que 

promove a inclusão social, a equiparação de oportunidades e o exercício da cidadania das pessoas com 

deficiência e idosos, com o respeito aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 2006).  

Observando as cidades brasileiras, percebe-se que nem sempre seus espaços são acessíveis a todas as 

pessoas. A sociedade vive em um meio projetado para pessoas jovens e que não apresenta nenhuma dificuldade 

de locomoção ou mobilidade reduzida. É comum encontrar em diversas cidades calçadas irregulares ou mesmo 

com buracos, praças com barreiras físicas e técnicas, sem falar da dificuldade de acesso a bancos, farmácias, 

supermercados, hospitais e áreas de lazer. Todas essas barreiras podem prejudicar ou mesmo impedir que um 

cidadão utilize de forma plena o ambiente onde vive. Dentre os sujeitos em desvantagens, os idosos se 

apresentam como um público representativo e muitas vezes se veem confinados em suas casas, privando-se de 

sua participação no convívio social (FREIRE JÚNIOR, 2013).  

Por estes motivos, torna-se relevante realizar estudos sobre acessibilidade no intuito de se identificar 

problemas de acessibilidade urbana, e com base nesses resultados, criar propostas de soluções que promovam a 

inclusão de todo cidadão, principalmente os que apresentam alguma deficiência ou mobilidade reduzida 

(FRANÇA, 2011). Tendo como objetivo discutir a acessibilidade no Bairro Reduto de Belém realizou-se esta 

pesquisa, que se justifica pela escassez de estudos que abordem esta temática. 

 

2. METODOLOGIA 

Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica no sentido de estabelecer a correta conceituação de 

acessibilidade, o histórico desta no Brasil, os fatores históricos que influenciam no layout atual do Reduto, e a 

escolha os parâmetros mais adequados para o estudo da acessibilidade urbana. 

 

Área de estudo 

O Reduto possui uma área de 76,1 hectares e 45 quarteirões constituídos por três avenidas, sete ruas, quatro 

travessas e algumas vilas e pequenas alamedas. Seu relevo é bastante irregular, dividindo assim o bairro em 
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duas porções (Figura 1). A porção leste é a parte mais elevada do bairro, sendo conhecida como Alto Reduto. A 

parte oeste, próxima a Baía do Guajará é mais baixa (anteriormente era uma região alagadiça), conhecida como 

Baixo Reduto, onde abriga a maior parte da estrutura do Porto de Belém. O bairro está integrado ao Distrito 

Administrativo do Centro, localizado na Zona Centro-Sul da cidade. As dez vias percorridas foram: Avenida 

Visconde de Souza Franco, Avenida Assis de Vasconcelos, Avenida Marechal Hermes, Travessa Quintino 

Bocaiúva, Travessa Rui Rua Tiradentes, Rua Gaspar Viana, Rua da Municipalidade, Rua 28 de Setembro, Rua 

Aristides Lobo e Rua Ô de Almeida. 

Figura 1: Parte de Belém com ampliação no Bairro Reduto. 

 
Fonte: Autores, 2017. 

  

Visitas Técnicas e Parâmetros Utilizados 

As visitas in loco ocorreram durante dois finais de semana de maio de 2017, onde se percorreram as vias 

acima mencionadas tomando-se devidos registros de: 

 

1) Situação de Calçadas; 

2) Existência e situação das rampas de acesso;  

3) Existência e situação das ciclovias;  

4) Existência e situação das faixas de pedestres;  
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5) Existência e situação de sinalização tátil; e 

6) Tempo de sinal aberto 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1) Calçadas 

De acordo com o Portal Mobilize Brasil (2012), calçadas de boa qualidade são equipamento 

fundamental para a mobilidade urbana sustentável. Além da importância para o transporte, as calçadas 

funcionam também como um sensor da qualidade de urbanização de uma cidade. Alguns pensadores afirmam 

que se pode medir o nível de civilização de um povo pela qualidade das calçadas de suas cidades. 

Entretanto, no Reduto, na maioria das vias foram encontradas calçadas que encontravam-se 

completamente obstruídas. Na maioria dos casos, a obstrução se deu em função da presença de postes de 

iluminação pública, mas em um ponto, se deu em função de uma fábrica de produtos de higiene que 

simplesmente se apropriou totalmente de um trecho grande de calçada. Nestas situações, aos pedestres só resta 

caminhar diretamente na via, pondo em risco a sua segurança, já que fica muito próximo aos veículos que ali 

passam. A (Figura 2) ilustra em termos percentuais o número de vias onde se tem calçadas completamente 

obstruídas. 

 

 

Figura 2: Vias com trechos de calçadas completamente obstruídas. 

 

Fonte: Autores, 2017. 

2) Rampas de Acesso 

A vida de pessoas com mobilidade reduzida muitas vezes se torna mais difícil do que ela deveria ser pela 

resistência de outras pessoas em cumprir com regulamentações básicas de mobilidade (BITTERCOURT; 

BRANDÃO; PEIXOTO, 2017). Além disso, em alguns casos mesmo onde se identifica a existência de rampas, 
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constata-se o não atendimento destas às normas vigentes. Além da inclinação elevada, algumas rampas avançam 

sobre o alinhamento da rua, atuando como barreira física. 

Perceberam-se, no Reduto, além da falta de rampas nas calçadas, irregularidades nestas, as quais, não 

cumpriam efetivamente a sua função de promover a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. No 

total, foram contabilizadas 26 rampas de acesso, das 07 eram defeituosas. A (Figura 3) ilustra em termos 

percentuais o número de rampas consideradas efetivas na promoção de acessibilidade. 

Figura 3: Rampas de acesso com defeitos estruturais. 

 
Fonte: Autores, 2017. 

 

3) Sinalização Tátil 

De acordo com Faria (2014), para quem tem o sentido da visão normal, a sinalização tátil pode passar 

despercebido. Porém, para as pessoas com deficiência visual ou baixa visão, ela é indispensável, pois, estas 

pessoas ganham mais autonomia e segurança na locomoção. O piso tátil tem a função de guiar o fluxo e orientar 

os direcionamentos nos percursos de circulação por parte da pessoa com deficiência. 

Entretanto, no Reduto, os índices de piso tátil nas calçadas foram baixíssimos, estando limitados ao 

entorno de um Shopping Center situado no bairro e a dois outros empreendimentos. Ainda assim, somente o do 

Shopping Center estava em boas condições.  

4) Ciclovias 

Para Boareto et al. (2007), a adoção de meios de transportes individuais de locomoção urbano é de suma 

importância, não só para o sistema geral de transporte, como para a natureza, o meio ambiente, mas para os 

usuários em geral. A utilização de meios de transportes ativos, como é o caso da bicicleta representa um enorme 

ganho para a sociedade como um todo. A ONU elegeu a bicicleta como meio de transporte ecologicamente mais 

sustentável para o planeta. Embora tenha recebido esta honraria, grande parte dos países não distribui a atenção 

necessária aos seus usuários. 



 

 

 

223 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

Entretanto, no bairro analisado, apenas uma das vias, Visconde de Sousa Franco possui ciclovia. A 

(Figura 4) ilustra em termos percentuais o número de vias que apresentam ciclovias. 

Figura 4: Vias que possuem ciclovias. 

 
Fonte: Autores, 2017. 

 

5)  Faixa de Pedestres  

De acordo com o Manual de Sinalização do DENATRAN (2000), a faixa de pedestres é uma marcação 

transversal ao eixo da via que indica aos pedestres o local desta que poderão utilizar para atravessá-la de 

maneira segura, já que também adverte os motoristas da existência deste movimento de travessia. Por esse 

motivo, é imprescindível para se evitar acidentes que a faixa esteja em boas condições de visibilidade. No 

entanto, do total de 18 faixas encontradas nas vias percorridas, 04 delas precisavam com urgência serem 

reparadas, em virtude da sua baixa visibilidade. A (Figura 5) abaixo ilustra em termos percentuais o número de 

faixas que estão regulares e irregulares. 

Figura 5: Visibilidade de Faixas de Pedestres. 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

6) Tempo de sinal aberto 

Segundo Freire Júnior (2008), a velocidade de deslocamento das pessoas é uma informação importante e 

que deve ser levada em consideração nos projetos urbanísticos. Na maioria das cidades brasileiras, utiliza-se 

uma velocidade de deslocamento de 1,2m/s como parâmetro para o cálculo do tempo de abertura de um 

semáforo. No entanto, a velocidade média de marcha de um idoso é 0,4 m/s, ficando claro que esse grupo, assim 
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como pessoas como dificuldade para caminhar por inúmeros outros motivos, terá grandes dificuldades para 

realizar a travessia. O tempo médio dos semáforos foi de um minuto, os tempos mínimos de quarenta e cinco 

segundos e máximo de um minuto e quinze segundos, tendo em vista que a largura das vias do bairro era 

pequena, os tempos foram considerados bons, mesmo para quem possui dificuldade de caminhar.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O centro urbano estudado pertence a uma cidade antiga e não foi contemplado ao longo de sua história 

com um planejamento de crescimento urbano. Por ter sido construído quando o fluxo de veículos na cidade era 

mínimo, o Bairro Reduto possui vias demasiadamente estreitas. O presente estudo demonstrou que a 

acessibilidade urbana, até mesmo em bairros tidos como nobres de Belém, é precária, especialmente para quem 

precisa locomover-se por meio de bicicletas ou a pé. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMORA, Z. B.; GUERRA, E. C. Mobilidades: por uma releitura do urbano na contemporaneidade. 

ANPEGE, 2005. 

BITTENCOURT, L. S. BRANDÃO, L. F. M. PEIXOTO, G.V. Acessibilidade em Espaços Públicos: o Caso 

da Requalificação Urbana do Centro e da Orla de Maceió. Disponível 

em:<https://www.usp.br/nutau/CD/113.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2017. 

BOARETO, R. et al. Caderno de referência para elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas 

Cidades. Brasília: Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 2007. 

BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. BRASIL ACESSÍVEL. Construindo a cidade acessível. Programa 

brasileiro de acessibilidade. Caderno 2 – Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. 1ª edição. 

Brasília, 2006. 

DENATRAN. Manual de Municipalização do Trânsito. 2000.  

FARIA, H. 2014. Disponível em:<http://blog.seton.com.br/piso-tatil-colabora-com-a-acessibilidade.html>. 

Acesso em: 10 de maio de 2017. 

FRANÇA, C. F. S. Acessibilidade e direito à cidade: estudo sobre a mobilidade espacial urbana dos 

moradores do bairro Bom Jardim, Fortaleza - Ceará. Fortaleza, 2011. 

FREIRE JÚNIOR, R. C. Estudo da acessibilidade de idosos ao centro da cidade de Caratinga, MG. Belo 

Horizonte, 2008. 

PORTAL MOBILIZE BRASIL. Disponível em:<http://www.mobilize.org.br/campanhas/calcadas-do-

brasil/levantamento>. Acesso em: 10 de maio de 2017. 



 

 

 

225 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

IMPACTOS DA EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL 

 

Láira de Cássia Almeida Alves1; Lucas da Veiga Cabral2; Nyelsen Paull dos Santos Corrêa3; Marcio Isaias 

Paulino de Souza4 

 

1Graduanda em Engenharia Ambiental. Universidade do Estado do Pará. lairaalmeidaalves@gmail.com. 
2Graduando em Engenharia Ambiental. Universidade do Estado do Pará. lucsvcabral@gmail.com. 

3 Graduando em Engenharia Ambiental. Universidade do Estado do Pará. nyelsenpaull@gmail.com 
4 Graduando em Engenharia Ambiental. Universidade do Estado do Pará. e.marciopaulino@gmail.com 

 

RESUMO  

 

A quantidade de carvão mineral encontrada no Brasil é considerada uma das maiores do planeta, ficando atrás 

apenas de potencias emergentes e desenvolvidas do globo como Rússia, China e EUA. A sua maior 

concentração está localizada na região sul do país, mas ainda sim sendo o suficiente para abastecer o território 

nacional e prover minério para exportação. O carvão mineral tem diversas finalidades sendo aproveitado quase 

que todos os seus estados físicos da matéria, sem contar que é um dos recursos energéticos mais eficientes na 

geração de energia devido a sua combustão liberar grandes quantidades de energia. Da extração até o seu uso 

doméstico ou na indústria, esse carvão passa por diversas etapas de tratamento para tornar esse minério, retirado 

geralmente de subsolos da crosta, produtivo. Neste trabalho adotou-se como estratégia metodológica a revisão 

bibliográfica narrativa, que é um dos tipos de revisão de literatura que possibilita acesso às experiências de 

autores que já pesquisaram sobre o assunto. A revisão bibliográfica narrativa não é imparcial porque permite o 

relato de outros trabalhos a partir da compreensão do pesquisador sobre como outros fizeram. Avaliação sobre o 

processo de extração do carvão mineral constata-se que do mesmo resulta em impactos positivos e negativos. É 

clara a possibilidade de desenvolvimento da região do entorno, desde que haja comprometimento do 

empreendedor em executar as propostas de controle, mitigação e compensação de danos ambientais; bem como 

dos gestores municipais e/ou estaduais em aplicar bem e honestamente os recursos financeiros obtidos com a 

extração do minério carvão mineral. 

 

Palavras-chave: Carvão Mineral. Energia Elétrica. Lavra. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais. 

 



 

 

 

226 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O carvão mineral para Borba (2001) é um combustível fóssil sólido formado a partir da matéria orgânica 

de vegetais depositados em bacias sedimentares. Por ação de pressão e temperatura em ambiente sem contato 

com o ar, em decorrência de soterramento e atividade orogênica, os restos vegetais ao longo do tempo 

geológico se solidificam, perdem oxigênio e hidrogênio e se enriquecem em carbono, no processo de 

carbonificação. Quanto mais intensas a pressão e a temperatura a que a camada de matéria vegetal for 

submetida, e quanto mais tempo durar o processo, mais alto será o grau de carbonificação atingido, ou rank, e 

maior a qualidade do carvão. Os diversos estágios de carbonificação, do menor para o maior rank, são dados 

pelo esquema: turfa, sapropelito, linhito, carvão sub-betuminoso, carvão betuminoso e antracito. O estágio 

mínimo para a utilização industrial do carvão é o do linhito. Outro índice qualitativo do carvão é o grade, que 

mede de forma inversamente proporcional o percentual em massa de matéria mineral incombustível (cinzas) 

presente na camada carbonífera. Um baixo grade significa que o carvão possui um alto percentual de cinzas 

misturado à matéria carbonosa, consequentemente, empobrecendo sua qualidade. 

Borba (2001) ainda afirma que entre os recursos energéticos não renováveis, o carvão ocupa a primeira 

colocação em abundância e perspectiva de vida útil, sendo a longo prazo a mais importante reserva energética 

mundial. Na composição da matriz energética global, o carvão fica abaixo apenas do petróleo, sendo que 

especificamente na geração de eletricidade passa folgadamente à condição de principal recurso mundial. O 

mundo consumiu em 2010 perto de 6,5 bilhões de toneladas de carvão mineral, sendo 55% destinadas à geração 

elétrica em termoelétricas. As reservas provadas de carvão mineral no mundo passam de 800 bilhões de 

toneladas segundo o site do DNPM (2014). 

A pressão ambiental sobre o carvão tem sido intensa, devido às teorias do aquecimento global e da 

redução da camada de ozônio, dentro da reivindicação do controle e da redução das emissões de poluentes para 

a atmosfera, mas a posição desse bem mineral vem se mantendo relativamente inabalável no cenário mundial. 

Em parte, o sucesso da resistência do carvão se deve ao progresso da tecnologia de prevenção e recuperação de 

danos ambientais em sua mineração e queima, mas principalmente à realidade da dificuldade tecnológica dos 

recursos limpos aumentarem sua participação na matriz energética mundial, de modo que, com a gigantesca 

necessidade global de energia, tanto atual quanto antevista, não há nenhuma perspectiva, mesmo a longo prazo, 

de dispensar os combustíveis fósseis como base energética da sociedade industrial moderna. Ademais, da 

produção do carvão mineral ao seu uso tanto na geração de energia quanto na siderurgia, são contados inúmeros 

impactos.  
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 Tendo isso em vista, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar o processo de extração do carvão mineral 

focando as questões ambientais deste, e os objetivos específicos foram identificar os principais impactos nos 

meios físico, biótico e socioeconômico e propor algumas medidas mitigadoras. Além disso, o presente estudo 

abordou um estudo de caso que mostrou uma alternativa eficiente para a redução dos custos no tratamento da 

Drenagem Ácida de Mina. 

 

2. METODOLOGIA 

 Neste trabalho adotou-se como estratégia metodológica a revisão bibliográfica narrativa, que é um dos 

tipos de revisão de literatura que possibilita acesso às experiências de autores que já pesquisaram sobre o 

assunto. Segundo Silva et al. (2002), a revisão bibliográfica narrativa não é imparcial porque permite o relato de 

outros trabalhos a partir da compreensão do pesquisador sobre como os outros fizeram. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Extração e transporte do Carvão Mineral 

A extração (ou mineração) do carvão pode ser subterrânea ou a céu aberto. A opção por uma ou outra 

modalidade depende, basicamente, da profundidade e do tipo de solo sob o qual o minério se encontra. Se a 

camada que recobre o carvão é estreita ou o solo não é apropriado à perfuração de túneis (por exemplo, areia ou 

cascalho), a opção é a mineração a céu aberto. Se, pelo contrário, o mineral está em camadas profundas ou se 

apresenta como veios de rocha, há a necessidade da construção de túneis. Neste último caso, a lavra pode ser 

manual, semi mecanizada ou mecanizada.  

A produtividade das minas a céu aberto é superior à das lavras subterrâneas. No entanto, de acordo com 

o World Coal Institute (WCI), 60% da oferta mundial de carvão mineral é extraída por meio da mineração 

subterrânea. No Brasil, a maior parte é explorada a céu aberto. É o que ocorre, também, em importantes países 

exportadores, como Austrália e Estados Unidos.  

O transporte é a atividade mais complexa e dispendiosa da cadeia produtiva do carvão. A título de 

exemplo, conforme está registrado no Plano Nacional de Energia 2030, em 2004 o preço CIF que inclui frete e 

seguro de uma tonelada de carvão metalúrgico no Japão era de US$ 61, enquanto o custo do frete chegava a 

US$ 49,50 por tonelada. Para distâncias muito curtas, o método mais eficiente de transporte é a esteira. Para os 

trajetos mais longos, utiliza-se caminhões, trens e barcaças. 

O carvão também pode ser misturado à água formando uma lama que é transportada por meio de dutos. 

Além disso, geralmente só são transferidos, de um local para outro, os tipos de carvão com baixo teor de 

impurezas. Os demais são utilizados nas proximidades do local de mineração onde, em geral, também são 
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construídas as termelétricas abastecidas por esse combustível. É o que ocorre nas cinco usinas termelétricas 

movidas a carvão em operação no Brasil, todas localizadas no sul do País, nas proximidades das áreas de 

mineração. Do ponto de vista econômico, é mais eficiente investir na construção de linhas de transmissão de 

eletricidade do que no transporte do carvão.  

 

3.2 Áreas de Influência 

As áreas de influência de um empreendimento são definidas como o espaço suscetível de sofrer 

alterações como consequência da sua implantação, manutenção e operação ao longo de sua vida útil (CONAMA 

N° 001/86). Nestas áreas são introduzidos elementos que afetam as relações físico-químicas, biológicas e 

sociais do ambiente (CARVALHO, 2009). Assim, como os impactos causam efeitos com abrangências distintas 

nos meios físico, biótico e socioeconômico, foram consideradas três unidades espaciais distintas de análise: 

Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII). 

3.2.1 Área Diretamente Afetada (ADA): Nesta região serão gerados os impactos mais significativos, em 

vista do revolvimento do solo, desmonte e transporte de minério e a descaracterização da paisagem local. 

3.2.2 Área de Influência Direta (AID): Nesta região também podem ocorrer impactos significativos 

sobre a qualidade dos recursos hídricos, alteração da qualidade do ar e vibrações, mas não como na ADA. 

3.2.3 Área de Influência Indireta (AII): A Área de Influência Indireta deve sempre abranger um território 

que é afetado pelo empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes deste são considerados 

menos significativos do que nos territórios das outras duas áreas de influência (ADA e a AID).   

 

3.3 Impactos Positivos, Impactos Negativos e Medidas Mitigadoras 

A seguir serão listados os principais impactos encontrados na extração do carvão mineral. No início, 

serão descritos os impactos positivos, e, em seguida, os impactos negativos, abaixo dos quais constarão algumas 

medidas que podem ser tomadas para minimizá-los. 

• Impactos Positivos 

1 Crescimento das receitas públicas municipais por aumento da arrecadação local e de repasses estaduais 

e federais: a implantação e operação da mina resultará no aumento da arrecadação municipal, devido ao 

recolhimento de impostos ou repasses recebidos externamente em razão do aumento da contribuição municipal 

à economia estadual e nacional. 

2 Geração de empregos diretos e indiretos: a implantação e operação da mina demanda mão de obra, 

gerando empregos diretos e indiretos na região. 
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3 Investimento em Unidades de Conservação: se o empreendimento for de grande porte, é obrigatória na 

sua implantação a destinação de recursos para serem investidos na criação ou manutenção de Unidades de 

Conservação, melhorando a qualidade ambiental da região. 

• Impactos Negativos 

Meio Físico 

1 Remoção da Camada Fértil do Solo: mesmo que a área da mina seja considerada pequena em relação a 

outras atividades, obras de terraplenagem irão remover a camada fértil do solo, resultando em sua infertilidade. 

Medida Mitigadora: recuperação das áreas degradadas com recomposição da camada vegetal após 

remoção das estruturas temporárias. 

2 Formação de Processos Erosivos: a remoção da vegetação e as obras de terraplanagem deixam o solo 

exposto às chuvas, podendo acarretar na formação de processos erosivos.  

Medidas Mitigadoras: revegetação das áreas finalizadas e implantação dos sistemas de drenagem. 

3 Alteração das Características Geomorfológicas Locais: as atividades de terraplanagem modificarão das 

características geomorfológicas da ADA. 

Medida Mitigadora: elaboração do projeto de corte e aterro minimizando os volumes a serem 

movimentados. 

4 Geração de Rejeitos: estes rejeitos serão originados inicialmente na abertura do Poço e Plano Inclinado 

para acesso à camada de carvão. Na fase de operação, serão oriundos da extração do carvão através das galerias, 

sendo constituído, em parte, de rochas carbonosas e piritosas, com potencial para contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas.   

Medida Mitigadora: Execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

5 Assoreamento de drenagens locais: as atividades de remoção de solo e bota fora, se não controladas 

acarretarão na lixiviação do solo exposto, assoreando as drenagens locais. 

Medidas Mitigadoras: Revegetação das áreas finalizadas e implantação dos sistemas de drenagem. 

6 Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos Superficiais: durante a exploração do carvão, possíveis 

infiltrações poderão resultar na acidificação da água. A Drenagem Ácida da Mina (DAM) poderá resultar no 

comprometimento da qualidade das águas superficiais da região. 

Medidas Mitigadoras: Execução da drenagem e tratamento das águas infiltradas na mina e implantação 

de Sistema de Tratamento de Efluentes. 

7 Interferência nas Águas Subterrâneas: durante a operação de extração do carvão mineral, podem 

ocorrer pequenas fraturas nas rochas, criando caminhos preferenciais para drenagem da água subterrânea 

resultando em perturbações no comportamento da recarga dos aquíferos localizados abaixo e acima da lavra. 
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Medida Mitigadora: Execução de atividades de estancagem dos processos de infiltração. 

8 Alteração da Qualidade do Ar: devido ao aumento da movimentação de veículos pesados e às obras de 

terraplanagem, a emissão de particulados na atmosfera será maior, prejudicando a qualidade do ar.  

Medida Mitigadora: Monitorar e realizar a manutenção dos veículos e a umectar o solo. 

9 Geração de Gases e Poeiras Inflamáveis: devido à composição do carvão, pode ocorrer geração de gás 

metano e em menor escala do gás radônio, que causam risco de explosão na mina de carvão. Além disso, o 

processo de exploração mineral gera poeiras inflamáveis.  

Medidas Mitigadoras: Umectar a mina, utilizando apenas o volume de água necessário para não gerar 

efluentes. Para os gases, instalar sistemas de monitoramento de gases e de desativação das máquinas. 

10 Elevação do Nível de Ruído: as atividades de construção civil para abertura da mina geram ruídos e 

vibrações que resultam no aumento do nível da pressão sonora na área do entorno do empreendimento. 

Medidas Mitigadoras: Implantação da Cortina Vegetal no entorno da mina, e realização de atividades 

ruidosas apenas durante o período diurno. 

11 Subsidência do Teto da Mina: apesar da baixa probabilidade de ocorrência devido ao método de 

câmaras e pilares, poderá ocorrer a subsidência do teto da mina, acarretando em problemas aos trabalhadores e 

modificações na superfície. 

Medida Mitigadora: Implantação do sistema de contenção de galerias. 

Meio Biótico 

12 Redução da Vegetação Nativa: a supressão da vegetação na Área Diretamente Afetada (ADA) reduz 

a quantidade de vegetação nativa na região. 

13 Potencialização dos Efeitos de Borda: o efeito de borda altera as condições microclimáticas de um 

ecossistema, deixando-o suscetível a espécies invasoras, e afeta a estrutura natural do ambiente, como na queda 

de árvores devido à infiltração de vento no interior da floresta. 

14 Rompimento de Corredores Ecológicos: a supressão florestal ocasionará o rompimento de corredores 

ecológicos, reduzindo o fluxo gênico entre estes, reduzindo a biodiversidade. 

15 Perda de Habitat da Fauna Silvestre: na ADA ocorrerá à perda de habitats associados, devido às obras 

de terraplanagem que envolve supressão da vegetação, seja ela arbórea ou herbácea. 

Medida Mitigadora (12-15): Monitoramento da Supressão Florestal e Execução do Programa de 

Recomposição Vegetal. 

16 Alteração do Comportamento da Fauna Silvestre: as atividades antrópicas promovem a 

descaracterização ambiental, em diferentes escalas e intensidades, que alteram o comportamento da fauna, por 
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mudanças na orientação espacial de habitats (fragmentos florestais), estresse, mudanças no comportamento 

alimentar, entre outros. 

17 Alteração do Comportamento da Ictiofauna: a captação de água e lançamento de efluentes causam 

redução da qualidade da água, aumento de turbidez, modificação de fluxo e sucção. 

Medida Mitigadora (16-17): Revegetação das áreas finalizadas e Programa de Controle de Processos 

erosivos. 

18 Aumento do índice de Atropelamentos da Fauna Silvestre: o aumento do tráfego de veículos aumenta 

os riscos de atropelamento de fauna silvestre. 

Medidas Mitigadoras: Educação Ambiental dos Funcionários e Implantação de Redutores de 

Velocidade. 

19 Criação de ambientes propícios para a proliferação de zoonoses e animais peçonhentos Descrição: 

Resíduos dispostos de maneira incorreta, são os principais responsáveis pela atração e proliferação de 

organismos de interesse sanitário. Essa proliferação se deve a geração de ambientes propícios como água 

parada, umidade e locais seguros para refúgio.  

Medidas Mitigadoras: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Educação ambiental da 

comunidade e funcionários da obra. 

Meio Socioeconômico 

20 Aumento da pressão sobre o tráfego nas rodovias na área de influência indireta: podem ocorrer 

impactos negativos devido ao aumento do fluxo de veículos na região. 

Medidas Mitigadoras: Adequação das estradas e implantação da sinalização. 

21 Alteração de elementos culturais: a vinda de pessoas estranhas para a localidade, pode alterar a 

dinâmica sociocultural local. 

Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social. 

22 Danos ao patrimônio arqueológico local: sem ações de prospecção intensiva e resgate arqueológico 

pode haver danos irreversíveis ao patrimônio arqueológico local e regional. 

Medidas Mitigadoras: Programa de prospecção e resgate arqueológico e Programa de educação 

patrimonial. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

Após avaliação sobre o processo de extração do carvão mineral, constata-se que do mesmo resulta em 

impactos positivos e negativos. É clara a possibilidade de desenvolvimento da região do entorno, desde que haja 

comprometimento do empreendedor em executar as propostas de controle, mitigação e compensação de danos 
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ambientais; bem como dos gestores municipais e/ou estaduais em aplicar bem e honestamente os recursos 

financeiros obtidos com a extração do minério carvão mineral.  
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RESUMO 

  

O desenvolvimento tecnológico oferece constantemente a renovação de produtos eletrônicos ao passo que 

tornam as versões anteriores obsoletas. Todavia, com a proliferação desses produtos surge uma problemática 

vinculada ao seu destino. A problemática de cunho ambiental, além desocial, está vinculada a sua composição, 

uma vez que são constituídos por elementos químicas, plásticos, resinas, dentre outros materiais que sem uma 

destinação adequada são potencialmente geradores de impactos ambientais tanto reversíveis como irreversíveis. 

Neste sentido, o presente trabalho aborda a necessidade de promover a Educação Ambiental (EA) como 

instrumento de propagação da temática resíduos sólidos com enfoque em eletrônicos. Abordou-se atividades 

lúdicas e críticas para os estudantes da escola de ensino fundamento e médio de Belém do Pará, com intuito de 

explicitar a forma adequada na qual a sociedade deve "tratar" o meio ambiente, tendo em vista os eixos 

poluição, tecnologia e educação. Através dos resultados obtidos percebeu-se que os alunos apesar de 

inicialmente desconhecerem as formas de descarte dos resíduos digitais mostrando-se inseridos no contexto, 

conseguindo correlacionar aos seus cotidianos. A pesquisa proferiu utilizar a EA como geradora de um 

pensamento crítico, para com as ações que os alunos propagam em seu cotidiano em relação aos resíduos 

sólidos com enfoque no descarte correto dos eletrônicos em geral. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Resíduos Sólidos. Lixo Eletrônico. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

A crise ambiental está cada vez mais em voga, haja vista a crescente degradação dos recursos naturais, 

pois a cada ano dados ambientais apresentam-se mais alarmantes acerca do desmatamento, emissão de 

poluentes, poluição de rios, lagos etc. Leff (2001) infere que as questões referentes ao meio ambiente ganham 

notoriedade a partir do século XX, pautada na irracionalidade ambiental, tendo em vista os padrões de consumo 

desenfreados – movimentando a economia, porém contribuindo com esta crise –, dessa forma provocando um 

debate socioambiental. 

No centro desta discussão um dos questionamentos é o desenvolvimento econômico como sobreposição 

a natureza, no sentido de que se os recursos naturais são utilizados como matéria prima para desenvolver as 

tecnologias em prol do homem, estas são sustentáveis? Nesse aspecto Carvalho (2011) coloca recursos naturais 

como àqueles que são finitos, os quais são afetados, com o consumo desenfreado, e que podem ser classificados 

em três tipos: os renováveis – fauna e flora –, os não renováveis, minerais/fósseis, e os livres que podem ser 

água, ar ou luz solar. 

Nesta perspectiva um dos níveis de poluição é a forma incorreta de descarte dos resíduos sólidos com 

uma preocupação atual, com a subclasse dos eletroeletrônicos. 

Os resíduos digitais estão inseridos no desenvolvimento veloz da tecnologia, pois na visão de Pereira e 

Costa (2013) na mesma proporção em que se cria uma nova tecnologia se tem resíduos, ou lixo tecnológico, e 

afetam em medidas globais. Visando a mitigação do descarte inadequado dos resíduos tecnológicos a Educação 

Ambiental (EA) necessita ser utilizada como um processo contínuo, pois se embasa na busca de conhecimento 

acerca do ambiente, como um todo.  

Para que o individuo seja capaz de atuar conscientemente sobre o meio em que vive, esta base 

epistemológica deve perpassar, obviamente, pelas teorias para posteriormente seja aplicado de forma prática. 

Segundo Cano (2011) o assunto lixo ou resíduos é de fundamental valor, pois a abordagem desse tema vem 

contribuir e muito para que o estudante venha adquirir, com o tempo, hábitos condizentes com a preservação do 

meio ambiente. 

Diante do exposto a pesquisa relaciona a Educação Ambiental ao descarte de resíduos sólidos no dia-a-

dia da população, pois na maioria das vezes, esse rejeite é inadequado acarretando diversos problemas 

ambientais, e danos à saúde. Para tanto a EA serviu de aporte metodológico para a referida pesquisa, em uma 

escola de ensino fundamental e médio, na cidade de Belém do Pará. Nesta, desenvolve-se uma palestra acerca 

da temática ambiental com enfoque em resíduos eletrônicos, utilizando um curta-metragem e atividade para 

verificar a compreensão dos estudantes. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 Inicialmente realizou-se uma revisão da literatura, a qual utilizou como técnica o embasamento sobre a 

temática em dissertações, artigos, livros, periódicos e páginas eletrônicas. Neste sentido a pesquisa se enquadra 

na classe qualitativa, visto que posteriormente ao levantamento dos dados aplicaram-se etapas metodológicas, 

com atividades de ensino, elaboradas em cinco etapas, para os alunos de uma escola de ensinos fundamental e 

médio, da região metropolitana de Belém. O presente trabalho abrangeu 64 alunos com idades que variaram de 

13 a 15 anos, de oitavo ano do ensino fundamental. 

 A inserção nas turmas ocorreu nos meses de janeiro a março de 2017, tendo como primeira etapa uma 

oficina para os alunos, expondo à temática “Lixo eletrônico o que fazer com ele?”. Em seguida houve uma 

conversa/debate para verificar se os estudantes conheciam o assunto resíduo eletrônico, o que estes 

consideravam eletroeletrônicos e quais estavam mais presentes em seus cotidianos, em seguida apresentou-se o 

vídeo "A história das coisas", após explicitou-se, o que seria lixo eletrônico, como descartar corretamente e as 

consequências danosas à saúde e ao ambiente se o descarte for inadequado. Posteriormente solicitou-se que os 

estudantes elaborassem um resumo que demostrasse a compreensão acerca do tema. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Educação Ambiental tem a sustentabilidade como um dos pilares, entretanto o termo que está em 

voga, associado a diversos setores, principalmente de cunho econômico, tendo em vista que todo e qualquer 

produto “verde” ou sustentável faz com que o individuo pensa consumir um fruto da sustentabilidade, dessa 

forma a sociedade em geral, na maioria das vezes confunde o real emprego da palavra sustentável, eximindo o 

cunho socioambiental do termo. Para Boff (2011), é necessário que haja uma mudança na relação sociedade-

natureza, para que a sustentabilidade ocorra de fato, pois muitas vezes o próprio homem se exclui do cenário 

natural, julgando não ser natureza também. 

Dessa forma, ao abordar o curta-metragem "A história das coisas" os alunos puderam adentrar a temática 

dos resíduos eletrônicos e perceber a problemática em si. Pois, em seguida solicitou-se que os estudantes 

elaborassem um resumo que expressasse a compreensão acerta do vídeo de 20 minutos, com conceitos 

importantes para o tema descarte de resíduos eletrônicos.  

O nome do curta-metragem é a história das coisas, de Annie Leonard, o qual aborda o consumismo, a 

obsolescência programada, logística reversa, poluição química e descarte (in) e correto dos eletrônicos. Nesta 

atividade os alunos desenvolveram um resumo com os seus respectivos entendimentos sobre “a história das 
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coisas”. A acumulação dos resíduos eletrônicos não havia sido previsto pelas empresas, indústrias e governo, 

Celinski (2011) coloca que a área de informática passou a ser uma das motrizes da poluição, contudo o avanço 

digital, ou tecnológico, acarretou no excesso de resíduos eletrônicos. 

Os comentários abaixo foram extraídos dos resumos elaborados pelos estudantes, nas três turmas, 

contudo o trabalho foi em equipe de 4 alunos então houve em média 20 resumos, dentre estes obteve-se 

contextos e ideias interessantes:  

Trecho do resumo 1: “Nos tornamos uma nação de consumidores 99% das coisas que 

compramos param no lixo em menos de 6 meses, a única parte que vemos são as 

compras, o resto do sistema é invisível, por de baixo dos panos...” 

Trecho do resumo 2: “... A obsolescência programada é quando a empresa faz um 

produto com vida útil. Com o aumento da publicidade de novos produtos melhores que 

os antigos, fazem diversas pessoas terem vontade de comprar este novo produto assim 

descartando aquele que foi ultrapassado.” 

Trecho do resumo 3: “No vídeo mostra a verdadeira poluição no nosso mundo, que no 

final dessa poluição os mais prejudicados serão os seres humanos.” 

Trecho do resumo 4: “A obsolescência é como se fosse uma parede que força as pessoas 

de acordo com a mídia...” 

Trecho do resumo 5: “O vídeo aborda o processo de economia de matéria, desde a 

extração dos recursos naturais até o descarte (...) A mídia influenciando, acabamos 

comprando um novo mais tecnológico e assim por diante.” 

Como se pode observar após entrarem em contato com conceitos um pouco distante da realidade de 

alunos com tudo a mensagem mais importante do curta-metragem foi assimilada, visto que nos próprios 

comentários percebesse concepções coerentes com a abordagem ambiental, sobre as consequências do 

consumismo exagerado, principalmente dos equipamentos eletrônicos e a preocupação com o destino de todo 

esses resíduos quando descartados. 

Todavia, através de uma educação ambiental mais completa torna-se possível superar as “armadilhas” 

paradigmáticas, nos ambientes educativos com processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas 

socioambientais, assim contribuindo para uma cidadania ativa, na transformação da grave crise socioambiental 

que vivenciamos, caracterizada como educação ambiental critica. 

Nesta perspectiva é possível observar que apesar de o meio ambiente fazer parte da sociedade a mesma 

não se reconhece como parte dele, ou seja, o coloca na maioria das vezes como algo “longe de seu cotidiano”, 

bem como: fauna, flora, florestas e problemas ambientais distantes de sua realidade. Dessa forma Almeida e 
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Canto (2008) colocam que partindo da definição – via dicionário e etimologia – meio ambiente engloba tudo 

que está a sua volta e que rodeia determinado ponto ou ser. 

 Inserir a Educação Ambiental de forma prática, nas disciplinas da grade curricular de ensino, através das 

correlações que cada conteúdo possui com o meio ambiente, poderia ser uma forma abordar as problemáticas 

ambientais. O desenvolver dessa consciência crítica vem sendo empregada nas matrizes educacionais 

objetivando colocar em prática, no ensino formal, Silva (2013) afirma que a EA deve ser voltada à compreensão 

relacionada à preservação ambiental aludindo à necessidade de transformação social, passando pela construção 

de novos valores e ética, visando auxiliar as relações entre sociedade e natureza voltada para o uso consciente 

dos recursos naturais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação ambiental é um campo abrangente, interdisciplinar e não homogêneo, havendo assim 

inúmeras concepções teóricas e metodologias que podem ser abordadas, no âmbito de ensino formal e não 

formal. Estas servem de embasamento para os educadores ambientais tornando possível o ensino através de uma 

abordagem crítica e eficaz. Pois é necessário que ocorra a construção do conhecimento e muitas vezes a 

reconstrução, visto que as atitudes que a sociedade apresenta são provavelmente fruto de ensinamentos 

incoerentes acerca da preservação ambiental, ou seja, grande parte da população não está educada 

ambientalmente, tanto por isso que em diversas questões são causadoras das poluições dos recursos naturais. 

Na perspectiva de rejeite dos resíduos tecnológicos deve haver um conjunto de ações para que os 

produtos não mais utilizados e descartados cheguem a um destino final correto e afete o mínimo possível o meio 

ambiente, contudo esta etapa do ciclo de vida dos produtos precisa ser feita também pelos governantes, através 

de um plano de gestão ambiental, educação ambiental para a sociedade e que os atores sociais coloquem em 

prática as ações corretas para destinação dos resíduos sólidos, como abrange a política nacional de resíduos 

sólidos (PNRS). 

Através da pesquisa observou-se que atualmente as políticas públicas existentes não conseguem conter 

as poluições e degradações ambientais no que tange os resíduos sólidos, pois ainda em 2017 há lixões, poluindo 

a camada freática, e aterros sanitários inadequados em diversos aspectos, também contribuindo para problemas 

sociais, bem como afetando a saúde pública. A referida pesquisa proferiu utilizar a EA como geradora de um 

pensamento crítico, para com as ações que os alunos propagam em seu cotidiano em relação aos resíduos 

sólidos com enfoque no descarte correto dos eletrônicos em geral, com destaque para os celulares que segundo 

os próprios estudantes são os aparelhos eletrônicos mais utilizados por eles. 
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RESUMO 

  

O Cadastro Ambiental Rural é um documento eletrônico de esfera nacional. É um vasto instrumento ao combate 

ao desmatamento e para gestão ambiental. O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico 

sobre o Cadastro Ambiental Rural e sua contribuição para a regularização ambiental de imóveis rurais; buscou 

reunir informações adquiridas em livros, periódicos, sites e outras fontes disponíveis sobre o assunto. O avanço 

de atividades que contribuem para o desequilíbrio ambiental, sobretudo, as que envolvem a agropecuária, 

industriais e urbanas, despertaram a atenção para a criação de políticas públicas que visam minimizar esses 

impactos. Essas ações partem de dois princípios, a regulamentação e os que envolvem o incentivo econômico. 

As políticas de regulamentação ambiental, visam identificar os principais problemas da área, e dispor de 

soluções, temporárias ou definitivas, constituídas por um padrão de regras, procedimentos específicos e 

penalidades, as quais devem ser obedecidas e aplicadas, tanto aos agentes econômicos, como aos agentes 

sociais. Assim, pode-se constatar que o Cadastro Ambiental Rural é fundamental no âmbito rural, visto que é 

uma importante ferramenta auxiliar na regulamentação dos imóveis rurais. Este mecanismo também é de 

fundamental importância para a criação de bancos de dados capazes de dispor informações sobre os imóveis 

rurais do país, propiciando elementos importantes para a fomentação de um ecossistema equilibrado que irá 

assegurar ao agricultor a produtividade de sua área de forma legal, garantindo o correto planejamento ambiental 

do imóvel rural.  

 

Palavras-chaves: Regulamentação. Ecossistema. Imóvel Rural.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Legislação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), criado pela Lei 12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de 

Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA), e regulamentado pela Instrução Normativa MMA nº 2, de 5 de 

maio de 2014, é um documento eletrônico de esfera nacional, a qual seu registro é obrigatório para todos os 

imóveis rurais, e possui o objetivo de condensar informações sobre o ambiente das posses e propriedades rurais, 

montando um suporte de dados estratégicos para monitoramento e controle de desmatamentos em florestas e 

outras formas de vegetação, assim como para planejamento ambiental e econômico (SERVIÇO FLORESTAL 

BRASILEIRO, 2016; SICAR SEMAS, 2017; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). Assim, na prática 

almeja-se favorecer a recuperação dos passivos ambientais dos imóveis rurais e a elaboração das paisagens do 

meio rural no Brasil (FLORESTABILIDADE, 2017). 

A inscrição do CAR é o início para alcançar a regularização ambiental de um imóvel rural, é de caráter 

obrigatório e reuni inúmeras informações como: localização das Áreas de Preservação Permanente (APP); áreas 

de Reserva Legal (RL); Áreas de Uso Restrito; áreas consolidadas; florestas e remanescentes de vegetação 

nativa; dados à respeito do proprietário, possuidor do imóvel rural ou responsável direto do empreendimento; 

documentos que comprovem a posse, além de informações de geoprocessamento do perímetro da propriedade e 

áreas de interesse social e de utilidade pública (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2016).  

É imprescindível ressaltar que o CAR não é, de maneira alguma, um documento de comprovação 

fundiária, mas é um documento declaratório acerca da conjuntura ambiental em que a propriedade rural se 

encontra, além de que a responsabilidade à cerca da manutenção é do possuidor e/ou proprietário do 

empreendimento rural. Além disso, o CAR não prevê ou dá sequer algum direito a forma de uso do solo 

declarada, mas estabelece um prosseguimento essencial no licenciamento das atividades que norteiam a forma 

do uso do solo (FLORESTABILIDADE, 2017). 

 Os benefícios gerados vêm como oportunidades para gestores ambientais e produtores rurais, 

pois, o CAR é um vasto instrumento de combate ao desmatamento e para gestão ambiental, como, por exemplo, 

podendo subsidiar estratégias de responsabilidade ambiental em cadeias produtivas dos principais produtos da 

Amazônia (FLORESTABILIDADE, 2017; SICAR SEMAS, 2017). 

A grande importância de se realizar o CAR é que todas as esferas ganham com sua realização, tanto os 

proprietários e/ou possuidores, que podem, por exemplo, possuir segurança jurídica, comprovar regularidade 

ambiental e ter acesso a políticas públicas. Quanto aos gestores ambientais, facilita o monitoramento e o 

combate ao desmatamento e na distinção entre desmatamento legal e ilegal. Além disso, o meio ambiente passa 
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a ter um planejamento, monitoramento e ordenamento ambiental e econômico do uso dos recursos naturais 

(FLORESTABILIDADE, 2017). 

O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre o Cadastro Ambiental Rural e 

contribuições para a regularização ambiental de imóveis rurais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo sucedeu-se por meio de revisão bibliográfica, realizada de agosto a outubro de 2017, e buscou-

se reunir informações adquiridas em livros, periódicos, sites e outras fontes disponíveis sobre o assunto, 

incluindo leis e decretos, dispostos no novo código florestal brasileiro de 2012.  

 A base de dados utilizada para a arrecadação dos dados consistiu nos periódicos da CAPES, dada sua 

veracidade de informações veiculadas e importância no âmbito acadêmico.  

 Como critério de escolha do material pesquisado foi utilizado seleção com base na abordagem do tema 

“cadastro ambiental rural”, bem como estudos comparativos cuja relação com o CAR abordasse principalmente 

as suas contribuições para a regularização ambiental, incluindo objetivos, regulamentações e tudo que 

interpelasse e decorresse sobre o tema.  

Tendo por base este apanhado geral, buscou-se analisar, estudar e compreender e relacionar o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) a toda e qualquer informação que viesse a relacioná-lo com a regularização da questão 

ambiental no país. O trabalho consiste quanto a sua abordagem, em comparativa, visto que busca realizar a 

averiguação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, buscando evidenciar as semelhanças e dessemelhanças 

entre eles (GIL, 2008). Nesse sentido, as informações foram analisadas buscando a compreensão das mesmas 

para que então pudessem ser resumidas e expostas com base neste método, ou seja, comparativamente, sem que 

se inferissem suposições que fugissem do que foi encontrado na revisão.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 CONTEXTO DA IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

No Brasil, o desmatamento é o principal fator que vem influenciando na criação de métodos de proteção 

ambiental, principalmente à proteção dos biomas, destacando a Amazônia Legal. No ano de 2001-2002, 

segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a taxa de desmatamento nessa região teve aumento 

de 40% comparado aos outros anos, sendo este ocasionado, principalmente pela mudança no uso do solo 

(MELLO, 2017). Tendo em vista a limitação das áreas afetadas pelo desmatamento desordenado, o novo 

Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), traz como instrumento de controle das propriedades rurais, o 
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Cadastro Ambiental Rural (CAR), que tem por objetivo auxiliar a regulamentação ambiental dos imóveis rurais, 

conforme estabelece o Artigo 29: 

“É criado o Cadastro Ambiental Rural (CAR), no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), registro público eletrônico de âmbito 

nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as 

informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 

controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao 

desmatamento” (BRASIL, 2012). 

 

 A partir de 2012, todos os imóveis rurais do território nacional, sejam de pequena, média ou grande 

propriedade deve possuir o CAR. O mesmo assegura o zoneamento das Áreas de Preservação Permanente e da 

Reserva Legal, dando suporte a regularização de áreas com passivo ambiental, além de acesso ao crédito rural 

(FLORESTABILIDADE, 2017). 

 O cadastro faz-se obrigatório também para terras ou posses públicas, tais como as Unidades de 

Conservação. Além disso, as terras destinadas a projetos de assentamentos devem ser cadastradas, sendo feita, 

assim como as demais, pelos órgãos oficiais responsáveis (FLORESTABILIDADE, 2017). 

 

3.2 MARCOS DA REGULAMENTAÇÃO DO CAR 

 Apesar de ser oficialmente criado em 2012, o CAR, vem sendo utilizado desde o ano 2000. O estado do 

Mato grosso foi o primeiro estado brasileiro a adotar um sistema de levantamento da situação de propriedades 

rurais. Na ocasião adotou-se o nome de Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais, que já 

tinha como finalidade ser a etapa preliminar do Licenciamento Ambiental (FLORESTABILIDADE, 2017). 

Em 2004, o Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), que 

executava ações de ordenamento territorial e fundiário, monitoramento e controle, e fomento de práticas 

sustentáveis, se utilizava do CAR para fazer o levantamento das propriedades rurais, sobretudo aquelas, que 

praticavam a pecuária (FLORESTABILIDADE, 2017). 

No Pará, o Decreto Estadual nº 2.593/2006 fazia do cadastro um item não obrigatório para o 

Licenciamento Ambiental. Entretanto, no ano seguinte, o CAR foi regulamentado pela Instrução Normativa nº 

03/2007 e passou a constituir a primeira etapa do Licenciamento, sendo que em 2008 tornou-se obrigatório em 

todo o território paraense pelo Decreto nº1. 148/2008 (FLORESTABILIDADE, 2017). 

No Brasil, o CAR ganhou maior visibilidade em 2007, a partir da adoção práticas e controle do 

desmatamento pelo Decreto Federal nº 6.321/2007, seguido da Resolução do Banco Central (BACEN) nº 
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3.545/2008, que para a finalidade de obtenção de crédito de financiamento, o proprietário era obrigado a 

apresentar toda a documentação comprobatória de regularidade ambiental. Em 2009, o Programa Mais 

Ambiente e o Decreto nº 7.029/2009, faziam do CAR um instrumento de estímulo ao Licenciamento Ambiental. 

Por fim, em 2012, com o Novo Código Florestal, ele é especificado, tornando regulamento em território 

nacional em 2014, sendo o seu prazo máximo de alcance e cadastro das propriedades rurais em 31 de dezembro 

de 2017 (FLORESTABILIDADE, 2017). 

 

3.3 ROTEIRO E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi criado com o propósito de integrar as informações ambientais 

das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 

ambiental e econômico, e combate ao desmatamento. Além disso, também está contido no Artigo 29 do Novo 

Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, a descrição sobre a obrigatoriedade da realização do cadastro para todos 

os imóveis rurais, podendo ser elaborado em órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais.  

O referido artigo, em seu parágrafo 1º, informa o que é exigido do proprietário ou possuidor do imóvel, 

no ato da inscrição do imóvel rural no CAR: 

I - identificação do proprietário ou possuidor rural;  

II - comprovação da propriedade ou posse;  

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das 

coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a 

localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso 

Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal. 

Segundo o artigo 2º da Lei nº 10.267/2001, é exigido à todos os proprietários, os titulares de domínio útil 

ou os possuidores a qualquer título a atualizar a declaração de cadastro sempre que houver alteração nos 

imóveis rurais. Além disso, o cadastramento não pode ser visto como título para fins de reconhecimento do 

direito de propriedade ou posse, como prescrito no § 2º do art. 29, Lei n. 12.651/2012. 

O processo de cadastramento requer algumas exigências, podendo ser realizado pelo próprio 

proprietário/possuidor ou qualquer indivíduo que esteja apto a realizar o mesmo na plataforma do SICAR, 

sendo exigida idade maior que 18 anos. No entanto, a responsabilidade sobre as informações que serão 

declaradas é do proprietário/possuidor e não do cadastrante, conforme o § 1º do art. 6º do Decreto nº 

7.830/2012, e em casos de informações declaradas serem ilegítimas ou omissas, pode ocorrer sanções penais ou 

administrativas, como multas e punições. As características técnicas prescritas ao cadastrante variam em função 

da legislação vigente no estado e o sistema utilizado para cadastro. 
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 Mesmo que não seja imposto que o cadastro seja realizado por um técnico, segundo o Decreto nº 

7.830/2012, durante o período de validação o órgão responsável poderá solicitar documentação caso seja 

necessária comprovação técnica de alguma informação apresentada. As etapas para a realização do cadastro 

estão detalhadas a seguir: 

I- Acessar a página do CAR na internet: www.car.gov.br ; 

II- Baixar o programa Módulo de Cadastro, escolha de acordo com o Estado onde o imóvel está 

localizado e instalar em seu computador; 

III- Baixar as imagens de satélites disponíveis com a localização do imóvel rural e instalar no Módulo de 

Cadastro; 

IV- Realizar o Cadastro do imóvel (nesse passo ocorre a identificação do responsável pelo cadastro, 

podendo ser o proprietário ou não); 

V- Enviar o cadastro para o SICAR após finalizar cadastro ou retificação do imóvel, em seguida obter o 

recibo de inscrição no CAR; 

VI- As inscrição enviadas ao SICAR serão submetidas à análise e validação, caso haja pendências o 

responsável pela inscrição será comunicado. 

Fazem-se necessários determinados documentos para obter êxito no cadastramento de acordo com as 

características relacionadas ao imóvel, como Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cadastrante e proprietário, 

documentos de posse e propriedade do imóvel, registros de Áreas de preservação entre outros, que comprovem 

a situação legal do imóvel (FLORESTABILIDADE, 2017). O Cadastro possui diversos benefícios para os 

proprietários/possuidores, gestores ambientais e para o meio ambiente. Para os proprietários/possuidores, os 

benefícios são principalmente, aqueles ligados a regularidade ambiental, acesso a crédito de instituições 

financeiras e segurança jurídica. O CAR para os gestores, permite melhor monitoramento do desmatamento, 

amplia a visão sobre a realidade do ambiente rural, o que o permite um melhor planejamento de políticas para o 

meio rural. O meio ambiente nesse contexto, é beneficiado com o monitoramento, planejamento, ordenamento 

dos seus recursos naturais, tanto numa visão econômica como de proteção (FLORESTABILIDADE, 2017). 

 

3.4 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP 

 Segundo o art. 3º, II, da Lei nº 12.651/2012, a Área de Preservação Permanente, consiste em: 

“Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas” (BRASIL, 2012).  
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O Código Florestal Brasileiro estabelece que as áreas destinadas a esse fim, possuem a finalidade de 

proteção, considerando não apenas o âmbito de localização rural, mas também o meio urbano. Logo, tais, têm o 

objetivo de amparar as margens de rios, nascentes, áreas de morro, localização quanto à ocorrência de espécies 

animais e vegetais raros (OLIVEIRA et al., 2014). A supressão de APPs, apenas ocorre se abranger uma 

necessidade de interesse público, social ou de baixo impacto (BIERHALS, 2016). O Art. 4º, trata sobre a 

delimitação espacial das APPs, considerando qual a finalidade de proteção, sendo corpo hídrico, relevo e/ou 

vegetação.  

 

3.5 ÁREAS DE RESERVA LEGAL – ARL 

As áreas de Reserva Legal (RL) são definidas no artigo 3º, III, Lei nº 12.651/2012 como: 

“Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos 

do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 

recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 

ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 

proteção de fauna silvestre e da flora nativa” (BRASIL, 2012). 

A Reserva Legal, diferente da APP, pode ser explorada economicamente pelo proprietário do imóvel, 

desde que, essa exploração seja sucedida de forma sustentável. A RL tem como finalidade manter a vegetação 

nativa da região em que se encontra como forma de conservar a biodiversidade local. Para isso, cada bioma 

brasileiro apresenta valor percentual, sob o tamanho total da propriedade, que será destinada a Reserva legal 

(FLORESTALIBILADE, 2017). 

No Antigo Código Florestal de 1965, as áreas destinadas a essa reserva, eram obrigatoriamente, 

averbadas em cartório, para finalidade de “se fazer valer” tais delimitações, entretanto em 2012, com o Novo 

Código Florestal, as RL passar a ser propostas no momento de inscrição do CAR, além disso, no CAR, as 

APP’s podem entrar no cálculo percentual da área destinada a RL, o que anteriormente não era possível 

(OLIVEIRA, 2014; BRASIL, 2012; BIERHALS, 2016). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante ao exposto, pode-se constatar que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é fundamental no âmbito 

rural, visto que é uma importante ferramenta auxiliar na regulamentação dos imóveis rurais. De acordo com o 

Novo Código Florestal Brasileiro de 2012, esse instrumento é também de fundamental importância para a 

criação de bancos de dados capazes de dispor informações sobre os imóveis rurais do país, propiciando 

elementos sobre a propriedade rural importantes para o alcance de um ecossistema equilibrado, que irá de certa 



 

 

 

246 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

forma assegurar ao agricultor a produtividade da sua área de forma legal e garantir o correto planejamento 

ambiental. Nesse sentido, é imprescindível que a sociedade adote uma posição de fiscalização das áreas rurais 

no CAR, e que as políticas públicas estejam em constante atualização e fiscalização desse importante 

instrumento de controle ambiental. 
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RESUMO  

 

As áreas verdes são descritas como ambientes em que há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as 

praças, os jardins públicos e os parques urbanos; são espaços livres públicos cuja fundamental utilidade é o 

lazer e aimportante interação do meio ecológico com o meio urbano, que resultam em qualidade ambiental, 

consequentemente, social. Devido ao crescimento desordenado dos centros urbanos as áreas verdes são 

implantadas de maneira aleatória e sem planejamento. Portanto, esse trabalho é justificado pela necessidade de 

compreender como está disposta a arborização urbana, considerando seus principais benefícios para a 

população. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as espécies encontradas nas praças de Castanhal. O 

município encontra-se no nordeste paraense, situado à aproximadamente 70 km de Belém. As praças analisadas 

e inventariadas se localizam apenas na área urbana de Castanhal.Para análise das espécies que compõe a 

estrutura verde urbana dessas praças, foi executado a coleta dos vegetais e realizado a identificação botânica na 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Amazônia Oriental. Percebeu-se diante as identificações que 

existe uma baixa diversidade de espécies e as mesmas são distribuídas de forma heterogênea. Existem 72,7% de 

árvores exóticas e 27,3% de nativas brasileiras. A espécie de maior ocorrência é a Mangifera indica L. com 107 

indivíduos concentrados em sua maioria na praça do Estrela. A partir desta pesquisa, conclui-se que, as áreas 

verdes da cidade modelo necessitam de atenção, como por exemplo, o fortalecimento das práticas de manejo e 

inserção de mais espécies de árvores nativas, principalmente, em praças onde a arborização é inexistente ou 

insuficiente, para auxiliar na qualidade de vida da cidade. 

 

Palavras-chave: Áreas verdes; Árvores nativas; Qualidade de vida 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo 
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1. INTRODUÇÃO  

A maior parte da população mundial vive em centros urbanos, totalizando mais de 50%. Espera-se que 

no ano 2050 esse número aumente para 66%. A mudança das áreas rurais para as urbanas, principalmente na 

África e na Ásia, deve-se à pobreza e aos fatores socioeconômicos relacionados (FAO, 2016).  O senso do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010) indica que 84% da população brasileira é urbana. 

As áreas urbanas brasileiras crescem desenfreadamente, e a falta de planejamento de uma significativa parte 

destas evidenciam déficit de áreas verdes, que acarretam diversas consequências, como: uso indevido do solo, 

alterações térmicas, desequilíbrio ambiental, entre outros (NUCCI, 2001). 

As boas condições de vida dentro dos municípios estão vinculadas a vários fatores, exemplos destes são 

os elementos que compõe a eficácia da qualidade ambiental, como as praças: estas consistem em área de lazer 

para a população, compostas por vegetação arbórea e arbustiva, com solo livre de edificações (prédios e casas) 

(BARGOS; MATIAS, 2011). Do mesmo modo, trazem grandes vantagens tais como conforto térmico, 

absorvem ruídos, renovam o oxigênio do ar, combatem a poluição, compõem a estética, atraem alguns animais 

como pássaros (CAPPS, 2010). 

Para obter as informações da construção destes locais públicos destinados aos moradores é necessário a 

identificação botânica e do manejo arbóreo realizado nesses espaços. Zorzi;Grigoletti (2016) sugerem a 

necessidade um estudo intenso sobre arborização para colaborar com o ambiente urbano, evitando assim plantio 

de espécies inapropriadas que acarretem em rompimentos de calçadas, atrapalham o trânsito de pedestres 

idosos, portadores de deficiência como cadeirantes e deficientes visuais. Ademais, existe preocupação com 

questões de adaptação, neste caso espécies nativas são prioridades, pois seu uso diminui os riscos de 

desequilíbrio com o meio ambiente. Os usos das espécies nativas ajudam desempenhar funções ambientais e 

fortalecer o paisagismo (GUZZO, 1993). Deve-se fazer uma análise da vegetação para evitar esses futuros 

problemas. A arborização deve ser diversificada para fins paisagísticos, para preservação da fauna e da própria 

biodiversidade vegetal e da cultura regional (RIBEIRO, 2009). Recomenda-se a utilização de espécies nativas 

na arborização, pois estas auxiliam na manutenção da faunanativa, evitando a invasão de áreas naturais por 

espécies exóticas utilizadas na arborização urbana e também proporcionam uma identidade arbórea para a 

cidade, que serve como atrativo ao turismo (SOUZA et al., 2015). 

Cidades como Castanhal possuem o ambiente fortemente alterado, devido aos contemporâneos modelos 

de edificações e loteamento do solo, que restringem os espaços determinados às áreas verdes. Essas restrições 

limitam a utilização de árvores na floresta urbana, em relação ao seu porte e à quantidade de espécies 

(YAMAMOTO et al., 2004). Rezende; Santos (2010) afirmam que há uma preocupação de estudiosos e 
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planejadores civis para que haja preservação, recuperação e criação de espaços verdes urbanos, como as praças, 

posto que tais espaços são fundamentais para a qualidade ambiental e de vida da população. 

A partir do contexto descrito, este trabalho tem como objetivo de identificar e analisar as espécies da 

arborização urbana das da cidade de Castanhal-PA, afim de compreender suas funções ambientais e estruturais. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo se deu no município de Castanhal-PA, nordeste paraense, situado à aproximadamente 70 km da 

capital Paraense. O Município localiza-se a uma latitude 01° 17’ 49” Sul e a uma longitude 47° 55’ 19’’ Oeste, 

estando a uma altitude de 41 metros. Possui uma área de 1.029,191 km² (DIAS et al., 2014). No censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2016, Castanhal apresenta população urbana estimada 

de 192.571 pessoas. Os procedimentos foram realizados no perímetro urbano da cidade de Castanhal, em áreas 

onde estão localizadas as praças públicas. Os dados foram coletados no abril de 2016. 

Em específico, a área analisada e inventariada se localizada apenas na área urbana de Castanhal (Figura 

1). Durante o levantamento da arborização das praças foram feitos registros fotográficos com câmera de modelo 

Sony H300. Foram quantificados e qualificados os indivíduos arbóreos, ajustados em uma planilha utilizando o 

software Excel 2016. Os parâmetros avaliados foram: espécies se há danos provocados pelas raízes na estrutura 

das praças e existência de conflito com rede elétrica. A identificação da espécie foi realizada de acordo com a 

metodologia proposta por Silva (2002). De acordo com a autora, os inventários florestais, fundamentados em 

nomes populares, geram confusão e até mesmo erros irreparáveis. Tais denominações variam de uma região 

para outra e, em muitos casos, dentro de uma mesma região. 

Os materiais foram coletados, prensados e secos em estufa com circulação forçada de ar a 65°C por três 

dias, posteriormente, foram encaminhados para o Laboratório de Botânica da EMBRAPA Amazônia Oriental. 

O procedimento de identificação foi realizado por profissionais parabotânicos. O processo utilizado para 

identificar as espécies depositadas foram: comparação com exsicatas do acervo do laboratório IAN; 

classificação dos gêneros em famílias segundo o APG III; e conferência na lista de espécies da flora do Brasil. 
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Figura 1: Mapa de localização das praças da cidade de Castanhal, no perímetro urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pedro Monteiro, 2017. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com base nos dados coletados na etapa de campo e no laudo de identificação botânica emitido pela 

EMBRAPA - Amazônia Oriental foi possível reconhecer os indivíduos por espécie, compreender as suas 

funcionalidades nas diversas praças, avaliar a adequação para cada ambiente e compreender o potencial de cada 

um desses indivíduos para a arborização, tendo em vista os aspectos histórico-culturais da cidade. Com relação 

as espécies vegetais presentes nas praças públicas de Castanhal, verificou-se, a existência de 11 diferentes 

espécies arbóreas distribuídas em 8 famílias botânicas (Tabela 1). 

 

Tabela 9: Descrição das espécies arbóreas e o número total de indivíduos encontrados nas praças públicas de Castanhal. 

Nome científico Família Nº 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Chrysobalanaceae 10 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Bignoniaceae 20 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Bignoniaceae 25 

Bauhinia monandra Kurz Leguminosae-Caesalpinioideae 15 

Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin &Barneby Leguminosae-Caesalpinioideae 3 

Ficus benjamina L. Moraceae 70 
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Mangifera indica L. Anacardiaceae 107 

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook Arecaceae 46 

Elaeis guineensis Jacq. Arecaceae 9 

Syzygium malaccense (L.) M. Perry. Myrtaceae 1 

Terminalia catappa Linn. Combretaceae 2 

Total 308 

Fonte: Autores (2017) 

 

Durante o reconhecimento e levantamento nas 17 praças públicas de Castanhal localizadas no perímetro 

urbano, verificou-se que em 88,2% foram encontrados algum indivíduo das espécies identificadas e em 11,7% 

desses espaços notou-se a inexistência de árvores. Segundo Biz et al. (2016), a vegetação urbana é considerada 

um elemento de vital importância, principalmente elementos arbóreos, não só para a fins estéticos, mais também 

exercendo papel primordial na melhoria das condições socioambientais. Os autores também afirmam que esse 

tipo de desatenção dos entes municipais precisa tender a ações de replanejamento e manejo, urgentes, realizados 

para garantir a qualidade da vegetação urbana e, consequentemente, o desempenho das funções dessa 

vegetação. 

Outro fator que é válido ser destacado é a quantidade de espécies encontradas, consideradas poucas 

devido ao grande número de praças. Na cidade de Resende, localizada no Rio de Janeiro, constatou-se a 

existência de 43 espécies vegetais, com catalogação de um total de 171 indivíduos arbóreos, distribuídos em 8 

praças da cidade. De acordo com os autores, as áreas avaliadas neste estudo apresentaram uma grande riqueza 

de espécies e boa qualidade, sendo necessário o conhecimento, respeito e preservação por parte da população 

(NASCIMENTO et al., 2015). Pires et al. (2010) inventariaram 1440 plantas arbóreas em praças do município 

de Goiandira, que totalizaram 105 espécies, distribuídas em 36 famílias, um valor muito acima do que se 

encontrou na Cidade Modelo. Todavia, o estudo revelou existem intervenções aplicadas pela prefeitura e pela 

população, que muitas vezes foram danosos às espécies arbóreas e sugere ações de manejo para o planejamento 

da rearborização da cidade. 

Observou-se que a Mangifera indica L., conhecida popularmente como mangueira, foi o indivíduo que 

apresentou maior incidência (34,7%), esta encontra-se em maior número na praça do Estrela onde concentra-se 

a maior densidade de cobertura vegetal. Desse modo, entende-se que é inadequada essa concentração de 

espécies na distribuição quantitativa contida na mesma família. Santamour (2002) recomenda que não se utilize 

mais do que 30% de espécies de uma mesma família botânica na mesma área pública urbana. Milano (1988) 

recomenda que cada espécie não ultrapasse 15% do total de indivíduos da população arbórea, considerando 
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riscos de pragas e doenças, podendo comprometer a longevidade das espécies, aspectos também citados por 

Santamour (2002). 

As outras espécies de maior incidência identificadas no trabalho foram o Ficus benjamina L. com 

22,7%, a Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook (palmeira imperial) com 14,9%, o Handroanthus heptaphyllus 

(Vell.) Mattos (ipê rosa) com 8,1% e a Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith (ipê branco) apresentou 6,5% de 

ocorrência. Percebe-se que Castanhal segue um modelo de arborização urbana parecido com de muitas cidades 

brasileiras, pois, essas espécies também são frequentemente encontradas nas áreas verdes de outras cidades. Um 

exemplo disso é na cidade de Monte Claros (MG), onde se encontrou na espécie Ficus benjamina L. o maior 

número de indivíduos (382), as outras espécies citadas também foram inventariadas, entretanto, em menor 

quantidade comparado a Castanhal (VELOSO et al., 2014). 

As famílias botânicas registradas foram Chrysobalanaceae, Combretaceae, Bignoniaceae, Bignoniaceae, 

Leguminosae - Caesalpinioideae, Moraceae, Anacardiaceae, Arecaceae e Myrtaceae. A única família com duas 

espécies diferentes foi a Arecaceae distribuídas em 55 indivíduos. Em Boa Vista – RR, Neto et al. (2016) 

demonstraram que as espécies mais frequentes estavam distribuídas em sete famílias botânicas, que 

contemplavam 96,3% da população: Myrtaceae, Chrysobalanaceae, Moraceae, Bombacaceae, Anacardiaceae, 

Fabaceae e Bignoniaceae. 

Conforme Lindenmaie; Santos (2008), geralmente existe uma expressiva participação de plantas da 

família Fabaceae na arborização das praças urbanas, confirma-se essa existência na cidade Castanhal, todavia, 

não estão presentes de maneira significativa. Parry et al. (2012) registraram em Altamira (PA) que família 

Fabaceae foi a que representou o maior número de espécies (27), que corresponderam a 22,5% do total das 

espécies identificadas. Em um trabalho realizado na cidade de Macapá, verificou-se que 35,66% dos indivíduos 

identificados pertenciam à espécie Mangifera indica, da família Anacardiaceae. Essa diferença entre 

predominância de espécies pode estar relacionada a região, pois no Norte utiliza-se de maneira significativa a 

Mangifera indica para arborização viária urbana (GOMES et al., 2016).  

No que diz respeito aos problemas causados pelas raízes, não se identificou nenhum indivíduo dentre as 

praças que estivesse danificando a estrutura desses ambientes. Foram encontrados problemas de conflito com 

rede elétrica somente na praça Lauro Alves, localizada no bairro Fonte Boa. Notou-se que são indivíduos 

vegetais relativamente novos e de estatura média, que ainda vão crescer em altura, portanto, existe um equívoco 

na escolha da espécie que se encontra em conflito. Necessita-se de atenção para manejo dessas espécies para 

que não haja maiores consequências. Pires et al. (2010) recomendam que a arborização viária sob redes elétricas 

precisa ser inserida com árvores e/ou arbustos de pequeno porte, como forma de prevenção da interferência dos 

galhos nestas redes ou fazer manejo de poda técnica. Outro ponto citado pelos autores é que a iluminação 



 

 

 

254 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

pública tradicional, que usa postes da rede elétrica, necessita de um distanciamento apropriado das árvores em 

relação à iluminação para que a copa das árvores não obstrua a iluminação. 

Um estudo realizado em 35 cidades de Minas Gerais identificou que mais da metade das árvores 

avaliadas (52,28%) apresentaram poda causada por conflitos com a fiação elétrica, representando 43,03% das 

árvores, o que representa a considerável quantidade de indivíduos com altura que conflitam com as redes 

(45,40%) (OLIVEIRA et al., 2015). 

No caso de Castanhal se faz necessário a implantação de medidas que fortaleçam a arborização urbana, 

que estas sejam implementadas com espécies nativas, pois, a maioria dos indivíduos encontrados nestes 

ambientes públicos foram árvores exóticas, que podem ter problemas com pragas e doenças, mesmo que 

algumas se adaptem bem ao ambiente da cidade. Uma maior diversidade certifica uma maior preservação dos 

exemplares ao ataque de agentes fitopatogênicos e pragas, contribui para a manutenção da avifauna local e 

contribui para a conservação das espécies e da biodiversidade. 

Vale ressaltar que a equipe participante da pesquisa procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SEMMA) de Castanhal afim de compreender os manejos existentes, sobre a execução do plano gestor que 

tange a manutenção da arborização viária, porém, a prefeitura não possui nenhum plano de manejo, como: poda, 

plantio, adubação, secção de raízes, avaliação de árvores de risco, controle sanitário de árvores, etc. Também 

não possuem nenhum registro das espécies presentes das praças, demonstrando que os plantios feitos foram 

aleatórios e sem uma recomendação técnica prévia a respeito da distribuição de espécies nesses ambientes 

públicos, fortalecendo a ideia que existe negligência com estes locais e com os aspectos legais e arborização 

urbana que possuem grande importância para a cidade Modelo. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

O número de espécies encontradas foi muito baixo, considerando a quantidade de praças existentes na 

cidade de Castanhal. Das 11 espécies apenas 3 são nativas, demonstrando que não existe prioridade em utilizá-

las como é recomendado na literatura. 

Existe conflito de árvores com as redes elétricas na praça do bairro Fonte Boa, precisando de um plano 

de manejo, como podas, para que não haja consequências desse fato. 

Conclui-se que os responsáveis devem introduzir novas espécies arbustivas, especialmente, nas praças 

com nenhuma cobertura vegetal e de ICV muito baixos, dando preferência a espécies nativas da região. 
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RESUMO  

 

Este trabalho visou associar os dados de vazões de referência registrados por uma estação fluviométrica na 

região de abrangência da bacia do Amazonas no Município de Monte Alegre (PA) com os números de 

ocorrências do fenômeno de inundações graduais no mesmo município, segundo dados de 1991 a 2010 do Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais Volume Pará. Os dados de vazão de referência são resultado das medições 

operadas pela Companhia de Pesquisa de Recursos Naturais (CPRM – Serviço Geológico do Brasil) na estação 

fluviométrica ARAPARI (18200000), cujo responsável é a Associação Brasileira de Águas (ANA). O 

município localiza-se na porção noroeste do Estado do Pará e pertence à Mesorregião do Baixo Amazonas, 

Microrregião de Santarém. A problemática quanto a questão hidrológica na região é referente a urbanização 

desordenada em áreas da cidade, que sofrem anualmente pelas enchentes ocasionadas naturalmente a partir da 

sazonalidade. O período do ano que mais apresentaram casos de Inundação Brusca foi de Fevereiro a Junho, 

quanto a Inundação Gradual foi de Fevereiro a Julho. Sendo assim, a estrutura de drenagem de águas pluviais 

deve ser dimensionada para ser inteiramente eficiente, pois ainda que os picos tenham baixa probabilidade de 

ocorrência, caso o sistema de drenagem do município não esteja preparado para escoar a vazão excedente, será 

ainda possível que haja ocorrências de inundações. Medidas quanto a alertas devem ser implementadas a fim de 

minimizar os impactos resultantes, além de reforçar o sistema de alerta à população. 

 

Palavras-chave: Desastres Naturais. Recursos Hídricos. Gestão do uso e ocupação do solo. Fluviometria. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Engenharia e Meio Ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO  

Desastres naturais podem ser definidos segundo a UN-ISDR (2009) como perturbação que compromete 

o funcionamento de uma comunidade ou sociedade provocando perdas humanas, materiais, econômicas ou 

ambientais em grande proporção, que afeta o potencial da comunidade ou sociedade em arcar com seus próprios 

recursos.   

No Brasil os principais fenômenos naturais que ocasionam desastres são quanto a dinâmica externa da 

terra, entre elas as inundações e enchentes, escorregamento de solos e rochas, e tempestades (REIS et al, 2012). 

A inundação tem como o transbordamento de águas de um curso d’água atingindo a planície. As enchentes ou 

cheias são caracterizadas pelo aumento do nível da água no canal de drenagem pelo aumento da vazão, 

atingindo assim a cota máxima do canal. A enxurrada apresenta alta energia de transporte e com escoamento 

superficial concentrado, que tem sua possível ocorrência devido o domínio dos processos fluviais (Min. 

Cidades/IPT, 2007). 

Em comparação ao aumento no número de ocorrências entre décadas no Brasil, de 1990 a década de 

2000 os casos de desastres por inundação subiram de 20% a 80% e enxurradas de 28% a 72% (Atlas Brasileiro 

de Desastres Naturais, Volume Brasil 2013). A frequência anual dos registros de inundação no Brasil se 

encontra entre os mais afetados pelos impactos provenientes de inundações e enchentes. 

No Estado do Pará a maior incidência de catástofres naturais ocorridas são provenientes de inundações 

graduais (DIAS et al, 2013). As inundações graduais estão relacionadas com as cheias dos rios, que são 

altamente frequentes e ocasionam diversos problemas ao Estado, devido afetar diretamente a população 

ribeirinha, comércios, população urbana locais, edificações, entre outras implicações ao ambiente. Os 

municípios mais afetados no Estado do Pará no período de 1991 a 2010 foram os municípios de Monte Alegre, 

Óbidos e Marabá (UFSC, 2011. Vol. Pará). 

Os estudos hidrológicos são dependentes da qualidade e representatividade de registros realizados em 

estações fluviométricas, com estes dados é possível caracterizar a variação das vazões de um cursos d’água no 

tempo. O fluviograma é a representação gráfica dos dados de vazão médias no decorrer da séria histórica (VON 

SPERLLING, 2007). O estudo de vazões é utilizado por alguns órgãos ambientais em avaliações de impacto 

ambiental e estudo de disponibilidade hídrica visando o gerenciamento de recursos hídricos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os dados de vazões de referência são resultado das medições operadas pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Naturais (CPRM – Serviço Geológico do Brasil) na estação fluviométrica ARAPARI (18200000), 
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cuja responsável é a Associação Brasileira de Águas (ANA). A localização da estação é em Latitude e 

Longitude, respectivamente de, -1:46:44; -54:23:50. A estação considerou as vazões no Rio Maicuru e a área de 

drenagem é de 12.400 km2. Foram tratadas vazões medidas de 1972 a 2008 (37 anos).  

2.1. Caracterização da Área em Estudo 

A Atual configuração do município de Monte Alegre foi estabelecida com base na lei n°. 158, de 

31/12/48. O município localiza-se na porção noroeste do Estado do Pará e pertence à Mesorregião do Baixo 

Amazonas, Microrregião de Santarém, entre as coordenadas de 00°22’52” de latitude norte e 02°25’34” de 

latitude sul, 53°41’10” e 54°54’13” de latitude oeste. O município está limitado ao norte com os municípios de 

Almeirim e Alenquer, ao sul com os municípios de Santarém e Prainha, a leste com os municípios de Prainha e 

Almeirim, a oeste, com município de Alenquer, apresentando uma área de aproximadamente 20.400 km2 

(SEMAS – PA). 

Figura 1: Localização e rede Hidrográfica do Município de Monte Alegre (PA). 

 

Fonte: DIAS et al. (2013). 

Segundo a CPRM quanto à vegetação, Monte Alegre é constituído por áreas com Vegetação Nativa, 

Áreas Antrópicas e Acidentes Geográficos, além de outro elemento denominado de Áreas Indefinidas. Ainda 

segundo o órgão, os principais acidentes geográficos no município estão representados pelos grandes rios, lagos 

e igarapés, que compõem hidrografia da região. A rede hidrográfica do município é constituída por três bacias, 

que têm os rios Amazonas, Maicuru e Jauari como seus principais cursos d’água. Além destes, estas bacias são 

compostas por dentre outros lagos, igarapés e paranás, juntamente por outros cursos d’água de menor porte. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. INUNDAÇÃO E ENCHENTES  

A problemática da questão hidrológica na região é quanto a urbanização desordenada em áreas da cidade 

que sofrem anualmente das enchentes ocasionadas naturalmente segundo a sazonalidade. Geralmente as cheias 

são frequentes no período do inverno amazônico quando há o aumento na intensidade pluviométrica. Logo, o 

alerta nesses meses do ano deve ser total. 

Estes corpos hídricos são fundamentais para os moradores da cidade por serem via natural de acesso às 

regiões mais distantes, além de que são fonte de renda e alimentos para a população. A região apresenta rica 

diversidade natural, principalmente em corpos d’água apresentando elevado potencial hídrico.  

As enxurradas são fortes condicionantes para as inundações, devido o município se localizar em uma 

região que detém de elevado potencial hídrico. A falta de planejamento do uso do solo aliado ao evento 

aleatório em função de processo climático local e regional, proporcionam o aumento no escoamento superficial, 

que em se tratando de enxurrada não é contido por meio de estrutura de drenagem, sendo necessário sistema de 

alerta eficiente para a evacuação da população do local. 

Na Tabela 1 contém o número de ocorrências de inundação brusca e inundação gradual em Monte 

Alegre (PA) de 1991 a 2010. 

Tabela 1: Ocorrência de desastres por Inundação Brusca e Inundação Gradual no Município de Monte Alegre (PA) de 1991 a 2010. 

Tipo de Desastre Natural Ano N° de ocorrências 

Inundação Brusca 

1999 1 

2000 1 

2002 1 

2003 1 

2006 1 

2008 2 

2009 1 

  
  

Inundação Gradual 

1993 1 

1994 1 

1996 1 

1997 1 

1999 1 

2001 1 

2004 1 

2006 1 

2009 1 

TOTAL    17 
Fonte: Adaptado do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais Volume Pará, 2011. 
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Os períodos do ano que mais apresentaram casos de Inundação Brusta foi de Fevereiro a Junho, quanto a 

Inundação Gradual foi de Fevereiro a Julho. Incremento das precipitações hídricas é um fator a ser frisado, 

tendo em vista que pode proporcionar o aumento no nível da água dos rios, a saturação do solo (o que impede 

maior infiltração da água), o acumulo de água em áreas pavimentadas (alagamentos), morfologia da bacia, entre 

outros. Sendo assim, a estrutura de drenagem de águas pluviais deve ser dimensionada para ser inteiramente 

eficiente, considerando os demais fatores.  

Caso o sistema de drenagem não seja capaz de drenar a água quando é superada sua capacidade natural 

de drenagem para qual foi dimensionada, é um problema de estrutura urbana que deve estar previsto no plano 

diretor do município.  

Em 2012 foi instalada uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia em Monte Alegre, a partir de 

então o município é um dos 17 municípios paraenses monitorado pelo CEMADEN (Centro Nacional de 

Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais). 

 

3.2. VAZÃO DE REFERÊNCIA (Q90,95) 

Mediante curva de permanência com base nas vazões médias diárias registradas, é possível observar que 

a probabilidade de picos de vazão é inferior a mediana (60,5 m3/s)  e vazão Q 90,95, conforme o Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Dados de vazão para avaliação de vazão de referência. 

 

A) Curva de permanência; B) Gráfico Box Spot das vazões. 

 

Entretanto, ainda que os picos tenham baixa probabilidade de ocorrência, caso o sistema de drenagem do 

município não esteja preparado para escoar a vazão excedente, será ainda possível que hajam ocorrências de 

inundações. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

A recomendação é o mapeamento das áreas de risco de inundações para implementação ao plano diretor 

do município. Apesar de município já ser monitorado por órgão competente, a conscientização da população 

quanto as áreas de risco e ações é fundamental, visando evitar demais implicações. Medidas quanto a alerta 

devem ser implementadas, planos e projetos que buscam minimizar os impactos resultantes.  
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RESUMO 

  

O presente trabalho intitulado “Marketing digital em eventos acadêmicos da Universidade Federal do Pará 

realizado no centro de Eventos Benedito Nunes”, aborda o segmento de turismo de negócios e eventos, 

especificamente os eventos acadêmicos. Foram estudados três eventos técnico-científicos: o V Congresso de 

Saúde e Educação na Amazônia; o I Fórum regional de estudante de Farmácia e a Conferência Livre de 

Educação. Esta pesquisa se justifica pela relevância econômica da área de eventos para uma sociedade, sendo 

importante discutir a sustentabilidade na área de eventos acadêmicos visto que estudos sobre sustentabilidade 

nessa área ainda são rasos. A investigação teve como objetivo analisar as estratégias de marketing digital dos 

três eventos e a importância do marketing digital para se alcançar a sustentabilidade nos eventos acadêmicos da 

maior instituição de ensino superior do Norte. Esta pesquisa tem caráter exploratório, qualitativo e quantitativo 

e utilizou como metodologia pesquisa bibliográfica e etnográfica por conta da presença física dos pesquisadores 

e observação in loco. Os resultados apontam que os eventos acadêmicos utilizam estratégias de marketing 

digital, porém, não com o intuito de se tornar mais sustentáveis. Verificou-se que o meio de divulgação mais 

utilizado nos eventos acadêmicos são as redes sociais. Constatou-se que são necessárias ações efetivas e 

concretas por parte dos organizadores dos eventos e da própria instituição de ensino para que a sustentabilidade 

possa a ser uma realidade nos eventos acadêmicos da UFPA. Buscou-se contribuir para os estudos sobre 

eventos acadêmicos, marketing digital e sustentabilidade em eventos devida a relevância desta área para o 

turismo, bem como a apresentação de propostas para que o marketing digital possa ser ummétodo de tornar tais 

eventos mais sustentáveis. 

 

Palavras-Chave: Turismo de Eventos. Marketing Digital. Sustentabilidade.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo. 
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1. INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento e crescimento da atividade turística no Brasil tem sido notável nos últimos anos e a 

área de Eventos, que está entre um dos principais instrumentos que atrai e reúne pessoas, fortalecendo a troca de 

experiências e conhecimentos, dentro de Belém,vem tomando cada vez mais importânciano âmbito do turismo. 

Na área de eventos, existem diversos segmentos, dentre os quais, está o de Eventos Acadêmicos, que possui 

considerável importância para o cenário da comunicação científica, ocasionando a transmissão de novos 

conhecimentos e até mesmo o fortalecimento e/ou aperfeiçoamento de novas pesquisas de interesse da 

comunidade acadêmica. Contudo, cresce também, a necessidade de atrair os mais diferentes grupos sociaisque 

se encontram para participar dos eventos, para que se possa levar o conhecimento ao maior numero possível de 

pessoas.  

Para tanto, o marketing entra nesse campo, como aliado fundamental. Sua implementação define o 

sucesso ou não do evento realizado. O plano de marketing, se bem definido, leva ao alcance do objetivo do 

evento, segundo Andrade (2002, p.142) o Marketing vem a ser a integração de ações que visam identificar o 

público consumidor, suas necessidades e desejos; definir a criação, a produção e distribuição de 

produtos/serviços e determinar a fixação de valores e a comunicação com o mercado.  É essencial que a 

harmonia entre as ferramentas que envolvem a comunicação se tornem prioridade em um evento para o mesmo 

possa ter sucesso.  

Em meio ao contexto de conservação e preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, deve estar 

inserida no planejamento estratégico de marketing dos eventos acadêmicos, tendo em vista que o ambiente 

acadêmico é um local de referência, o marketing digital, deve ser utilizado como principal ferramenta de 

divulgação e promoção dos eventos acadêmicos, contribuindo para a fomentação e realização de eventos mais 

sustentáveis. 

Eventos Acadêmicos são eventos de cunho científico que tem uma característica peculiar por incluir 

pessoas que estão na academia, de um nível intelectual mais elevado.  Geralmente são organizados por 

Instituições de Ensino, públicas ou privadas, entidades estudantis e Movimentos organizados pelos próprios 

discentes de diversos cursos. Apesar de representar uma pequena parcela da indústria turística, os eventos 

acadêmicos são importantes fomentadores da atividade, por reunir um grande número de pessoas com elevado 

conhecimento intelectual e gera uma grande troca de valores e conhecimentos sociais.  

Contudo, percebe-se ainda, uma carência muito grande, por parte dos realizadores dos eventos 

acadêmicos, no que se refere à aplicação dos recursos estratégicos de marketing digital, para a realização de 

eventos mais sustentáveis. Com base nessa premissa tem-se a seguinte problemática desta pesquisa: Como os 

organizadores de eventos utilizam instrumentos que favoreçam a sustentabilidade na organização dos eventos 
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acadêmicos?Geralmente a comunicação destes eventos acadêmicos não tem preocupação com a questão da 

sustentabilidade e ainda não utilizam o Marketing Digital como recurso para contribuir com a redução de 

resíduos gerados pela comunicação. 

 

2. METODOLOGIA 

A ciência que é tida como o único critério de verdade não consegue encontrar a solução para os 

problemas principalmente os de ordem social. Os dados quantitativos e qualitativos são muito importantes para 

a pesquisa científica e neste presente trabalho encontra-se a pesquisa qualitativa e quantitativa que segundo 

Minayo (p.22, 1994) “O conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõe. Ao contrário, se 

completam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. 

No mundo contemporâneo a pesquisa científica tenta encontrar soluções e explicações para os 

problemas fortemente presentes no mundo, porém, se depara com uma grande e persistente barreira: o olhar do 

pesquisar sobre o objeto a ser estudado. Nesta pesquisa a etnografia estará bastante presente com o intuito de 

compreender por total o contexto social da sociedade que será estudada. 

A pesquisa faz parte da configuração da realidade, como afirma Minayo ( p.12, 1994) “Entendemos por 

pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade”. Assim, a presente pesquisa 

pretende contribuir para que o bem estar social seja garantido, utilizando dos fundamentos teóricos para que 

esses possam ser colocados em prática. 

A metodologia deste estudo consiste no levantamento bibliográfico de diversos autores de Marketing, 

Eventos e Sustentabilidade em Eventos, além de pesquisa quantitativa e qualitativa para mensurar a realização 

dessas estratégias de marketing digital. A pesquisa de campo in loco ocorreu no Centro de Eventos Benedito 

Nunes, com 3 eventos analisados:  I Fórum regional de Estudante de Farmácia, V Congresso de Educação e 

Saúde na Amazônia e a Conferencia Livre de Educação, com aplicação de questionários com perguntas 

fechadas aos participantes dos 3 eventos, organizadores dos mesmos e perguntas abertas aos colaboradores do 

Centro de Eventos Benedito Nunes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo de escolha dos eventos foi de acordo com eventos agendados no site do Centro de Eventos 

Benedito Nunes, com a norma do gabinete da Reitoria da Universidade, a agenda do CEBN atualmente 

encontra-se restrita somente para eventos internos da UFPA. Nessa pesquisa foram estudados os seguintes 

eventos: O V congresso de Educação em Saúde da Amazônia; o I Fórum Regional de Estudante de Farmácia e a 

Conferencia Livre de Educação.  O objetivo deste trabalho é saber, de que forma os organizadores de eventos 
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acadêmicos do tipo congresso, seminário, simpósios, palestras, semanas, encontros, utilizam o marketing digital 

como estratégia para se alcançar a sustentabilidade. 

A pesquisa de Campo foi realizada em Novembro de 2016; Maio de 2017 e Junho de 2017 com os 

seguintes eventos: V Congresso de Saúde em Educação na Amazônia; Conferência Livre de Educação e I 

Fórum Regional de Estudante de Farmácia. 

A técnica para se coletar dados nessa pesquisa foi a realização de perguntas abertas e fechadas, com os 

servidores e colaboradores do centro de eventos e também com as comissões organizadoras dos Eventos da 

tipologia Congresso e Fórum além de participantes destes eventos quando foi permitido pela comissão 

organizadora.  

A presente seção apresentará os resultados da pesquisa de campo no qual foram aplicados 100 

questionários com participantes de eventos acadêmicos; 02 questionários com organizadores dos eventos e 07 

questionários aplicados com os colaboradores do Centro de Eventos Benedito Nunes.  

O questionário dos participantes de evento acadêmico é composto por 14 perguntas para autóctones e 22 

para turistas, divididas em três partes. A primeira parte objetivava identificar o perfil socioeconômico dos 

respondentes, por meio das seguintes questões: faixa etária, gênero, estado civil, nível de escolaridade, faixa de 

renda; a segunda parte tinha por objetivo levantar dados sobre o nível de participação dos entrevistados em 

eventos acadêmicospor fim, a terceira parte, visava levantar dados sobre o marketing dos eventos, e a visão dos 

entrevistados acerca da sustentabilidade na divulgação do evento.  

O questionário aplicado aos organizadores de eventos acadêmicos é composto por 12 questões divididas 

em três partes. A primeira parte objetivava identificar o perfil socioeconômico dos respondentes, faixa etária, 

estado civil, nível de escolaridade, faixa de renda; a segunda parte tinha por objetivo levantar dados sobre as 

informações básicas do evento, e a terceira parte visava levantar dados sobre as estratégias de marketing do 

evento.  

O questionário aplicado aos colaboradores do Centro de Eventos Benedito Nunes é composto por 05 

perguntas divididas em duas partes. A primeira objetivava confirmar os dados básicos do respondente como 

função na qual trabalha; estado civil e gênero; a segunda parte visava levantar dados sobre de que maneira os 

funcionários do espaço veem as estratégias de comunicação nos eventos.  

Por fim, tal pesquisa desenvolvida com os participantes dos Eventos V Congresso de Saúde em 

Educação na Amazônia; Conferência Livre de Educação e I Fórum Regional de Estudante de Farmácia 

resultaram nas análises dos dados obtidos demonstrando de maneira ilustrativa nos gráficos abaixo.  

Gráfico 1: Meio de divulgação mais utilizado pelo evento, segundo os respondentes. 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Os dados do gráfico 1apresentam: 43% opinam que o meio de divulgação mais utilizado foram as redes 

sociais; 24% material gráfico do evento; 22% site do evento; 7% site da instituição; 3% e-mail e 1% não 

souberam responder. Dados que são parecidos com os do gráfico 8 no qual 32% ficou sabendo do evento por 

meio das redes sociais e 47% por meio de promoção direta. 

Portanto, de acordo com a análise desses dados, os meios de divulgação mais utilizados foram às redes 

sociais com 43% de respostas e 24% com uso de material gráfico que agride o meio ambiente. Nesse momento 

é que as estratégias de marketing digital são essenciais por contribuir com o uso de material gráfico. Ou seja, 

mesmo as redes sociais ainda ser um meio bastante utilizado como ferramenta de marketing digital, ainda há um 

grande uso dos materiais impressos e nocivos ao meio ambiente. Os eventos I FOREF, V COESA utilizaram 

páginas próprias para divulgação. Já o CONAE não utilizou as redes sociais para a divulgação, segundo a 

análise feita in loco.  

Gráfico 2: Você acha que esse evento utilizouestratégias de marketing mais sustentáveis? 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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Acerca do gráfico 2, têm-se os seguintes dados: 38% dos respondentes acham que os eventos 

utilizaram estratégias de marketing sustentáveis; 31% não sabia; 21% consideram que o evento não utilizou 

estratégias de marketing mais sustentáveis e 10% dos entrevistados não responderam, acredita-se que essa 

porcentagem se deve a fato de vários indivíduos não conhecerem o conceito de estratégias de marketing mais 

sustentáveis, os pesquisadores optaram por não dizer o que significava para não alterar os dados da pesquisa. 

Portanto, os 38% analisados na pesquisa acham que os eventos utilizam estratégias de marketing mais 

sustentáveis por conta do fato de que todos os eventos utilizaram algum tipo de mídia digital para sua 

divulgação apesar de que o CONAE teve como principal meio de divulgação a promoção direta.  

Entretanto, mesmo utilizando mídias digitais para sua divulgação esses eventos não utilizaram 

estratégias de marketing totalmente sustentáveis, pois, utilizaram um grande número de material gráfico, como 

apresentado pelo gráfico 2 onde 24% dos entrevistados responderam que o material gráfico também foi 

utilizado para divulgação do mesmo bem como também a análise pela pesquisa de campo in loco (Ver figuras 1 

e 2). 

Figura 1: Utilização de Material gráfico para divulgação do FOREF. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

Figura 2: Utilização de Material Gráfico para a divulgação do FOREF. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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Mesmo esses eventos utilizando divulgação em mídias digitais, o material gráfico também foi 

utilizado, como já exposto no parágrafo anterior, todavia, as respostas dos indivíduos não condizem com a 

realidade dos fatos e a análise da pesquisa in loco. Usar ferramentas digitais não é somente importante por 

facilitar o acesso ao público alvo ou reduzir os custos, elas têm grande importância para a preservação da 

biodiversidade, assim, influenciando nas atitudes dos participantes do evento.  

É importante que as ações em direção à sustentabilidade do evento sejam comunicadas nos 

meios de divulgação que a organização utiliza tanto antes como durante e após sua realização. É 

essencial que os itens divulgados sejam cumpridos, sob pena de ocorrer uma perda de 

credibilidade da comissão organizadora do evento. Ações nesse sentido visam compartilhar os 

princípios da sustentabilidade com os participantes, contribuindo educativamente para que eles 

reflitam sobre medidas sustentáveis que podem ser adotadas na organização de seus eventos, no 

ambiente de trabalho e doméstico. (LEME, MORTEAN, 2010, p.17.) 

 

Se os organizadores desses eventos utilizarem essas ferramentas digitais, poderão utiliza-las a seu favor 

para serem reconhecidos como mais sustentáveis, visto que a questão da sustentabilidade atualmente é bastante 

discutida e o ecológico é mais valorizado, ao contrário de algo que causa mais poluição. 

Para Leme e Mortean (2010) também existem outras formas de comunicação menos agressivas que 

poderiam ter sido utilizadas na promoção destes eventos a fim de reduzir impactos ambientais:  

Listas de e-mails, páginas eletrônicas (até os sites dos patrocinadores), divulgação em salas de 

aula, anúncio durante outros eventos são alternativas de divulgação menos impactantes.; de 

forma semelhante, a comunicação, seja entre a própria comissão, seja entre a comissão e os 

participantes, pode priorizar o uso dos meios eletrônicos; ao imprimir materiais promocionais, 

pode-se dar preferência ao uso de papel reutilizado ou papel reciclado e documentos com mais 

de uma página podem ser impressos em frente-e-verso.(LEME, MORTEAN, 2010, p.16). 

 

Acerca do uso dos meios eletrônicos também poderiam ser utilizados os boletins informativos com o 

intuito de divulgar o evento, pois, são de fácil acesso e menos impactantes ao meio ambiente, essa ferramenta 

não foi observada em nenhum dos eventos analisados. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento e crescimento da atividade turística no Brasil tem sido notável nos últimos anos e a 

área de Eventos está entre um dos principais instrumentos utilizados pelos gestores de turismo por impulsionar a 

atividade na região na medida em que os eventos atraem e reúnem pessoas.  

É perceptível que o turismo de negócios e eventos atenua a sazonalidade, um destino e influencia toda 

a cadeia turística de uma localidade, exigindo o uso de equipamentos, serviços e infraestrutura. Os benefícios 

para uma localidade que detêm desse segmento de turismo são muitas vezes imensuráveis por romper barreiras 

geográficas, sociais e culturais. 
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Dentro deste contexto de desenvolvimento do turismo e do turismo de eventos, os eventos acadêmicos 

surgem por conta do investimento em educação por parte de órgãos públicos. Tem-se a necessidade de se reunir 

para discutir determinados assuntos específicos para um determinado público alvo que geralmente tem em 

comum a mesma área de conhecimento. Os eventos técnicos-científicos fazem parte hoje da realidade 

Brasileira, porém, ainda são um dos segmentos do turismo com poucas análises, mesmo sendo um setor da 

economia que trazem benefícios incontáveis. 

Na cidade de Belém, especificamente na Universidade Federal do Pará, os eventos acadêmicos são 

uma realidade a qual fazem parte do cotidiano acadêmico da instituição. Com poucos estudos, esses eventos 

vêm surgindo de forma crescente e sem o planejamento adequado utilizam estratégias de comunicação que são 

nocivas ao meio ambiente, mesmo o mundo sendo inserido no contexto das preocupações ambientais. 

O planejamento estratégico de marketing desses eventos ainda não acontece de forma contínua e eficaz 

para que a sustentabilidade seja alcançada, tendo em vista que o ambiente acadêmico é um local de referência, o 

marketing digital, deve ser utilizado como principal ferramenta de divulgação e promoção dos eventos 

acadêmicos, contribuindo para a fomentação e realização de eventos mais sustentáveis. 

O referente estudo “Marketing Digital em Eventos Acadêmicos na Universidade Federal do Pará 

realizados no Centro de Eventos Benedito Nunes’’ buscou analisar como os eventos acadêmicos realizados no 

CEBN utilizam estratégias de marketing digital, a fim de que essa metodologia de divulgação seja utilizada com 

fim de contribuir para se alcançar a sustentabilidade nos eventos acadêmicos.  

Com base nas respostas dos questionários aplicados aos participantes dos três eventos analisados: V 

COESA, I FOREF e o CONAE, encontrou-se que os eventos realizados no CEBN utilizam as redes sociais 

como forma de divulgação, porém, os resultados apontaram que esses eventos também utilizaram materiais 

gráficos para a divulgação de seus eventos, concluindo que os organizadores dos eventos não utilizaram essas 

estratégias a fim de se tornar mais sustentáveis, mas, sim por praticidade e para atingir seu público alvo de 

maneira mais eficaz.  

Constatou-se que a própria UFPA por meio do edital de apoio a eventos acadêmicos da PROEX, 

incentiva o uso de material nocivo ao meio ambiente, na medida em que financia a compra deste material para a 

realização de eventos acadêmicos. A instituição como maior universidade da região Norte, deveria dar o próprio 

exemplo de sustentabilidade, principalmente, por estar localizada em plena região Amazônica cabendo aos 

próprios setores da UFPA responsáveis por realizar, divulgar e apoiar eventos acadêmicos, incentivarem o uso 

de produtos mais sustentáveis ou até mesmo utilizarem as estratégias de marketing digitais como meio de tornar 

tais eventos mais sustentáveis. 
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Incentivar o planejamento e a organização de acordo com a teoria estudada por este trabalho é 

essencial para que os eventos acadêmicos da UFPA ocorram de forma eficaz e com êxito. Propõe-se que 

incentivar o uso de estratégias de marketing digital é uma importante medida que a UFPA pode oferecer aos 

organizadores de seus eventos acadêmicos, cabendo aos órgãos administrativos da instituição fazer parcerias e 

incentivar a realização de eventos mais sustentáveis com o marketing digital como método de divulgação. 
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RESUMO 

 

Desde a década de 1980 diversos autores vem discutindo a respeito da importância da Educação Ambiental na 

escola, e que no Brasil só se tornou obrigatório nos currículos escolares a partir de 1990. A importância de se 

trabalhar a Educação Ambiental nas escolas é devido este ser o ambiente responsável por formar cidadãos cada 

vez mais conscientes e cumpridores de seus deveres e obrigações para com o meio ambiente no qual estão 

inseridos, e quanto antes se trabalhar está temática nas escolas, mais chance teremos de formar cidadãos críticos 

e reflexivos, no futuro. Este trabalho teve como principal objetivo a sensibilização de alunos do ensino médio 

da Escola Estadual Salomão Matos localizada no município de Salvaterra-PA, por meio de palestras 

informativas, pode-se levá-los à reflexão de suas atuais atitudes  com o meio ambiente, bem como a 

participação dos mesmos nas atividades de revitalização do próprio ambiente escolar, onde os alunos puderam 

atuar com empenho e participação na recuperação do próprio espaço, que vinha sofrendo com o descaso e 

abandono, servindo para despejo de lixos, tanto pelos moradores que residem no entorno,  quanto pelos próprios 

alunos da instituição que acabavam por piorar ainda mais a situação do local. Com a finalização deste trabalho, 

pode-se ter um ambiente totalmente revitalizado, tornando-se um espaço de lazer, agradável a todos os usuários, 

e os alunos puderam compreender na prática o verdadeiro significado da educação ambiental, pois passaram a 

preservar o espaço e atuar como mediadores na construção de novos saberes para com a sociedade.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Sensibilização. Atitudes. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
1.  



 

 

 

275 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os últimos anos têm sido marcados pelo descaso do homem no que se refere ao uso indevido dos 

recursos naturais renováveis e não renováveis, principalmente pelo descarte indevido de resíduos sólidos, cujo 

acúmulo prejudica o solo eos recursos hídricos (PESTANA, 2007).A Educação Ambiental contextualiza a 

forma de pensar dos indivíduos, recriando conceitos construídos mediante um histórico político-social, para que 

se tornem societários críticos e reflexivos de seus atos sobre o meio ambiente (CARVALHO, 2005). 

Muitos são os autores que falam do meio ambiente e da necessidade de cuidar do destino dos resíduos. 

Para Linhares (2006), “uma das maiores agressões ao meio ambiente são os resíduos sólidos de áreas urbanas, 

popularmente chamados de lixo”. Não existe um cuidado com o descarte dos materiais pós-consumo, pois, este 

é jogado, de forma irresponsável, em qualquer local. Sobre isso, a falta de sensibilização da população 

compromete a estética de nossas ruas, praças e praias, o entupimento das saídas de água, assim como a 

proliferação de insetos transmissores de doenças (LINHARES, 2006). 

A Educação Ambiental é um processo que deve ser desenvolvido ao longo da vida dos estudantes, quer 

seja por meios dos processos de ensino formal, adquiridos no espaço escolar, que está relacionado às 

Instituições Escolares da Educação Básica e do Ensino Superior, definidos na Lei 9.394/1996 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional ou por meio da aprendizagem não formal que se realiza fora dos quadros do 

sistema formal de ensino, nos mais variados ambientes, qualquer espaço diferente da escola onde possa ocorrer 

uma ação educativa (LOUREIRO, 2005). 

As instituições de ensino devem estar conscientes sobre a necessidade de trabalhar a problemática 

ambiental, sendo incorporada a temática Meio Ambiente nos sistemas de ensino como tema transversal nos 

currículos escolares desde 1998, ano em que o ministério da educação (MEC) incluiu nos PCN’S a temática da 

EA como obrigatório (BRASIL, 1998).  

Desde 1999 o Brasil dispõe da Lei 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 

esta rege a obrigatoriedade da EA em todos os níveis educacionais de forma interdisciplinar no meio escolar 

formal (DIAS, 2006).EA nas escolas contribui para a formação de cidadãos conscientes e aptos para atuarem na 

realidade socioambiental de modo comprometido com a vida para as futuras gerações (CARVALHO, 2011). 

Trata-se do Município de Salvaterra, este possui poucas ruas, praças e praias adequadas 

ambientalmente no que se refere à sensibilização da população quanto ao descarte indevido de resíduos, sendo 

esse um dos maiores problemas da poluição no município, exemplos como esse pode acarretar, 

conformeRicklefs (1996),“na degradação do meio ambiente por meio da contaminação dos solos”. 
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 Mediante a essa realidade, este estudo objetivou sensibilizar quanto aos cuidados e preservação do 

meio ambiente, a comunidade escolar e moradores próximos da Escola Estadual de Ensino Médio Salomão 

Matos, localizada no Município de Salvaterra-PA, por meio da participação desses sujeitos para a melhoria de 

uma área de acesso comum à instituição, que serve de lazer para muitos usuários.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvidona E.E.E.M Salomão Matos, devido esta ser uma referencia em ensino, 

estando localizado no centro da cidade, e sendo um ponto de lazer e diversão para muitos moradores. Na 

perspectiva de atribuir um novo aspecto ao local, tornando-o ambientalmente adequado aos alunos e a 

comunidade, foi desenvolvida uma ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SEMMA), Secretaria de Obras Município (SEOM) e a Secretaria de Ação Social (SEAS) para a disposição 

adequada dos resíduos sólidos, plantio de mudas e revitalização do espaço comum escolar. 

 A área de acesso à Escola Salomão Mato é caracterizada por local amplo e de uso como área de 

convivência por alunos e moradores que o frequentam. No início da pesquisa, constatava-se na área presença de 

resíduos acumulados, despejados pelos próprios discentes, mato alto e irregularidade asfáltica provocado pelo 

acesso de automóveis de professores e frequentadores que usam irregularmente o espaço como estacionamento, 

situações que caracterizaram abandono e desrespeito com o local (Figura 1). Nestas condições, não estava 

servindo como área de lazer, no entanto, após revitalização por meio do projeto houve mudança considerável de 

sua funcionalidade. 

Figura 1: Aspectos da área de acesso à escola em situação de abandono, caracterizada por mato alto, acumulo de resíduos e poças 

d’água por toda parte. 

 

Fonte: Autores, 2016. 
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 As atividades relacionadas ocorreram inicialmente em sala de aula por meio de palestra que enfatizou a 

EA no que norteiaa importância da conscientização e postura frente às ações humanas para com meio ambiente. 

Esta palestra objetivou apresentar o projeto, suas etapas e cronograma, aproveitando para recrutar a participação 

de alunos como voluntários na execução do projeto. Onde pode-se trabalhar com um quantitativo de 20 alunos 

durante as atividades. 

 Além da revitalização do espaço, houve o emprego da educação ambiental com a comunidade escolar, 

a partir da ação que os mesmos realizaram no decorrer deste trabalha, atribuindo um olhar mais carinhoso e 

sensível para com o meio ambiente, recriando conceitos e reflexões a partir de mudanças de atitudes e posturas 

em seus hábitos em relação ao meio ambiente, tornando-os cidadão consciente mediadores de boas atitudes para 

fora do espaço escolar.Este trabalho se caracteriza como Estudo de Pesquisa-Ação, pois realizou uma ação, que 

contou com a cooperação e participação dos pesquisadores e participantes representativos da situação em 

questão, com isso dando mais significado ao aprendizado (THIOLLENT, 1986).  

Ao final, foi repassado aos alunos um questionário avaliativo com oito afirmativas que versavam sobre 

temas ambientais relacionados às ações e percepção dos alunos em relação à EA, e a aceitação dos mesmos 

referentes ao trabalho de revitalização realizado na escola. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Dentre os resultados obtidos com a proposta de Educação Socioambiental por meio da revitalização de 

um espaço, onde os alunos puderam compreender a importância da mesma. Como resultados, primeiramente foi 

realizado um mutirão para limpeza da área externa foi feita a roçagem para retirada dos resíduos acumulados, 

com o quantitativo de 20 alunos participando das atividades(Figuras2). 
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Figura 2: Aspectos do mutirão realizado para a limpeza da área. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 Em seguida, foram utilizados trator e caçamba cedidos pela Secretaria de Obras, que também ofertou o 

aterro para recomposição asfáltica de áreas deterioradas (Figura 3). 

 

Figura 3: Aspectos de revitalização com roçagem capina e retirada de resíduos do local (a); e colocação de aterro nas poças 

d’água para nivelamento (b). 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Na última etapa foram construídos canteiros para jardinagem, confeccionados com garrafas PET 

reutilizadas e preparação do solo com adubos, produzidos por meio de compostagem, para o plantio de mudas 

da espécie Ixora coccínea(Figura 4). 
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Figura 4: Construção de canteiros com garrafas PET e o Plantio de mudas. 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

 Com a finalização das atividades, pode-se obter um ambiente totalmente revitalizado, um jardim 

ecológico a partir de materiais reciclados e um espaço totalmente limpo, o local voltou a ser um ponto de 

visitação e lazer dos alunos e moradores locais, uma realidade diferente antes da realização do projeto, onde era 

possível observar um total descaso dos frequentadores, tornando até mesmo ponto de despejo de resíduos 

sólidos domésticos. Este trabalho contribuiu não apenas em mudanças físicas, mais tambémcomo a escola 

abordava a temática ambiental com seus alunos, despertando nos professores e demais funcionários da educação 

o interesse em trabalhar EA com os estudantes, ajudando-os a refletir sobre suas atitudes para com o meio 

ambiente nos quais estão inseridos, e mostrando como pequenas atitudes que podem ser empregadas no 

cotidiano podem resultar em uma melhor qualidade de vida, um ambiente melhor e mais agradável de viver. 

 De acordo com o questionário, os alunos obtiveram um maior grau cognitivo referente à EA, bem 

como os mesmos passaram a se importar mais com o bem estar ambiental, e segundo a avaliação dos mesmos, 

este trabalho foi de suma importância para construção de uma sociedade mais sensibilizada, responsável e 

reflexiva para com suas condutas.  As práticas de Educação Ambiental no espaço escolar trouxe uma 

perspectiva de prática educativa mediante a uma nova postura, um novo olhar atento ao diálogo, principalmente 

para as questões ambientais, o ser humano em sintonia e interação com o meio.  

 Este trabalho foi aceito integralmente por seu público alvo, contribuindo com resultados satisfatórios 

para demais trabalhos desta abrangência. Freitas (2012) e Oliveira (2015) trabalharam práticas sobre EA nas 

escolas de Ensino Fundamental e Médio e planejaram ações que além de preservar, melhorassem o ambiente 

escolar para torná-lo mais agradável, desenvolvendo diversas atividades pedagógicas e práticas para que os 
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alunos fossem participativos no decorrer das atividades, onde pode-se verificar resultados semelhantes, 

reforçando a importância desta temática, onde em ambos os trabalhos tiveram excelente participação e empenho 

dos alunos nas atividades realizadas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de sensibilização sobre a preservação do meio ambiente deve se iniciar nas escolas nos 

anos iniciais, pois quanto antes à consciência ambiental for despertada, com certeza o público jovem e adultos 

serão mais conscientes e comprometidos com o bem-estar ambiental. Então, essa seria uma das medidas que 

deveriam ser tomadas não só nas escolas do município de Salvaterra-PA, mas também nas demais escolas 

existentes. 

Durante o desenvolvimento do trabalho esperava-se uma maior contribuição dos alunos em termo de 

quantidade, pois, quanto mais um aluno for participativo nas atividades sejam elas quais forem, maior 

aprendizagem o mesmo terá, valendo-se de um verdadeiro significado para sua vida. Por ter sido uma 

quantidade reduzida de alunos a participar das atividades do projeto, isto não deixou de gratificante e honroso, 

pois, sabe-se que esses alunos fizeram toda diferença e que com certeza serão mediadores em relação ao 

cuidado com o meio ambiente e contribuirão para que gradativamente a sociedade se torne mais consciente e 

responsável no ambiente no qual está inserida. 

Neste sentido, o Projeto de Educação socioambiental na Escola Estadual de Ensino Médio Salomão 

Matos no Município de Salvaterra-PA contribuiu de alguma formapara a consciência ambiental necessária aos 

alunos para que pudessem respeitar o ambiente escolar coletivo, visando mudanças de atitudes e valores e 

também permitiu que, além da discussão sobre os problemas ambientais, houvesse a revitalização do ambiente 

local, tornando o espaço escolar mais agradável e atrativo. 

Todo estudo no qual envolva mudanças de atitudes e posturas numa sociedade, não é nada fácil. No 

entanto, após uma longa jornada, podemos afirmar que os resultados foram realmente gratificantes.   
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RESUMO 

 
O risco ambiental, pode afetar o meio ambiente de maneira direta ou indireta, e o impacto, ocasiona distúrbios à 

saúde humana.  O objetivo do trabalho foi discutir os possíveis riscos ambientais provenientes de ações 

antrópicas dentro dos limites do lago da Coca-Cola, Salinópolis-PA, justificado pela escassez de dados 

documentais referentes a este corpo hídrico e também abre margem para novos estudos na área. O método 

empregado foi o quali-quantitativo, observativo e dedutivo. Os parâmetros - potencial hidrogeniônico (pH), 

condutividade elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD) e temperaturas ambiente e interna do lago - foram 

coletados em quatro pontos aleatórios no entorno do lago e complementado com levantamento bibliográfico, 

onde, foram analisados no laboratório de Biologia da UEPA, Campus VI-Paragominas, utilizando-se medidores 

portáteis da marca Hanna para pH, CE e T, método iodométrico clássico de Winkler descrito em Strickland e 

Parsons (1972), para OD. A análise dos dados obtidos indicou que o pH variou (6,90 e 6,93), o qual obedece a 

Resolução CONAMA n. 357:2005; a condutividade elétrica apresentou valores elevados (67,9mhos/cm à 

70,4mhos/cm), onde a legislação vigente não dispõe sobre valores para este parâmetro; os valores de OD 

obedece ao teor estabelecido pela legislação vigente; as temperaturas não sofreram muita variação (27ºC à 

31,3ºC). Portanto, percebeu-se disparidades dos valores entre os pontos de coleta explicados pelo aumento da 

temperatura interna e externa, além da dispersão dos resíduos e dejetos inseridos antropicamente por quase toda 

a extensão do lago colocando em risco o equilíbrio do ecossistema aquático local. 

Palavras-chave: Impactos negativos. Distúrbio. Ações Antrópicas. 

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

Historicamente, estudos acerca dos riscos ambientais cresceram em consonância com a evolução da 

civilização, principalmente, no que concerne às Revoluções Industriais, pois com o desenvolvimento, a pressão 

sobre os recursos naturais aumentou abruptamente como consequência desse processo. O risco ambiental é 

considerado a priori, uma associação de incertezas, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, 

econômicos e humanos em função de eventos naturais ou provenientes de ações antrópicas (ISHIKAWA et al., 

2009). 

Ainda mais, deve-se enfatizar os tipos de riscos que mais são destacados na literatura, são eles: riscos 

ambientais naturais, riscos ambientais tecnológicos e riscos socioambientais. Apesar de apresentarem 

subdivisões, todos os riscos ambientais envolvidos nos estudos podem afetar direta e/ou indiretamente o 

ambiente, bem como todos são considerados sociais, pois além de estarem envolvidos, intrinsicamente, com a 

sociedade, comumente é a mesma que põe o ambiente e si própria em risco (DAGNINO; CARPI JÚNIOR, 

2007). 

Nesse cenário, a saúde humana tem sido fortemente relacionada com a qualidade ambiental, haja vista 

que o homem cada vez mais se apropria de ambientes próximos a ecossistemas que prestam serviços ambientais 

que são fundamentais para existência humana, tais como serviços ecossistêmicos de provisão, regulação e 

suporte; além dos serviços culturais e recreacionais (SOARES; BERNARDES; NETTO, 2002). 

Nesse sentido, a saúde ambiental, no Brasil, considerou como situações de risco questões extremamente 

importantes como saneamento, disponibilidade de água para consumo humano, poluição e contaminação 

química, pobreza, equidade, condições psicossociais e a necessidade de implementação da sustentabilidade no 

meio social. Fatores que aumentam a importância dos estudos socioambientais a respeito da influência da 

qualidade ambiental sobre a condição da saúde pública (BARCELLOS; QUITÉRIO, 2005). 

Em virtude disto, o presente estudo teve o intuito de analisar os possíveis riscos ambientais provenientes 

de ações antrópicas dentro dos limites do lago da Coca-Cola, e por meio da mensuração dos parâmetros físico-

químicos identificar possíveis impactos ambientais negativos que venham a ocasionar alterações à qualidade de 

vida dos usuários do local e a esse ecossistema aquático.  

Dessa forma, justifica-se a relevância da pesquisa, já que o mesmo abre margem para que novos estudos 

sejam feitos no local, em busca de agentes biológicos (microrganismos) que interfiram na qualidade da água e, 

consequentemente, tornando o lago impróprio para uso, principalmente, para a atividade de recreação tão 

utilizada pela população local e sazonal.  
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2 MATERIAL E METÓDOS  

 O método aplicado nesta pesquisa foi o quali-quantitativo, in situ, direto, sistemático, integrativo e 

complementado com levantamento de dados documentais (artigos científicos e links eletrônicos), com recorte 

temporal entre os anos de 2002 e 2017 e, também, com a realização de coletas de amostras de água do Lago da 

Coca-Cola (Figura 1), em quatro pontos distintos. 

Figura 1: Pontos (Px) de coletas no Lago da Coca-Cola. 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

Desse modo, realizou-se as coletas de amostras de água afim de analisar os seguintes parâmetros: 

Potencial Hidrogeniônico - pH, condutividade elétrica, Oxigênio Dissolvido - OD e as temperaturas ambiente e 

a interna do lago, no qual os seus valores foram obtidos por intermédio de equipamentos específicos como o, 

termômetro e o pHmetro. Em seguida, foram feitas análises destas amostras no laboratório de Biologia da 

Universidade do Estado do Pará Campus VI-Paragominas, utilizando-se medidores portáteis da marca Hanna 

para pH, CE e T, método iodométrico clássico de Winkler descrito em Strickland e Parsons (1972), para OD. 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Salinópolis (Figura 2) está localizado na região nordeste do estado do Pará e se estende 

por cerca de 237,5 km², com densidade demográfica de 157,40 habitantes por m² e população estimada em 2016 

de 39.328 habitantes. Apresenta as seguintes coordenadas geográficas: latitude 0º 37’ 53” sul e longitude 47º 

20’ 46” oeste, 4 metros de altitude e localizado próximo aos municípios de Maracanã e São João de Pirabas e 

distante cerca de 220 km da capital do estado do Pará, a cidade de Belém (IBGE, 2017). 
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Figura 2: Localização do município de Salinópolis, Pará. 

Fonte: Google imagens. 

Outrossim, o município de Salinópolis, encontra-se em área costeira banhado pelo oceano Atlântico, 

caracterizando-se como um dos principais pontos turísticos da região nordeste do estado, em função, das praias 

constantemente visitadas por turistas e veranistas, no qual, o período da alta temporada ocorre nos meses de 

julho e dezembro. Dentre suas praias, a do Atalaia apresenta maior destaque e é classificada como uma praia 

dissipativa, regime de macromáres e grande quantidade de dunas de areia branca e é, nesta região, que encontra-

se o lago de água doce e de coloração negra conhecido e, por isso, denominado como o Lago da Coca-Cola 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Vista panorâmica do Lago da Coca-Cola. 

Fonte: Pereira Filho et al., 2017. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, com base na Política Nacional de 

Recursos Hídricos – PNRH, Lei n. 9.433:1997, o lago da Coca-Cola é classificado como corpo hídrico de água 

doce e classe II, que possui as seguintes características: destinado ao abastecimento doméstico, à proteção de 

comunidades aquáticas e, principalmente, à recreação de contato primário como, por exemplo, a natação. 

Neste contexto, o oxigênio dissolvido é de fundamental importância na conservação da vida aquática e 

na qualidade da água, pois interfere diretamente na dinâmica e caracterização dos ecossistemas aquáticos e, por 

isso, que é utilizado como parâmetro essencial para mensurar a qualidade da água e, também, serve como 

indicador dos impactos de diversos poluentes sobre os corpos hídricos (PINTO; OLIVEIRA; GABRIELLE, 

2010). 

Nesse sentido, inerente ao teor de oxigênio dissolvido para águas doces de classe II, o nível do teor de 

OD não pode ser inferior à 5 mg.L¬-1 em qualquer uma das amostras coletadas, segundo a Resolução n. 

357:2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais. Neste cenário, os 

resultados indicaram que nos quatros pontos coletados, os pontos de coleta P2 e P4 (Figura 4), no lago da Coca-

Cola, apresentaram o nível de teor de oxigênio dissolvido menores que 5 mg.L¬-1. 

 

Figura 4: Teor de oxigênio dissolvido no Lago da Coca-Cola. 

Fonte: Alves et al., 2017. 

No que se refere ao pH, o mesmo é um importante parâmetro para a manutenção dos ecossistemas 

aquáticos, uma vez que, pode ocasionar impactos negativos na fisiologia de diversas espécies aquáticas 

sensíveis as mínimas alterações do pH, causa prejuízos à saúde humana e, também, a alta acidez pode ser um 

indicador de poluições antrópicas (BAIRD, 2004). 
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Desta maneira, a Resolução CONAMA 357:2005, define que os valores de pH nos corpos hídricos 

devem estar entre 6 e 9 e, desse modo, os valores do pH (Figura 5), obtidos no lago da Coca-Cola, estão em 

conformidade com esta resolução e apresentaram uma variação entre 6,90 (valor mínimo) e 6,93 (valor 

máximo). 

Figura 5: Potencial Hidrogeniônico no Lago da Coca-Cola. 

Fonte: Alves et al., 2017. 

Em contrapartida, a condutividade elétrica é a capacidade do corpo hídrico em propagar a corrente 

elétrica. Dessa forma, esse parâmetro está essencialmente correlacionado com a presença de íons (partículas 

dotadas com carga elétrica) dissolvidos na água. Ademais, o parâmetro pode oferecer ferramentas para 

reconhecimento de impactos ambientais ocasionados por lançamentos de efluentes industriais, mineração e 

domésticos (SILVA, 2009). 

Neste contexto, esse parâmetro representa a carga mineral presente na água, dependendo da geologia 

local ou regional, assim, formações predominantes de granitos ou arenitos apresentam condutividade elétrica 

extremamente baixa. De forma totalmente contrária, solos de elevada concentração de argilas, os valores de 

condutividade são elevados. Dessa maneira, a resolução CONAMA 357:2005, não dispõe sobre a condutividade 

elétrica (Figura 6) e, portanto, não se pode afirmar se os valores estão ou não fora do padrão (ANDRADE et al., 

2012). 
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Figura 6: Condutividade elétrica no Lago da Coca-Cola. 

Fonte: 

Alves et al., 2017. 

A 

temperatura 

atmosférica e dos 

corpos hídricos 

influenciam 

diretamente nos 

diversos 

processos 

biológicos, químicos e bioquímicos que acontecem na água e, também, em outros processos como solubilidade 

dos gases dissolvidos, além de acentuar a sensação de sabor e odor. Dessa forma, a medida que a temperatura se 

eleva, entre 0 à 30ºC, a viscosidade, a tensão superficial, compressibilidade e o calor específico sofrem 

diminuição de valores (CETESB, 2008). 

Em relação a temperatura ambiente e a temperatura do lago da Coca-Cola (Figura 7), quase não 

sofreram variação em seus valores, todavia, esta pequena variação está relacionada com o horário das coletas 

pois, a primeira amostra foi coletada as 9:52 horas e a última as 10:28 horas. 

 

Figura 7: Comparação entre temperatura ambiente e a temperatura do lago da Coca-Cola. 

Fonte: Alves et al., 2017. 

4. CONCLUSÃO 
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Embora o cunho cotidiano e cumulativo do risco ambiental, observou-se que a preocupação e o cuidado 

inerentes a conservação e a preservação de ambientes dotados de uma certa relevância ambiental, como é o caso 

do Lago Coca-Cola, praticamente não existe. Muitos materiais alóctones, principalmente resíduos sólidos, são 

encontrados em grandes quantidades no substrato do corpo hídrico, fato que ocasiona alteração nas 

características físico-químicas do mesmo. 

Portanto, a partir das análises dos dados obtidos, percebeu-se disparidades dos valores entre os pontos de 

coleta, o que indica dispersão dos resíduos e dejetos inseridos antropicamente no ambiente por quase toda a 

extensão do lago. Dessa forma, o ser humano põe em risco o equilíbrio do ecossistema e, como consequência, 

se expõe a riscos que ele próprio ajudou a construir, por isso, dá-se a importância de estudos mais minuciosos 

na área, para que se possa indicar os riscos ambientais e mitigar os impactos que venham afetar direta ou 

indiretamente a saúde da população local e sazonal.   

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, T. S. et. al. Variabilidade espaço-temporal da condutividade elétrica da água subterrânea na região 

semiárida de Pernambuco. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.16, 

n.5, p.496-504, fev. 2012. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Resolução 

CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu Enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências. Brasília, DF, 18 de mar. 2005. n. 53, p. 58-63. 

 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Município 

de.Salinópolis(2017)..Disponível.em:<.https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=315700. Acesso 

em :14 de outubro 2017. 

 

BAIRD, C. Química Ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2004. 622p. 

 

BARCELLOS, C.; QUITÉRIO, L. A. D. Vigilância ambiental em saúde e sua implantação no Sistema Único de 

Saúde. Revista Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, p.170-177, ago. 2005.  

 

CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Básico. Significado Ambiental e Sanitário das Variáveis 

de Qualidade das Águas e dos Sedimentos e Metodologias Analíticas de Amostragem. São Paulo, 2008: 

41p. (Séries relatórios) 

 

DAGNINO, R. S.; CARPI JÚNIOR, S. Risco ambiental: conceitos e aplicações. Climatologia e Estudos da 

Paisagem, Rio Claro, v. 2, n. 2, p.51-88, jul. - dez. 2007.  

 

ISHIKAWA, D. N. et al. Avaliação do risco ambiental em sedimento dos lagos do Riacho Cambé, em londrina, 

pela distribuição de metais. Química Nova, Londrina, v. 32, n. 7, p.1744-1749, set. 2009.  

 



 

 

 

290 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

PINTO, A. L.; OLIVEIRA, G. H.; PEREIRA, G. A. Avaliação da deficiência da utilização do oxigênio 

dissolvido como principal indicador da qualidade das águas superficiais da bacia do córrego Bom Jardim, 

Brasilândia/MS.Rev. GEOMAE, Campo Mourão, v.1, n.1, p.69-82, jan. 2010. 

 

SCHULEK, E.. L.W. Winkler (1863–1939). Talanta, [s.l.], v. 10, n. 5, p.423-428, maio 1963. Elsevier BV. 

 

SILVA, D.F. Análise de aspectos climatológicos, ambientais, agroeconômicos e de seus efeitos sobre a 

Bacia hidrográfica do rio Mundaú (AL e PE). Tese de Doutorado em Recursos Naturais, março 2009, UFCG 

(PB). 

 

SOARES, S. R. A.; BERNARDES, R. S.; NETTO, O. M. C. Relações entre saneamento, saúde pública e meio 

ambiente: elementos para formulação de um modelo de planejamento em saneamento. Caderno de Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, v. 18, n. 6, p.1713-1724, nov. - dez. 2002.  



 

 

 

291 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 

 

ANÁLISE MULTITEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO 

MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA DO DISTRITO ADMINISTRATIVO DO BENGUÍ, NO MUNICÍPIO 

DE BELÉM-PA 

 

Marcus Vinicius Silva da Silva¹; Juan Andrade Guedes² 

 

¹ Graduando em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA. 

Marcussilva_16@hotmail.com. 

² Graduando em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA. 

juan_andrade_guedes@hotmail.com. 

 

RESUMO 

 

A distribuição espacial da cobertura vegetal em áreas urbanas demonstra aspectos relacionados à qualidade 

ambiental, podendo ser um indicador da qualidade de vida da população que vive nesses espaços. O Distrito 

Administrativo do Benguí (DABEN) é uma das oito divisões administrativas que pertencem ao município de 

Belém-PA, possui uma população de aproximadamente 251.758 mil habitantes, distribuídos em 8 bairros. 

Diante do recente processo de expansão urbana acelerada na região, principalmente nos últimos vinte anos, este 

trabalho objetivou realizar uma análise multitemporal da cobertura vegetal utilizando imagens de satélite de 

sensores orbitais nos anos de 1997, 2007 e 2017. Utilizando o acervo de imagens dos satélites Landsat 5 e 

Landsat 8, o pré-processamento das imagens foi feito no software ENVI 5.3, que inicialmente consistiu no 

processo de correção radiométrica, seguido da realização da composição colorida RGB (Red, Green e Blue) de 

falsa cor para as três cenas, e da classificação supervisionada Máxima Verossimilhança para que fosse possível 

identificar a dimensão da área coberta vegetal, referente ao período de estudo.Os resultados das classificações, 

expuseram que em 1997 a região apresentava uma configuração espacial da vegetação na sua grande maioria do 

tipo conectada. Contudo com o passar dos anos e com o aumento da malha rodoviária e urbanística para a 

região, este cenário foi mudando e hoje o que pode ser observado através do estudo realizado é a diminuição, 

acompanhada da dispersão das áreas de cobertura vegetal remanescentes, havendo uma redução de 48,57% na 

cobertura vegetal de região estudada. Concluiu-se que é fundamental a adoção de políticas públicas e 

ambientais que tenham como objetivo a preservação de áreas verdes em ambientes urbanos. Sinalizando a 

importância do planejamento urbano principalmente para áreas de elevada expansão como é o caso do DABEN, 

sendo assim, o sensoriamento remoto pode ser uma ferramenta imprescindível para análise da cobertura vegetal 

e auxiliar a elaboração de projetos urbanos. 

Palavras-chave: Cobertura Vegetal. Sensoriamento Remoto. Expansão Urbana. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da técnica de sensoriamento remoto é resultado da evolução da ciência e tecnologia 

espacial. Assim, essa técnica permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre, por meio da 

captação e do registro de energia refletida ou emitida pela superfície. Os diferentes sensores acoplados aos 

satélites ampliam a sensibilidade humana, o tratamento digital melhora a qualidade das imagens e facilita a 

identificação dos alvos de estudo, além da disponibilidade de um arquivo histórico de imagens sendo obtidas 

sistematicamente que permitem acompanhar fenômenos globais, como por exemplo, a perda da vegetação em 

áreas urbanas (FLORENZANO, 2011). 

O levantamento da cobertura vegetal em áreas urbanas pode ser realizado de diferentes formas seja por 

meio de trabalhos de campo, em cartas planimétricas, pela interpretação de fotografias aéreas sem auxílio de 

esteroscopia ou também por meio da interpretação de imagens de satélite (LOMBARDO, 1985; BUCCHERI 

FILHO; NUCCI, 2006). Entre as técnicas mais utilizadas no monitoramento do uso e cobertura do solo hoje, 

está a classificação de imagens de sensores orbitais, que consiste na associação de cada pixel da imagem a um 

“rótulo” descrevendo um objeto real. Dessa forma, obteremos um mapa temático, o qual mostrará a distribuição 

dos fenômenos geográficos, tal como será abordado nesse estudo pelo uso e cobertura da terra. 

De acordo com Nucci e Cavalheiro (1999), a cobertura vegetal pode ser definida como qualquer área 

provida de vegetação na área urbana, compreendendo a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea.  Neste estudo 

iremos utilizar o Método de classificação Máxima Verossimilhança, este é o método tradicional mais 

comumente utilizado quando é necessária a obtenção de classes informacionais a partir de imagens de sensores 

remotos. A distribuição espectral das classes de uso do solo é considerada como sendo gaussiana ou normal, 

isto é, objetos pertencentes à mesma classe apresentarão resposta espectral próxima à média de valores para 

aquela classe.  

Frente a esse contexto o Sensoriamento Remoto e o Geoprocessamento mostram-se como ferramentas 

úteis para analisar as alterações na cobertura vegetal no Distrito Administrativo do Benguí, localizado no 

município de Belém (PA).  

Nas últimas décadas, assim como em outras cidades do Brasil, é notável a expansão urbana no município 

de Belém para áreas que até então eram consideradas periféricas. Hodiernamente a região conhecida como 

“Nova Belém” vem recebendo investimentos tanto por parte do setor privado como por parte do poder público. 

A região que engloba em sua maioria bairros confrontantes da Rodovia Augusto Montenegro hoje dispõe de 

investimentos imobiliários para todas as classes, bem como supermercados, atacados e serviços educacionais, 

sem citar a construção de dois Shoppings Centers na região. Como dito anteriormente a área também recebe 
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aplicações do poder público, mesmo que tardia, visto que na última década a região supracitada vem passando 

por mudanças viárias bruscas tais como a abertura de avenidas, implantação do sistema BRT (Bus Rapid 

Transit) e a construção de viadutos. 

O processo de ocupação da região ocorreu de maneira desordenada sem planejamento urbano ou 

ambiental que garantisse um modo de vida adequado para a população. O que desencadeou o desmatamento da 

vegetação de terra firme para habitação. Albano (2013) informa que o planejamento ambiental é o elemento 

básico para o desenvolvimento econômico e social voltado à melhor utilização e gestão de uma unidade 

territorial. Assim, o planejamento ambiental é a base para o desenvolvimento sustentável, compreendido como a 

maneira possível para a qualidade de vida da população, principalmente para os países periféricos e 

subdesenvolvidos, ou a única possibilidade de sobrevivência para a humanidade (ASSIS, 2000). 

Diante desse processo de ocupação acelerada no Distrito Administrativo do Benguí principalmente nos 

últimos vinte anos, objetiva-se neste trabalho fazer uma análise multitemporal da cobertura vegetal pelo método 

classificatório de Máxima Verossimilhança, utilizando imagens de satélite de sensores orbitais nos anos de 

1997, 2007 e 2017. 

2. METODOLOGIA 
 

Área de Estudo 

O Distrito Administrativo do Benguí (DABEN) é uma das oito divisões administrativas que pertencem 

ao município de Belém-PA, situado entre as coordenadas de latitude 1°12'40"S a 1°17'07"S e de longitude 

48°25'58"W a 48°28'09"W. Segundo dados do IBGE (2010) possui uma população de aproximadamente 

251.758 habitantes, distribuídos em 8 bairros (Benguí, Cabanagem, Coqueiro, Parque Verde, Pratinha, São 

Clemente, Tapanâ e Una) (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: Marcus Silva e Juan Guedes, 2017 

 

É uma das regiões periféricas da cidade que mais vem crescendo nas últimas décadas, ficando evidentes 

as desigualdades sócio-espaciais, verificadas no contraste das moradias precárias convivendo com edifícios e 

condomínios de alto padrão, ou por exemplo, ruas pavimentadas e sinalizadas com outras sem nenhuma 

estrutura física.  

Coleta de Dados 

É um estudo de caráter quantitativo do tipo retrospectivo, ecológico, transversal e descritivo, utilizando 

o acervo de imagens dos satélites Landsat5 sensor TM e Landsat 8 sensor OLI/TIRS, disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e pelo Serviço Geológico Norte Americano (USGS), 

respectivamente. Ressalta-se que foram selecionadas as imagens das cenas 223/61 com condições 

meteorológicas semelhantes e dos anos de 1997, 2007 e 2017. 

 

Análise dos Dados 
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Após a aquisição das imagens dos sensores ópticos orbitais, foi realizado o pré-processamento das 

mesmas no software Envi 5.3, através do processo de correção radiométrica, visto que as imagens originais 

frequentemente apresentam degradações radiométricas, em função de desajustes na calibração dos detectores, 

erros esporádicos na transmissão dos dados e influências atmosféricas. A ideia de restaurar a imagem é a 

diminuição do borramento, e, portanto, obter uma imagem realçada para que as análises sejam feitas de modo 

fidedigno a realidade observada. 

O próximo passo foi correção dos comprimentos de onda de cada bandaseguido da realização da 

composição colorida RGB (Red, Green e Blue) de falsa cor para as três cenas, sendo que nas imagens de 

Landsat 5/TM a composição ocorre com as bandas 5, 4 e 3 e na imagem de Landsat 8/OLI a composição ocorre 

com as bandas 6, 5 e 4. Seguido do recorte nas mesmas da área de interesse para o estudo, tendo como suporte a 

álgebra de mapas e a base cartográfica da região de Belém. 

Após a execução do recorte da área de estudo, formulou-se os tipos de classes que seriam mapeadas na 

classificação (tabela 1). 

 
Tabela 1: Classes mapeadas na região de estudo. 

Classes de Uso Descrição 
Identificação Visual na 

composição RGB 

Cobertura Vegetal 

Área de mata com densidade média 

ou alta, com vegetação fechada e 

árvores de grande ou médio porte. 

 

Solo Exposto e Outras 
Áreas desmatadas, áreas urbanas, 

vias asfaltadas, entre outras. 

 

Fonte: Marcus Silva e Juan Guedes, 2017. 

O próximo passo consistiu nas capturas de pixels referentes a cada tipo de classe, em que foram 

recolhidos aproximadamente 30 polígonos, das regiões de interesse, para cada tipo de classe, visando uma 

maior precisão nos resultados da classificação. 

Ainda utilizando o software Envi 5.3, realizou-se a classificação supervisionada Máxima 

Verossimilhança. Obtendo assim, um resultado de tal forma que identificasse a dimensão da área coberta por 

vegetação, de cada ano supracitado no objetivo do estudo. 
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Por conseguinte, no processo pós-classificação, ainda utilizando o Envi 5.3, aplicou-se o filtro 

“majority/minorityanalysis”, afim de se obter uma redução/eliminação do ruído de classificação. 

Por fim, no software Quantum GIS versão 2.14.18, plotou-se os mapas resultantes da classificação 

realizada para cada período supracitado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de expansão urbana, mediante a metodologia desse estudo, no município de Belém ocorreu 

de forma desordenada e com pouca ou quase nenhuma fiscalização do poder público. A partir da intensificação 

deste processo na área de estudo a configuração espacial foi sendo modificada e uma das principais mudanças 

foi em relação à cobertura vegetal. 

De acordo com os resultados das classificações, verificou-se que a região apresentava uma configuração 

espacial da vegetação na sua grande maioria do tipo conectada. Contudo, com o passar dos anos e com o 

aumento da malha rodoviária e urbanística na região administrativa do Benguí, este cenário foi mudando e hoje 

o que pode ser observado através do estudo realizado é a diminuição, acompanhada da dispersão das áreas de 

cobertura vegetal remanescentes, como exposto nas figuras 2, 3 e 4. 
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Figura 2: Mapa da cobertura vegetal em 1997. 

 

Fonte: Marcus Silva e Juan Guedes, 2017. 

 

Figura 3: Mapa da cobertura vegetal em 2007. 

 

Fonte: Marcus Silva e Juan Guedes, 2017. 

Figura 4: Mapa da cobertura vegetal em 2017. 
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Fonte: Marcus Silva e Juan Guedes, 2017. 

 

Através dos mapas expostos acima fica evidente a redução da cobertura vegetal na região administrativa 

do Benguí, de tal forma que observa-se que a maior parte da redução se deu no período entre os anos de 1997 e 

2007 como mostra a figura 5 e a tabela 2. 

 

Figura 5: Análise da cobertura vegetal remanescente entre 1997 e 2017. 

 

Fonte: Marcus Silva e Juan Guedes, 2017 
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Tabela 1: Classes mapeadas na região de estudo. 

 Cobertura Vegetal Remanescente Desflorestamento 

Período Km² % % 

    

1997 15,5349 Km² 100 0 

2007 9,0153 Km² 58,032 41,968 

2017 7,9884 Km² 51,422 48,578 

Fonte: Marcus Silva e Juan Guedes, 2017 

Os bairros Coqueiro e Parque Verde são os apresentam maior redução de áreas verdes no período de 

estudo. Já o bairro Tapanâ é o que apresenta maior cobertura vegetal remanescente. 

4. CONCLUSÃO 

Pelo trabalho realizado no distrito administrativo do Benguí foi possível concluir que é fundamental a 

adoção de políticas públicas e ambientais que tenham como objetivo a preservação de áreas verdes em 

ambientes urbanos. 

Também torna-se importante destacar que o tipo de urbanização encontrada na área de estudo não é 

exclusividade do mesmo, visto que este demonstra um cenário que se repete em outras regiões do município, 

bem como em muitas outras cidades do país.  Corroborando com a importância do planejamento urbano 

principalmente para áreas de elevada expansão urbana, como é o caso da capital paraense. E uma das principais 

ferramentas para este planejamento é o sensoriamento remoto. 

O uso do sensoriamento remoto em análises multitemporais é de extrema importância, pois permite que 

o trabalho tenha eficiência e rapidez no processo de manipulação e tratamento de dados. Ressalta-se que essa 

técnica tem grande aplicabilidade, uma vez que os resultados podem ser disponibilizados e apresentam-se como 

uma importante ferramenta para o poder público na tomada de decisões.   
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RESUMO  

 

Os sistemas de identificação para determinar a identidade genética de um cultivo, é um aliado importante para 

assegurar a pureza genética de sementes. No Brasil existem muitos descritores fenotípicos que aliados a 

marcadores moleculares são extremamente eficientes, dentre estes, os microssatélites,que são os marcadores 

mais polimórficos encontrados nos genomas de animais e plantas. O objetivo deste estudo foi conhecer as 

técnicas de marcadores moleculares na análise de sementes, enfoque para microssatélites, utilizados para 

garantir a qualidade genética de sementes. No presente trabalho utiliza-se como ferramenta metodológica, de 

levantamento bibliográfico em produções cientificasa respeito das análises moleculares em sementes, pois é 

uma tecnologia pouco utilizada, e a mesma tem grande eficiência na identificação da pureza genética de 

sementes. Buscando inferir sobre a eficácia dessa tecnologia no processo de certificação de sementes. As 

conclusões obtidas foram queos microssatélites são eficientesna identificação da pureza genética. E quando se 

compara as técnicas existentes de marcação e caracterização de cultivos para se determinar a pureza genética 

considerando o custo, a técnica de marcação é a mais vantajosa. É recomendado o uso de técnica de 

microssatélites em atividades rotineiras, em complementação aos testes de certificação de lotes de sementes 

comerciais feitos a partir de métodos tradicionais. 

 

Palavras-chave: Análise de sementes. Pureza varietal. Microssatélites. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A certificação de semente é essencial para o controle de eficiência, pois, o mercado de sementes está 

cada vez mais exigente, dentre um dos problemas atuais na produção, destacam-se as questões de intempéries 

no campo e o armazenamento, bem como a detecção de misturas varietaisem lotes comerciais, sabendo disso, o 

controle rigoroso no processo de produção é o que garante a qualidade da semente. Sementes de baixa qualidade 

geram baixos estandes de plantas, atingindo baixa produtividade na lavoura (Krzyzanowksy; França Neto 

2003).  

Segundo Vecchia et. al. (1998) nos últimos anos, grandes números de resultados de pesquisas têm sido 

publicados, particularmente sobre o uso de algumas técnicas baseadas na Reação da Polimerase em Cadeia do 

"DNA" (RAPD, microsatélites, AFLP) para a determinação da pureza genética em análise de sementes.  

Os marcadores moleculares é uma técnica de biologia molecular que é possível manipulação do ácido 

desoxirribonucleico (DNA). Técnica que surgiu em 1980, desde então, esses marcadores têm acompanhado os 

avanços da era genômica, beneficiando-se do grande volume de informações de sequências de DNA disponível 

(Guimaraes et. al. 2009). Estes podem auxiliar na identificação da pureza genética de sementes, durante o 

processo de certificação, uma vez que não sofrem influências ambientais(Schuster, 2004).  

Apesar de ser um processo de melhoramento genéticoser longo e de alto custo, os programas de 

melhoramento genético beneficiam a sociedade ao passar dos anos trazendo nova cultivares tolerantes a 

estresses bióticos, abióticos e adaptação ao meio ambiente (Chediak et. al., 2007). O sucesso de uma lavoura 

depende da utilização de cultivares adequadas. No Brasil, existem diversos programas de melhoramento 

genético que produzem cultivares com melhor qualidade genética de semente (França-Neto; Krzyzanowski, 

2004).  

Em soja, uma das principais características utilizadas pelos descritores morfológicospara descrever uma 

cultivar é a cor do hilo da semente. Essa característica também é bastante importante nos laboratórios de análise 

de sementes, para diferenciar cultivares e detectar misturas varietais durante o processo de certificação. Além da 

cor do hilo, outras características estão associadas à semente, tais como: tamanho, formato, coloração e aspecto 

do tegumento e formato do hilo (Moreira et. al., 1999).O objetivo deste estudo foi conhecer as técnicas de 

marcadores moleculares na análise de sementes, enfoque para microssatélites, utilizados para garantir a 

qualidade genética das sementes de soja. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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O presente trabalho é de caráter bibliográfico e realizou uma pesquisa sobre analise molecular em 

sementes, com tema central: microssatélites em analise de sementes. Esse tipo de estudo é caracterizado por 

uma metodologia de levantamento bibliográfico de produções acadêmicas e científicas sobre o assunto de 

investigação relacionado ao tema central (Ferreira, 2002; Teixeira, 2006).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. CERTIFICAÇÃO DE SEMENTES 

 

 Com o crescimento e desenvolvimento agrícola, as inovações tecnológicas proporcionam a produção em 

grande escala, um exemplo, é o melhoramento genético que é de grande interesse para o produtor agrícola. Pois 

o melhoramento genético é capaz de obter cultivares com maior produtividade e características superiores, que é 

o maior atrativo, pois é essencial do ponto de vista econômico. 

A qualidade de sementes é composta por quatro pilares indispensáveis, dentre eles: qualidade genética, 

onde se tem sementes geneticamente puras, sem misturas varietais e representando a cultivar que se deseja 

semear (França-Neto, 2016). A presença de apenas uma semente de genótipo estranho acarreta a reprovação de 

um lote, acarretando perdas na obtenção do potencial genético e econômicas. 

O processo de melhoramento genético é um processo lento e caro, diante disso, com o intuito de amparar 

e incentivar as instituições de pesquisa foicriadoà lei de proteção de cultivares, essa lei garante os direitos dos 

obtentores de novas variedades vegetais. Mecanismos como leis, vêm para garantir a qualidade e identidade do 

material, como, lei de proteção a cultivares (Lei N°9.456, de 25 de abril de 1997) e Lei de Sementes (Lei N°. 

10.711, de 05 de agosto de 2003). 

A identificação genética pode ser conduzida com base em descritores fenotípicos ou genotípicos. O uso 

de descritores fenotípicos pode estar sujeito a limitações, dentre elas a identificação baseada em características 

de herança genética quantitativa e, portanto, influenciadas pelas variações ambientais e interação genótipo com 

o ambiente (Collard et al., 2005; Brondani&Brondani, 2006). 

No caso da soja, a análise de pureza genética de sementes é feita comumente pela cor do hilo e do 

hipocótilo, como foi executado em experimento por Rabel et. al. (2010), onde mesmo não havendo diferenças 

na coloração do hilo das sementes, não foi detectada diferença genética. Assim, mesmo entre as sementes com 

cor do hilo uniforme pode existir contaminação genética detectada por meio de locos SSR. Portanto técnicas 

mais eficazes são capazes de determinar a pureza varietal, incluindo marcadores moleculares baseados em 

polimorfismo de DNA. 

 

 3.2. MARCADORES MOLECULARES 



 

 

 

304 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

 
 Com o avanço da tecnologia, surgiram os marcadores moleculares, segundo (Salles; Busso, 2013) os 

marcadores moleculares podem ser derivados de qualquer tipo de dado molecular, que forneça um 

polimorfismo detectável entre os organismos a serem comparados. Os marcadores têm papel importante como 

ferramentas da proteção de cultivares, na comprovação de origem genética, identificação de cultivares e 

atividades de fiscalização, conforme Ribeiro (2011), os marcadores podem ser utilizados em várias situações, 

como determinação de análises de pureza varietal e mapeamento genético. 

 Os marcadores moleculares têm muitas funções no melhoramento de plantas, um deles é na certificação 

de pureza genética, quando a analise morfológica não é suficiente sobre a presença de sementes de outras 

cultivares, os marcadores são utilizados para tirar duvidas diante de mistura varietal. Além disso, as técnicas 

moleculares vêm sendo utilizadas como ferramentas auxiliares nas análises de processos, como na identificação 

de cultivares em caso de uso indevido e em atividades de fiscalização (SOUSA et al., 2013). 

Microssatélites são unidades de repetição de pares de bases do DNA (AT, GC), que são utilizados como 

marcador genético em estudos que permitem identificar, com precisão, as variações genéticas presentes no 

DNA de um organismo. Os genomas eucarióticos possuem diferentes classes de sequências repetidas, umas 

mais complexas e outras mais simples, sendo denominadas microssatélites ou simple sequence repeat (SSR), 

estas sequências simples são mais frequentes, melhor distribuídas ao acaso. Os microssatélites são os 

marcadores mais polimórficos encontrados hoje nos genomas de animais e plantas (Guimaraes ET. AL. 2009).  

Em plantas, os microssatélites foram rapidamente implementados em várias espécies e são utilizados até 

hoje na construção de mapas genéticos, nos estudos de diversidade e no melhoramento assistido (Oliveira, 

2009). Conforme informações, os microssatélites são uma ferramenta importante na identificação das misturas 

varietais em análise de pureza genética de sementes, para certificação de sementes. 

A cor de hilo apresenta um número maior de resultados possíveis, representados pelas diversas cores e 

tonalidades existentes, que podem ser alteradas em função de condições ambientais. Análise molecular tem 

demonstrado que nem sempre a diferença na cor do hilo significa mistura varietal.  Em alguns casos, sementes 

de hilo preto imperfeito encontrado em lotes de sementes de hilo marrom são geneticamente idênticas. Segundo 

Guimaraes et. al. (2009)essa análise tem sido feita explorando - se ao máximo a representatividade do genoma, 

permitindo o desenho de pares de primers entre 20 e 30 pb, que são utilizados para amplificar os microssatélites.  

Schuster et al. (2004) em experimento com semente de soja, comprovou que análise de DNA extraído de 

sementes, consideradasreprovadas pelo método de análise visual, é eficiente nadeterminação da pureza genética 

de lotes de sementesde soja, com base nos dados moleculares, pode-se concluir que os lotes de sementes, das 
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quais as sementes atípicas e com padrão genético diferencial foram identificadas, são lotes que apresentaram um 

comprometimento quanto à sua pureza varietal.  

Uma limitação da técnica é a obtenção dos primers específicos que flanqueiam os microssatélites, 

requerendo a construção de bibliotecas genôrnicas enriquecidas, o sequenciamento e o desenho dos primers. Tal 

limitação tem sido superada com os avanços nas técnicas moleculares, incluindo o sequenciamento em grande 

escala. Com isso, existe uma grande quantidade de pares de primers SSR com sequências publicamente 

disponíveis para várias espécies vegetais (Caixeta, 2010). 

Os microssatélites tem uma resposta positiva, devido a isso está substituindo rapidamente outros tipos de 

marcadores, como os morfológicos, devido sua simplicidade, baixo custo, e altos níveis de polimorfismos. O 

polimorfismo é o que se chama de alta diversidade alélica, que é capaz de ser utilizado em qualquer população, 

tornando ele um marcador ideal para identificação de pureza genética. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O baixo custo quando comparado a técnicas de marcação é um método vantajoso para a caracterização 

de cultivares e determinação da pureza genética.É uma tecnologia precisa, que não sofre influencia pelo 

ambiente É recomendada a técnica em atividades rotineiras, em complementação aos testes de certificação de 

lotes de sementes comerciais feitos a partir de métodos tradicionais.Os resultados demonstraram que a maioria 

dos estudos assegura a identificação da pureza genética. E quando se compara as técnicas existentes de 

marcação e caracterização de cultivos para se determinar a pureza genética considerando o custo, a técnica de 

marcação é a mais vantajosa. 
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RESUMO  

 

Nos últimos anos, o açaí ganhou destaque no Brasil e no mundo devido ao seu valor nutricional e energético, 

sendo comercializado nas grandes capitais brasileiras. Devido a este destaque na comercialização, muitos 

produtores têm se interessado em cultivar o açaizeiro em escala comercial, principalmente nas Regiões Norte e 

Nordeste. A elevada importância da cultura do açaí na Região Amazônica e a possibilidade do seu cultivo em 

áreas de terra firme justificam este trabalho, cujo objetivo é avaliar a viabilidade econômica do plantio de vinte 

hectares de açaí irrigado no município de Moju, Estado do Pará. Para realizar essa pesquisa, considerou-se o 

tempo de cultivo de 10 anos e o espaçamento de plantio de 5x5 m. A análise econômica foi realizada a partir do 

orçamento de aplicação, estimativa de receitas e custos e tendo como base essas informações, foi construído o 

fluxo de caixa do empreendimento, que representa a soma algébrica das entradas e despesas efetuadas durante o 

ciclo da atividade. A partir desse fluxo de caixa foram calculados os seguintes índices de avaliação econômica: 

Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e Payback Descontado.  Todos os indicadores 

utilizados comprovaram que o cultivo de açaí irrigado apresenta elevada rentabilidade, sendo que o retorno do 

capital investido se dá no período de 4 anos, 8 meses e 21 dias. 

 

Palavras-chave: Açaí. Indicadores Econômicos. Estado do Pará. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Economia Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

 O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), pertencente à família Arecaceae, é uma palmeira de clima tropical 

quente e úmido, perene, nativa da Região Amazônica, sendo encontrada ao longo dos igarapés, terrenos de 

baixada e áreas com umidade permanente. Seus frutos são utilizados para a produção de uma bebida conhecida 

como “vinho” de açaí, base de alimentação das populações ribeirinhas, juntamente com a farinha de mandioca e 

o peixe (GAMA et al., 2005). 

 Por ser nativo da Amazônia, o açaizeiro pode ser plantado nos tipos climáticos de ocorrência da região 

como Afi, Ami e Awi, sendo estes caracterizados por serem quentes e úmidos, pouca amplitude térmica e 

temperaturas médias anuais em torno de 26ºC, 22ºC e 31,5ºC, respectivamente, e com umidade relativa entre 

71% a 91% (OLIVEIRA et al., 2002). 

 A floração inicia por volta de 2,5 anos do plantio, podendo ser colhido os primeiros cachos entre 3,1 e 

3,5 anos. Depois da primeira floração, o açaí flora e frutifica praticamente o ano inteiro, com floração 

concentrada na época mais chuvosa (janeiro a maio) e menos chuvosa (setembro a dezembro) (OLIVEIRA et 

al., 2002). A colheita comercial normalmente é iniciada a partir do quarto ano, a depender do manejo cultural e 

das condições edafoclimáticas da região. 

 Quando adulto, o açaizeiro produz em média quatro cachos por estipe, cada um com aproximadamente 2 

kg de frutos, a partir do quarto ano. O processamento de 15 kg de frutos tem o rendimento de 6 a 10 litros de 

vinho (GAMA et al., 2005). 

 Nos últimos anos, o açaí ganhou destaque nas outras regiões do Brasil e no mundo devido ao seu valor 

nutricional e energético, sendo comercializado nas grandes capitais brasileiras, em forma de sorvetes, picolés, 

alimento energético, acompanhado de outras frutas, cereais, geleias, entre outros. E devido a este destaque na 

comercialização, muitos produtores tem se interessado em cultivar o açaizeiro em escala comercial, 

principalmente nas Regiões Norte e Nordeste (OLIVEIRA et al., 2002). 

 O maior produtor de açaí é o Estado do Pará correspondendo a 85,6% da produção nacional, seguido 

pelo Maranhão com 8,8% (IBGE, 2013). A demanda nacional e internacional do açaí é crescente, favorecendo a 

sua valorização no mercado exportador, que aumentou de US$ 1,04 milhão para US$ 24,0 milhões em polpa 

congelada e pasteurizada para EUA, Europa e Japão (SANTANA, 2007; HOMMA; SANTANA, 2009; 

NOGUEIRA, 2011). 

 O aumento da demanda provocou mudanças no sistema de produção do açaí estimulando os extrativistas 

a manejarem o açaizal em busca de maior produção. No entanto, esse tipo de sistema de produção não foi 

suficiente para atender a demanda, estimulando, então, a produção de açaí em terra firme, que tem evoluído no 

Estado do Pará (NOGUEIRA, 2011). 
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 De acordo com o IBGE (2006) os sistemas de produção extrativistas tradicionais e extrativistas 

manejados ainda representavam a maior parte da produção com 79,28%, o restante, 20,72%, representam os 

sistemas de cultivo em terra firme (com ou sem irrigação) e os sistemas agroflorestais (IBGE, 2006). 

 Devido a importância da cultura do açaí na Região Amazônica, a crescente demanda do produto e a 

possibilidade do seu cultivo em áreas de terra firme para o aumento da oferta, o objetivo deste trabalho é avaliar 

a viabilidade econômica do plantio de 20 ha de açaí irrigado no município de Moju, no Estado do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

 A propriedade estudada se localiza no município de Moju, no Estado do Pará, e possui 47,4 hectares de 

área total, sendo 4,86 hectares a de Área de Preservação Permanente (APP), 15,37 hectares de Área de Reserva 

Legal (ARL) e 7 hectares de Área de Uso Alternativo do Solo (AUAS). Ressalta-se que para a realização do 

presente estudo de viabilidade econômica, considerou-se uma área de 20 hectares de Uso Alternativo de Solo 

(AUAS), num tempo de cultivo de 10 anos e espaçamento de plantio de 5x5 m. 

 Elaborou-se um orçamento de aplicação e foram projetas receitas e custos e elaborado o fluxo de caixa 

do empreendimento.  A partir do fluxo de caixa foram calculados os índices para avaliação econômica:  Taxa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e Payback Descontado.  

 A TIR é economicamente viável quando for superior à Taxa Mínima de Atratividade (TMA) que no 

presente estudo foi de 10% a.a. com base na média do custo de capital próprio e capital de terceiros. De acordo 

com Graça et al. (2000) a TIR é o procedimento mais popular para análise de rentabilidade de projetos de 

investimentos.  

 O VPL corresponde à soma algébrica ponderada do fluxo de caixa de um projeto, atualizada a uma 

determinada taxa de desconto, em outras palavras, é o retorno do investimento em termos monetários.    De 

acordo com Martins (2002) este indicador é considerado uma técnica de análise de orçamento de capital 

sofisticada por analisar o valor do dinheiro considerando o tempo, o que torna o valor expresso em termos 

monetários atuais. Valores negativos indicam VPL sem atratividade e valores positivos denotam que o 

investimento é viável do ponto de vista econômico. 

 O Payback Descontado é o tempo necessário, em anos, para que o investidor recupere o capital 

investido, atualizado o fluxo de caixa a uma data taxa de desconto. Referido indicador pode ser utilizado como 

uma ferramenta para auxiliar a avaliação de um projeto em critério de desempate juntamente com outros 

indicadores, caracterizando-se pela simplicidade de cálculo 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para avaliar a viabilidade econômica do plantio de 20 hectares de açaí irrigado, primeiramente elaborou-

se um orçamento de aplicação dessa cultura, considerando o sistema de produção em terra firme com irrigação. 

Referido orçamento ficou em R$ 628.094,20 conforme descrito na Tabela 1, abaixo descrita, em que são 

mostrados os investimentos necessários que incluem limpeza e preparo da área; análise, correção e adubação do 

solo; aquisição e plantio de mudas, implantação e aquisição do sistema de irrigação por microaspersão, entre 

outros investimentos. 

Tendo como base o orçamento de aplicação e a tecnologia adotada para o plantio de açaí em terra firme 

irrigado, construíram os quadros de receitas e custos projetados. Para o cálculo das receitas, foi considerado o 

plantio de 8.000 pés de açaizeiro no espaçamento 5x5 m. Cada touceira produz cerca de 25 kg de açaí, porém, 

no primeiro ano de produção considerou-se uma perda de 10%. O preço de venda foi considerado R$ 3,00/kg de 

açaí, o que gerou uma receita estimada de R$ 540.000 no quarto ano e R$864.000 a partir do quinto ano até o 

décimo ano de produção.  

Tabela 1: Orçamento para implantação de 20 hectares de açaí irrigado. 

ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. VALOR T O T A L 

Ano I 
    

Análise do Solo vb 80 55,00 4.400,00 

Limpeza de área degradada – 

destoca 
hte 60 140,00 8.400,00 

Topografia –

Balizamento/Piqueteamento 
h/d 60 50,00 3.000,00 

Gradagem Pesada – TP 120 HP –

gd 16x28” 
htp 40 90,00 3.600,00 

Gradagem Leve– TP 100 HP –gd 

42x22” 
htp 20 70,00 1.400,00 

Calagem htp 10 70,00 700,00 

Calagem htp 10 30,00 300,00 

Abertura de Covas h/d 120 30,00 3.600,00 

Enchimento de Covas + 

Fosfatagem 
h/d 80 30,00 2.400,00 

Adubação de plantio h/d 40 30,00 1.200,00 

Adubação Orgânica h/d 60 30,00 1.800,00 

Aplicação de Defensivo h/d 40 50,00 2.000,00 

Implantação de Sistema de 

Microaspersão 
vb 20 8.000,00 160.000,00 

Irrigação h/d 80 30,00 2.400,00 

Construção de Estradas/Aceiros hte 20 140,00 2.800,00 

Plantio/Replantio h/d 60 30,00 1.800,00 

Fosfato Natural kg 6000 1,00 6.000,00 

Aquisição de piquete unid 8800 0,20 1.760,00 

NPK/Plantio 10-28-20 kg 1600 2,27 3.632,00 

Calcário Dolomítico kg 25000 0,27 6.750,00 
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Mudas (+10%) unid 8800 1,60 14.080,00 

Adubo Orgânico de Fundação m³ 80 200,00 16.000,00 

Defensivos Herbicidas L 60 18,00 1.080,00 

Óleo Mineral L 20 12,00 240,00 

Defensivos Inseticidas L 20 25,00 500,00 

Borax kg 200 6,00 1.200,00 

FTE BR 13 (micronutriente) kg 800 2,55 2.040,00 

Transporte de Insumos car 5 400,00 2.000,00 

Capina 3x/ano h/d 240 30,00 7.200,00 

Coroamento 3x/ano h/d 240 30,00 7.200,00 

Roçagem 3x/ano htp 120 70,00 8.400,00 

Adubação 2x/ano h/d 60 30,00 1.800,00 

Cobertura Morta h/d 120 30,00 3.600,00 

Irrigação h/d 80 30,00 2.400,00 

Aplicação de Defensivo h/d 800 50,00 40.000,00 

Transporte de Insumos car 5 400,00 2.000,00 

NPK/Cobertura 10-28-20 kg 1400 2,27 3.178,00 

Defensivos Herbicidas L 60 18,00 1.080,00 

Óleo Mineral L 20 12,00 240,00 

Defensivos Inseticidas L 20 25,00 500,00 

Borax kg 200 8,00 1.600,00 

Ano II- Manuntenção 
    

Capina 2x/ano h/d 160 30,00 4.800,00 

Coroamento/Controle de Perfilho 

3x/ano 
h/d 180 30,00 5.400,00 

Controle Fitossanitário h/d 60 30,00 1.800,00 

Roçagem 3x/ano htp 120 70,00 8.400,00 

Adubação 2x/ano h/d 60 30,00 1.800,00 

Adubação Orgânica Cobertura h/d 80 30,00 2.400,00 

Cobertura Morta 2x/ano h/d 120 30,00 3.600,00 

Irrigação h/d 80 30,00 2.400,00 

Aplicação de Defensivo h/d 80 50,00 4.000,00 

Manutenção de Estradas hte 4 140,00 560,00 

Transporte de Insumos car 5 400,00 2.000,00 

NPK Cobertura 10-28-20 kg 4400 2,27 9.988,00 

Borax kg 400 8,00 3.200,00 

FTE BR 13 (micronutriente) kg 400 2,55 1.020,00 

Adubo Orgânico Esterco de Aves m³ 80 200,00 16.000,00 

Defensivos Herbicidas L 60 18,00 1.080,00 

Óleo Mineral L 20 12,00 240,00 

Defensivos Inseticidas L 20 25,00 500,00 

Ano III –Manuntenção 
    

Coroamento/Controle de Perfilho h/d 180 30,00 5.400,00 
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3x/ano 

Controle Fitossanitário h/d 6 30,00 180,00 

Roçagem 3x/ano htp 60 70,00 4.200,00 

Adubação 2x/ano h/d 60 30,00 1.800,00 

Adubação Orgânica Cobertura h/d 80 30,00 2.400,00 

Cobertura Morta 2x/ano h/d 120 30,00 3.600,00 

Irrigação h/d 80 30,00 2.400,00 

Aplicação de Defensivo h/d 80 30,00 2.400,00 

Transporte de Insumos car 5 400,00 2.000,00 

Manutenção de Estradas hte 4 140,00 560,00 

NPK Cobertura 10-28-20 kg 6000 2,27 13.620,00 

Borax kg 400 8,00 3.200,00 

FTE BR 13 (micronutriente) kg 400 2,55 1.020,00 

Adubo Orgânico Esterco de Aves m³ 80 200,00 16.000,00 

Defensivos Herbicidas L 120 18,00 2.160,00 

Óleo Mineral L 20 12,00 240,00 

Defensivos Inseticidas L 40 25,00 1.000,00 

Reserva técnica (3%) vb 20 122,31 2.446,20 

Sistema de irrigação 1hectare ha 20 8.000,00 160.000,00 

TOTAL 
   

628.094,20 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

  

Os custos foram estimados considerando 10 anos de produção do açaizal, conforme a Tabela 2, em que 

foram considerados para cada ano custos fixos como administração, gerência, assistência técnica e encargos 

sociais e trabalhistas. Os custos variáveis considerados foram dispêndios com combustível e lubrificante, 

energia elétrica e uma reserva técnica de 3%. 

Tabela 2: Custos para implantação de 20 hectares de açaí irrigado. 

Discriminação ANO I ANO II 
ANO 

III 

ANO 

IV 
ANO V 

ANO 

VI 

ANO 

VII 

ANO 

VIII 

ANO 

IX 
ANO X 

Custos fixos 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 106.800 

Mão-de-Obra: 
          

Administração 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Gerente 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Assist. Técnica 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Encargos Sociais  

e Trab. 
34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 

Custos variáveis 12.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Combustível/ 

Lubrificante 
6.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Energia elétrica 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Res. Tec.:3% 3.564 3.744 3.744 3.744 3.744 3.744 3.744 3.744 3.744 3.744 

Custo total 122.364 128.544 128.544 128.544 128.544 128.544 128.544 128.544 128.544 128.544 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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Com base nos valores de receitas, custos, investimentos e encargos financeiros obtidos anteriormente foi 

elaborado o fluxo de caixa do empreendimento, de acordo com a Tabela 3. 

Tabela 3: Fluxo de caixa para implantação de 20 hectares de açaí irrigado. 

Discriminação Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V Ano VI Ano VII Ano VIII Ano IX Ano X 

(+) Receita  

Operacional 
0 0 0 540.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864000 864.000 

(-) Custos 122.364 128.544 128.544 128.544 128.544 128.544 128.544 128.544 128544 128.544 

(+) Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(=) Fluxo Operacional -122.364 -128.544 -128.544 411.456 735.456 735.456 735.456 735.456 735456 735.456 

(-) Inversões Projetadas 358.000 187.440 42.968 39.686,2 0 0 0 0 0 0 

(=) Fluxo Do Projeto -480.364 -315.984 -171.512 371.769,8 735.456 735.456 735.456 735.456 735456 735.456 

(+) Financiamento 358.000 187.440 42.968 39.686,2 0 0 0 0 0 628.094,2 

         
  

-  Banco 358.000 187.440 42.968 39.686,2 0 0 0 0 0 628.094,2 

         
  

(=) Fluxo Bruto -122.364 -128.544 -128.544 411.456 735.456 735.456 735.456 735.456 735.456 1.363.550 

(-) Encargos  Financ. 0 0 0 53.868,95 47.691,61 41.066,4 33.960,87 26.340,18 18.167 9.401,256 

(=) Lucro Tributável -122.364 -128.544 -128.544 357.587 687.764,4 694.389,6 701.495,1 709.115,8 717.289 1.354.149 

(-) Imposto de Renda 0 0 0 89.396,76 171.941,1 173.597,4 175.373,8 177.279 179322,3 181.513,7 

(=) Fluxo Líquido -122.364 -128.544 -128.544 268.190,3 515.823,3 520.792,2 526.121,4 531.836,9 537966,8 1.172.635 

(-) Amortização 0 0 0 85.204,8 91.382,15 98.007,36 105.112,9 112.733,6 120906,8 129.672,5 

         
  

(=) Disponibilidade 

Líquida 
-122.364 -128.544 -128.544 182.985,5 424.441,1 422.784,8 421.008,5 419.103,3 417.060 1.042.963 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Com base na Disponibilidade Líquida foi calculado o PayBack Atualizado (Tabela 4), isto é, o PayBack 

considerando a taxa de desconto de 10% com prazo de 4 anos, 8 meses e 21 dias. Esse resultado indica que a 

partir do quarto ano, em que o açaizeiro inicia a produção, o capital de investimento será recuperado. 

Tabela 4: Payback para implantação de 20 hectares de açaí irrigado. 

Ano DL1 PB2 FD3 DLA4 PBA5 

1 -122.364 -122.364 0,909091 -111.240 -111.240 

2 -128.544 -250.908 0,826446 -106.235 -217.475 

3 -128.544 -379.452 0,751315 -96.577 -314.052 

4 182.985 -196.467 0,683013 124.981,2 -189.071 

5 424.441 227.974 0,620921 263.544,5 74.473,96 

6 422.785 650.759 0,564474 238.651,1 313.125,1 

7 421.008 1071.767 0,513158 216.043,7 529.168,7 

8 419.103 1.490.870 0,466507 195.514,6 724.683,4 

9 417.060 1.907.930 0,424098 176.874,2 901.557,5 

10 1.042.963 2.950.893 0,385543 402.107,4 1.303.665 
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1DL: Disponibilidade Líquida. 2PB: PayBack. 3FD: Fator de Desconto. 4DLA: Disponibilidade Líquida 

Atualizada. 5PBA: PayBack Atualizado.  
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

O VPL deste investimento foi de R$ 661.939,49 durante os 10 anos de vida útil, descontado a uma taxa 

de 10% a.a. Esse indicador é utilizado para informar quanto será o retorno do investimento. Para a implantação 

de 20 ha de açaizeiro irrigado é necessário o investimento de R$ 628.094,20, com retorno de R$ 661.939,49, 

indicando viabilidade econômica.  

A TIR é a taxa que iguala a zero o VPL, permitindo verificar o retorno do investimento em termos 

percentuais. A TIR para a implantação do açaizal foi de 43% a.a., sendo, portanto, maior que a TMA 

considerada de 10% a.a. Este indicador também confirma a viabilidade econômica do empreendimento.  

Apesar dos indicadores de viabilidade econômica terem sido favoráveis neste estudo, deve-se destacar 

que estes resultados podem sofrer modificações em  decorrência de condições adversas que fogem ao controle 

do produtor, tais como: fatores climáticos, sazonalidade da produção, que afetam os preços, considerando que a 

produção de açaí está inserida dentro de uma estrutura de concorrência perfeita, cujo preço é determinado no 

mercado pela oferta e demanda, daí a necessidade da intervenção do Estado com políticas públicas voltadas 

para regularização da oferta desse produto, visando minimizar possíveis perdas ao pequeno produtor, 

principalmente no período da safra do produto, em que os preços tendem a reduzir significativamente 

comparativamente ao período da entressafra. Há necessidade, também, de aprofundar estudos da cadeia 

produtiva desse produto, com a finalidade de entender melhor o funcionamento do mercado do produto e 

identificar possíveis gargalos que impedem o desenvolvimento dessa atividade no Estado do Pará.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Para a implantação de 20 ha de açaizeiro irrigado é necessário, o investimento de R$ 628.094,20, com 

VPL de R$ 661.939,49, sendo, portanto, um valor positivo, indicando viabilidade econômica. O PayBack 

atualizado com prazo de 4 anos, 8 meses e 21 dias, indica que a partir do quarto ano, em que o açaizeiro inicia a 

produção, o capital de investimento será recuperado. A TIR para a implantação do açaizal foi de 43% a.a., 

sendo, portanto, maior que a TMA considerada de 10% a.a. também confirmando a viabilidade econômica do 

empreendimento.   

 Todos os indicadores utilizados no estudo apresentaram valores favoráveis e positivos, o que permite 

concluir que é viável economicamente a implantação de um açaizal irrigado em 20 hectares pelo período de 10 

anos. 
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RESUMO  

 

Objetivo do presente trabalho foi realizar um diagnóstico junto à comunidade sobre os principais problemas 

ambientais, nas áreas adjacentes ao lixão da cidade de Benevides, causado pela disposição inadequada dos 

resíduos sólidos gerados nesse local. O estudo foi realizado em 03 (três) áreas adjacentes ao “Lixão” de 

Benevides, sendo: O Condomínio Ecológico Amazon Flora, Rua 20 de Outubro e a Travessa Crisântemo. A 

metodologia aplicada foi elaborada através de pesquisa qualitativa e quantitativa e realizado levantamento 

bibliográfico de livros, artigos publicados, sites, para um melhor conhecimento do tema. Foi realizada visitas de 

campo para a coleta de dados, os moradores foram submetidos a uma entrevista e em seguida realizado um 

questionário informal, o mesmo abordou aspectos relacionados à temática ambiental, que teve como objetivo 

conhecer a opinião dos moradores sobre os possíveis impactos ambientais ao solo, ar e também a saúde das 

pessoas que residem próximo à área que envolve a disposição inadequada de resíduos. É possível perceber que a 

população das áreas adjacentes ao lixão vem sofrendo com as consequências do lixão ainda em funcionamento. 

Sugere-se a partir deste trabalho uma maior participação por parte do Poder Público para a erradicação do lixão 

a céu aberto do bairro das flores, conforme o que preconiza a Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, buscando medidas que minimizem as possibilidades de degradação ambiental, como a 

criação de um aterro sanitário no município, como forma adequada de disposição final dos resíduos sólidos. 

 

Palavras-chave: Disposição inadequada. Resíduos sólidos. Lixão. 

 

 

Área de Interesse do Simpósio: 

 

> Saneamento e Tratamento de Resíduo.   
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1. INTRODUÇÃO 

Após o advento da revolução industrial no século XVII, os processos produtivos tornaram-se mais 

complexos, a capacidade de o homem sobrepujar o meio ambiente à sua regalia teve diversas consequências 

desastrosas. Esse processo, ao longo dos anos, foi alicerçando-se em uma teoria hegemônica tecnicista, 

propagada em âmbito mundial, que visa explorar os recursos naturais em grande escala sem preocupações com 

os impactos ao meio ambiente, este visto até então, como infinito dada sua grande fonte de recursos, antes desse 

momento histórico, dada pouca intervenção humana. 

Dentre as diversas formas de degradação há a poluição ambiental. Esta, pode ser classificada, segundo a 

Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, a define como poluição do solo, do ar, da água, acústica, térmica, 

radioativa, por pesticida e entre outros. Essa carga orgânica não tem um direcionamento correto, suscita grandes 

consequências ao meio ambiente e a saúde humana, tais como: poluição dos corpos hídricos, solo e atmosfera, 

os poluentes gerados pela disposição incorreta atingem diretamente a saúde. 

Uma das alternativas de mitigação desses impactos é o chamado Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

ou simplesmente “lixo” que se conceitua como todo material sólido ou semissólido indesejável e que necessita 

ser removido por ter sido considerado inútil por quem o descarta em qualquer recipiente destinado a este ato 

(MONTEIRO et al., 2001).  

Diante disso o trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico junto à comunidade sobre os 

principais problemas ambientais, nas áreas adjacentes ao lixão da cidade de Benevides, causado pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos gerados nesse local. 

 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada neste trabalho foi elaborada através de pesquisa qualitativa e quantitativa e 

realizado levantamento bibliográfico de livros, artigos publicados, sites, para um melhor conhecimento do tema. 

Assim baseou-se na realização de visitas de campo.  

A coleta de dados utilizada neste estudo foi realizada no mês de abril de 2016, no qual os moradores 

foram submetidos a uma entrevista realizada a partir de um questionário informal. O questionário abordou 

aspectos relacionados à temática ambiental, que teve como objetivo conhecer a opinião dos moradores sobre os 

possíveis impactos ambientais ao solo, ar e também a saúde das pessoas que residem próximo à área que 

envolve a disposição inadequada de resíduos. 
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Tal trabalho foi registrado através de fotografias e imagens digital do Google Earth, para ter em vista as 

condições físicas das áreas.  

 

2. 1. ÁREA DE ESTUDO 
 

O estudo foi realizado em 03 (três) áreas adjacentes ao “Lixão” de Benevides, sendo: O Condomínio 

Ecológico Amazon Flora, Rua 20 de Outubro e a Travessa Crisântemo, situados no município de Benevides-

PA. Onde os moradores sofrem com as consequências do lixão ainda em funcionamento, figura 01 descreve o 

local da pesquisa. 

 

Figura 1 – Localização da pesquisa. 

  

Fonte: Google Earth modificado, 2016. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• AREAS ADJACENTE AO LIXAO:  

a) Condomínio Ecológico Amazon Flora situado na Rua Nações Unidas como mostra a figura 02. 
 

 

 

 

 

R. 20 de Outubro  

Lixão 
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Figura 2- Condomínio Ecológico Amazon Flora. 

 

Fonte: Google Earth modificado, 2016. 

 

Em entrevista com o responsável pela guarita do Condomínio tem-se o seguinte relato: 

“Esse lixão daqui não era para estar funcionando como lixão tem uma fábrica de reciclagem 

bem ali que no caso aqui seria os sólidos eles estavam triturando para fazer o aterro sanitário de 

resíduos sólidos, né, só que eles jogam tudo aí, é tudo misturado, lixão no papel não funciona 

mais, esse lixão foi removido para a divisa de Benevides, entre Benevides e Santa Izabel, tem 

um aterro em Santa Izabel, seleção de reciclado tem tudo isso. O lixão no papel está fechado só 

que não é a realidade. Inclusive, vários moradores já entraram com várias ações na defensoria. O 

Poder Público tem consciência mais não tomaram nenhuma providência, mesmo porque o lixo 

daqui não é só daqui, na realidade Benevides e Sede, só que de Murinin, e Benfica vem para cá. 

Quando está pegando fogo é constante as explosões, o mau odor é frequente, intoxicação por 

fumaça. Já teve lixo hospitalar passou uma pá mecânica na frente acredito que eles fizeram um 

buraco, jogaram o hospitalar e enterraram isso que a gente supõe. Ação individual dos 

moradores ao Ministério Público acredito que foram mais de 10(dez) que denunciaram. A água 

do condomínio somente para lavar louças, roupas e banheiros. A água do condomínio vai para o 

laboratório de 3 em 3 meses para análise e o resultado é 100% mineral dentro do padrão da 

vigilância, essas analises é para o controle privado. Inclusive alguns amigos que moram para li 

para o Taiassui também já entraram com ação por causa da contaminação do igarapé do 

balneário para cá que já contaminou. (Porteiro do Condomínio Amazon Flora, entrevista 

concedida à autora em 21 de abril de 2016)”. 

 

b) Rua 20 de Outubro 

 

Na Rua 20 de outubro (figura 03), que está situada atrás do lixão, os moradores reclamam do odor e da 

possível contaminação do igarapé Curuperé pelo chorume, devido às atividades ainda recorrentes do lixão.  

 

 

 

Lixão 
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Figura 3 - Localização da Rua. 

 

Fonte: Google Earth modificado, 2016. 

 

Segundo relato da moradora da rua 20 de outubro, a mesma enfatiza a precária condição relacionada a 

má disposição dos resíduos: 

“Agora estão jogando o lixo aqui na rua estão entrando aqui e jogando para li o lixo. Ele está 

poluindo a água aqui. Essa água ai do olho d’água já mandamos para a universidade foi testada e 

pode beber essa água, eu fiquei com medo de beber essa água é o que safra nós aqui somos essa 

água, nós não temos água nem energia, agora que nós fizemos uma coleta aqui e puxamos um 

gato, eu passei cinco anos aqui sem energia, eu moro aqui 10(dez) anos eu fui a primeira 

moradora dessa área aqui. Aqui a gente toma banho, tira água para lavar louça. Agora com esse 

lixo lá, aí está poluindo essa água aqui, isso aqui era muito bonito. Era a antiga cachoeira linda 

aqui. (moradora há 10 anos na rua 20 de outubro, entrevista concedida à autora em 16 de abril de 

2016)”.  

   

De acordo com a moradora entrevistada, o igarapé Curuperé antes do lixão, apresentava água cristalina e que 

se podia até tomar banho, no entanto como mostrado na figura 04, a água já se apresenta com cor e turbidez, e que 

durante o inverno a moradora relata que a chuva trás do local onde encontra-se o lixão, os resíduos para dentro do 

igarapé.  

 

 

 

 

 

 

R. 20 de Outubro  
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Figura 4- Igarapé Curuperé. 

 

  

Fonte: Autor, 2016. 

Aproximadamente 10 famílias residem na rua 20 de outubro, os moradores usam a água do igarapé 

diariamente para os afazeres domésticos, mas com medo de contaminação. Segundo os moradores foi realizada uma 

análise, pela “Universidade”, para verificar a qualidade da água da cacimba, conforme figura 05, e obteve como 

resultado que a água da cacimba (chamada pela moradora) utilizada pela população está adequada para beber. 

 

Figura 5- O Água da Cacimba para o consumo. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

   A moradora reclama do acúmulo dos resíduos que estão sendo lançados pelos próprios habitantes às 

margens da Rua Nações Unidas, entorno do lixão do bairro das Flores. Pode ser encontrado no local vaso 

sanitário, pneus, restos de construção, lixo doméstico, televisores, conforme figura 06.  A maior preocupação da 

moradora é que o entulho sirva de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, 

chikungunya e zika vírus.  
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Figura 6- Acúmulo de resíduos. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

a) Travessa Crisântemo 
 

A convivência com o mau cheiro vindo do lixão, a ausência de iluminação pública, a falta de 

segurança e de saneamento básico virou uma triste rotina para os moradores que residem em torno do lixão, 

situados na travessa Crisântemo (conforme figura 07), no bairro das Flores. 

 

Figura 7 -  Travessa Crisântemo. 

 
 

Fonte: Google Earth modificado, 2016. 

 

Os mesmos informam o descaso do Poder Público, confirmam que o mau cheiro e a fumaça vindo do 

lixão é horrível, que com frequência invade até mesmo o interior das casas, que muitas crianças adoecem 

constantemente com tosse e dor na cabeça, por intoxicação.   

Lixão 
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Os moradores relatam que foram informados pela Prefeitura de Benevides, no ano de 2012, que seriam 

indenizados ou remanejados para o conjunto habitacional da COHAB, localizado na Rodovia Augusto Meira 

Filho, pois onde atualmente residem é considerada área de risco por causa do lixão próximo as residências. Para 

isso, relataram ainda que foi realizado o cadastramento das famílias, conforme transcrição abaixo de conversa 

com um morador da área. 

“Foi preenchido um formulário há 03 anos com meus dados, com CPF, carteira de identidade e 

do pessoal de Casa, o pessoal da prefeitura disse que íamos morar na Cohab e até hoje nada. O 

que sei é que muitas pessoas foram contempladas sendo que nós que moramos aqui próximo do 

lixão não fomos contemplados. (morador em torno do lixão, entrevista concedida à autora em 09 

de abril de 2016)”. 

 

Nas residências o sistema de abastecimento de água é de responsabilidade municipal, sendo que a 

Prefeitura capta água subterrânea e distribui por meio de canalizações, até o bairro das flores, mas os moradores 

reclamam que a qualidade da água é péssima, pois além de possuir gosto, a água chega nas residências com 

baixa pressão, assim, muitos moradores sentem dificuldades, e improvisam seu abastecimento domiciliar para 

que seja possível atender os diferentes usos na residência, conforme figura 08. 

 

Figura 07: Forma improvisada dos moradores para o uso diário da água. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Foi possível perceber que o Município de Benevides não atendeu a Lei nº 12.305/2010, que determina a 

obrigação do fim dos lixões e sua substituição por aterros sanitários sendo a maneira mais correta para a 

disposição final, conforme o art. 54 estabelece que “a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 

observado o disposto no § 1o do art. 9o, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação 

desta Lei”. Ou seja, a decretação do fim dos lixões no Brasil até o ano de 2014 e a substituição por aterros 

sanitários em todos os municípios. Constatou-se que há disposição inadequada dos resíduos sólidos em ruas 
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como é o caso da Rua Nações Unidas, entorno do lixão no bairro das Flores. Também foi possível observar que o 

igarapé Curuperé, encontra-se atualmente com agua turva, o que antes do lixão, na realidade ambiental relatada 

pela comunidade era bem diferente, a água apresentava uma característica límpida e cristalina. Além disso, os 

moradores compartilharam que existem focos de incêndio, e em razão disso, os moradores tem incômodos 

advindos da fumaça gerada. Isto pode ser explicado por processos de combustão espontânea ocorrendo dentro 

do próprio lixão. 

 

 
4. CONCLUSÃO 

A disposição dos resíduos sólidos no Município de Benevides representa uma ameaça aos recursos 

ambientais locais, principalmente no que tange à qualidade ambiental do solo, do ar e da água subterrânea. 

Verifica-se, no município, a presença de um lixão a céu aberto como principal área de destino final dos resíduos 

sólidos urbanos, que não apresenta infraestrutura necessária para a proteção dos componentes ambientais (solo, 

água, ar e sociedade). 

Sugere-se a partir deste trabalho uma maior participação por parte do Poder Público para a erradicação 

do lixão a céu aberto do bairro das flores, conforme o que preconiza a Lei nº 12.305/2010 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, buscando medidas que minimizem as possibilidades de degradação ambiental, 

como a criação de um aterro sanitário no município, como forma adequada de disposição final dos resíduos 

sólidos. 
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RESUMO  

 

Almeja-se neste artigo avaliar a qualidade da água subterrânea em poços no entorno do Cemitério Parque das 

Palmeiras, em Marituba-Pará, com a finalidade de constatar se esta água está sendo contaminada e se há um 

potencial de afetar a saúde da população que utiliza esse recurso. Ao identificar na área analisada pontos de 

captação de água subterrânea, foram selecionados, aleatoriamente, três pontos em um raio de até 300 metros do 

cemitério, onde foram coletadas amostras para analisar parâmetros físico-químicos (amônia, nitrato, cor 

aparente, turbidez e pH) e microbiológicos (coliformes termotolerantes). Nas residências que são abastecidas 

por essa água, foi aplicado um questionário para identificar se há o consumo desse recurso hídrico, dessa forma 

há possibilidade de afetar a saúde da população. O estudo constatou que o cemitério pouco está afetando as 

águas subterrâneas no entorno, porém houve contaminação que pode ter sido causada por esgoto sanitário 

próximo aos poços. 

 

Palavras-chave: Águas subterrâneas. Cemitério. Contaminação.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos hídricos  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A maior parte da população de Marituba se abastece da água presente nos mananciais através de poços 

freáticos ou artesianos, esta água é utilizada, em algumas residências, para o consumo. Em alguns bairros da 

cidade, inclusive próximo aos cemitérios, existem poços que distribuem água para diversas residências ao redor 

e nem sempre a água está própria para o consumo ou é tratada com procedimentos adequados. 

A qualidade duvidosa das águas subterrâneas está pondo a população em grande risco de saúde, pois a 

contaminação da água pode ocasionar desde infecções intestinais a até doenças microbianas graves. Como ainda 

não há um monitoramento da qualidade das águas subterrâneas para orientar a comunidade adequadamente 

sobre as condições dos recursos hídricos, a probabilidade de as comunidades serem afetadas é maior. 

O presente artigo objetiva analisar a qualidade das águas subterrâneas em pontos de captação no entorno 

do Cemitério Parque das Palmeiras, em Marituba, localizada na região metropolitana de Belém, no estado do 

Pará, com o intuito de constatar alteração dos parâmetros indicadores de qualidade de água, pois a cidade possui 

uma grande expansão urbana desordenada e este pode estar contribuindo para a contaminação dos mananciais 

subterrâneos pela decomposição da matéria orgânica no solo, destinação inadequada do esgoto, péssima 

estrutura das fossas sépticas. 

1.1. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, QUALIDADE E PARÂMETROS LABORATORIAIS NORMATIVOS 

 

As águas subterrâneas são divididas em aquífero artesiano e freático. O artesiano é o que se encontra 

entre camadas de rochas impermeáveis que de certa maneira protege o recurso hídrico da carga poluidora e 

sendo assim mais difícil de ser comprometido. O freático é o aquífero localizado acima de uma camada de 

rocha impermeável, ou seja, não tem a proteção de uma camada de rocha e por mais que o solo atua como filtro, 

este tipo de aquífero é o mais suscetível à contaminação. 

Localizado no município de Marituba o aquífero estudado tem como finalidade o abastecimento de água 

para a população local, entretanto o uso deste manancial necessita de cuidados específicos a fim de evitar 

problemas ambientais. O mesmo é de suma importância para a reserva hídrica brasileira, pois além do 

abastecimento poderia ser utilizado na agricultura. Estas medidas de prevenção são de extrema importância pois 

quando contaminados, os mananciais subterrâneos possuem difícil recuperação, pois sua capacidade de 

autodepuração é baixa. 

“Em conceito mais moderno, poluição indica a ocorrência de alterações prejudiciais ao meio aquático e 

quando tais alterações colocam em risco a saúde dos elementos da biota ou do ser humano que dele faz uso, a 
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poluição passa a denominar-se contaminação” (LIBÂNIO, 2010). A poluição ainda pode ser entendida como 

difusa e pontual. A difusa é quando a poluição é espalhada ao longo do curso d'água. A pontual ocorre de forma 

concentrada, onde é notada alteração próxima ao ponto que está sofrendo este impacto. 

A origem da poluição pode ser entendida como natural e antrópica. A natural é devido ao próprio 

ambiente pelo qual o corpo hídrico está submetido, porém muitas vezes pode ser potencializado pela ação 

antrópica. A ação do ser humano é exemplificada através de esgotos domésticos, fossas, e também cemitérios. 

Os principais agentes de poluição e contaminação de mananciais subterrâneos são: a matéria orgânica 

biodegradável, os microrganismos patógenos que inclusive utilizam-se da matéria orgânica como fonte de 

nutrição que favorece o seu crescimento e reprodução. Além destes também temos os sólidos em suspensão que 

podem contribuir no assoreamento do corpo hídrico, os compostos orgânicos não biodegradáveis que podem ser 

bioacumulados por quem ingerir a água e, por fim, nutrientes como nitrogênio e fósforo que contribuem para a 

formação de algas e podem contribuir para uma eutrofização. 

Em São Paulo foi identificado a presença de patógenos responsáveis por doenças com a de poliomielite 

e hepatite em poços com profundidades entre 40 a 60 metros, este fato demonstra que a contaminação pode 

alcançar extensas profundidades, prejudicando comunidades que estão sendo abastecidas com água subterrânea, 

e nas residências em que essa água contaminada esteja sendo utilizada para fins de consumo humano, ela poderá 

oferecer riscos à saúde dos indivíduos (SANTOS, MORAES e NASCIMENTO; 2015). A ausência de 

saneamento básico facilita o aparecimento de doenças intestinais causadas por parasitas que contaminam as 

águas, que por sua vez são utilizadas pela população, como por exemplo, diarreia infecciosa, cólera, hepatite A, 

esquistossomose, entre outras. 

Os parâmetros de qualidade de água podem ser divididos em: características físicas, químicas e 

microbiológicas. O trabalho apresentado contém análises dos seguintes parâmetros: pH, cor, turbidez, nitrato e 

coliformes termotolerantes. 

A cor da água é um parâmetro físico, decursivo da capacidade desta em absorver certas radiações do 

espectro visível e devida, na maioria das vezes, as substâncias de origem mineral e orgânicas dissolvidas, no 

estado coloidal ou em suspensão. “A cor marrom-amarelada, comum em muitas águas superficiais, geralmente 

deve-se a matéria orgânica - ácido húmico, proveniente da decomposição dos vegetais” (RICHTER, 2009). Este 

parâmetro pode ser um indicativo do grau de poluição da água, além de mostrar esteticamente sua qualidade. 

Geralmente, águas de cor elevada possuem uma alta requisição química ou bioquímica de oxigênio. 

Turbidez, a qual é uma propriedade ótica da água que provoca a dispersão e absorção de um feixe de luz 

incidindo em uma amostra, em vez de sua transmissão em linha reta. Decorre da presença de partículas em 

suspensão variando em tamanho desde suspensões grosseiras até o estado coloidal. Sendo este parâmetro ser 
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interpretado como uma medida indireta da quantidade de sólidos em suspensão, e, logo, útil no controle do 

tratamento de água potável, em que a quantidade de sólidos em suspensão é geralmente baixa. A clarificação da 

água, em sua maioria realizada por coagulação e filtração, e mais difícil quando a turbidez adquire valores 

muito elevados e sofre variações súbitas, juntamente com outros parâmetros como o pH. 

O pH é uma característica química, cujo seu conhecimento é de suma importância para as fases do 

tratamento de água. Ele indica a acidez ou alcalinidade da água e deve estar em uma faixa de 6 a 9 para que a 

água esteja dentro dos padrões de qualidade. 

Os coliformes termotolerantes são microrganismos que vivem exclusivamente do trato intestinal, logo 

possuem mortalidade natural quando expostos a condições ambientais diferentes do organismo de seu 

hospedeiro. Portanto, a presença de coliformes termotolerantes na água determina que esta contém 

contaminação fecal, tendo a possibilidade de haver a presença de outros microrganismos patogênicos. As águas 

de mananciais podem ser contaminadas com coliformes quanto entram em contato com efluentes de esgoto 

doméstico ou fossas sépticas. 

O nitrogênio é um elemento importante para o crescimento de organismos como algas e cianobactérias, 

é encontrado no ambiente nas formas de amônia (NH3) e nitrito (NO-
2), que é o estágio intermediário da 

nitrificação e não permanece por um longo período de tempo no ambiente transformando-se em nitrato, que é o 

estágio final da nitrificação. “A presença de nitrogênio nas águas pode denotar também significativa origem 

antrópica, graças ao lançamento de despejos domésticos” (LIBANIO, 2010). Ainda segundo Libanio, as formas 

de nitrito e nitrato indicam que a poluição do local é remota, ou seja, que a poluição do local é antiga, e a forma 

de nitrogênio amoniacal denota que a contaminação é recente, ou seja, que ainda há ocorrência de lançamento 

de efluentes. 

A portaria 2.914 do ministério da saúde tem como finalidade a disposição de procedimentos de controle 

e vigilância da qualidade de água para o consumo humano e padrão de potabilidade. Com isso através dos 

parâmetros de qualidade de água referentes ao padrão de potabilidade temos: 

 

Tabela 1. Valores padrões dos parâmetros físico-químicos e biológicos de acordo com a portaria 2.914. 

Parâmetros Analisados Valores de referência VMP 

pH 6,0-9,5 

Amônia 1,5 mg/l 

Cor 15µH 
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Turbidez 5µT 

Nitrato 10 mg/l 

Escherichia Coli Ausência em 100ml 

 

3. METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado no município de Marituba, no Estado do Pará, em residências que utilizam 

águas subterrâneas para o seu consumo próprio. A cidade possui 125.435 habitantes com uma área territorial de 

103,343 km² (IBGE). Essas moradias estão localizadas próximas a sede do cemitério particular Parque das 

Palmeiras situado no km 12 da BR 316. No entorno do cemitério foram identificados 7 poços, em um raio de 

aproximadamente 300 metros, sendo que apenas 3 pontos foram selecionados para a coleta, conforme mostra a 

Figura 1. 

 

Figura 1- Pontos da coleta de amostras de água ao entorno do 

cemitério.  

Fonte:Google Earth 

 

O ponto 1 está localizado em uma residência, a 50 metros do cemitério, na Rua Segunda - Bairro Novo, 

sendo caracterizado pela área residencial sem vegetação nas proximidades. O ponto 2 localiza-se em outra 

residência, a 290 metros do cemitério na Rua Parque das Palmeiras, caracterizado por não possuir vegetação 
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arbórea próxima e estar situado em uma área residencial. O ponto 3 se trata de um poço da prefeitura que 

bombeia e armazena numa caixa d'água que abastece o bairro do Japão que se encontra a 270 metros do 

cemitério, possuindo uma distância maior das residências ao redor em relação aos demais pontos. 

Inicialmente foi aplicado formulários com os moradores, em diferentes residências no entorno do 

cemitério. As perguntas presentes no formulário verificam como a água está sendo utilizada nas casas, além de 

averiguar se os habitantes notaram uma alteração física do recurso hídrico, em quais casas a água é consumida. 

Foram realizadas duas campanhas. As amostras foram coletadas em recipientes de plástico, devidamente 

lacrados e etiquetados com data, local, hora e coletor. Em todos os pontos, a água foi coletada em torneiras, as 

quais estavam ligadas aos seus respectivos poços. Para cada amostra deixou-se escoar a água por 3 minutos 

antes de encher o frasco até 4/5 do seu volume e fechá-lo imediatamente, fixando bem o papel protetor. As 

amostras foram preservadas em um isopor com gelo e levadas aos laboratórios em menos de 24horas. 

Os parâmetros selecionados para análise são pH, cor, turbidez, nitrato, coliformes termotolerantes. O pH 

foi analisado no laboratório CPRM e os demais foram analisados no laboratório LACEN. E os resultados foram 

comparados com a Portaria do Ministério da Saúde n°2.914 de 2011. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Observou-se através dos questionários aplicados que 7% não utiliza qualquer tipo de filtro acreditando 

que a água utilizada não necessita de qualquer tipo de tratamento, no entanto, 60% da população entrevistada 

utiliza o filtro químico, que é o mais indicado, pois se tem uma eficiência comprovada (Figura 2). Há 20% dos 

moradores que utilizam o pano como filtro, pois acreditam não haver necessidade ou não tem recursos para se 

adquirir um filtro químico. A parte da comunidade que compra água mineral acredita que a água de seus poços 

não é adequada para consumo (ingestão), e utilizam somente para usos domésticos. Isso indica que há uma 

desconfiança da qualidade da água pelos moradores mesmo que não se possa notar uma alteração visível pelos 

mesmos. 
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Figura 2: Contagem das formas de tratamento que os moradores utilizam para consumir a água. 

 

Fonte: Autores 

 

A partir das análises feitas em laboratório, foram obtidos os seguintes resultados contidos na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Valores analisados dos pontos de coleta. 

Parâmetros analisados Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

pH 4,07 4,35 4,37 

Amônia 1,66 mg/l 0,66 mg/L 0,69 mg/l 

Cor 24,0 uH 13,0 uH 14,0 uH 

Turbidez 0,76 uT 1,48 uT 1,37 uT 

Nitrato 9,2 mg/L 10,70 mg/L 5,50 mg/L 

Escherichia Coli.     Ausência em 100 

ml 

    Ausência em 100 

ml 

    Ausência em 100 ml 

 

No ponto 1, que está situado em um local com diversas residências, não respeitando a distância do poço, 

os valores dos parâmetros analisados são preocupantes em relação a quantidade de amônia encontrada, que foi 

de 1,66 mg/l, valor superior ao estabelecido pela norma do ministério da saúde. Isso significa que a água pode 
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estar sendo contaminada por um efluente doméstico e ainda, este efluente é recente e indica que estava 

ocorrendo lançamento de efluente próximo ao manancial. O parâmetro ‘cor’ também não está de acordo com os 

padrões, revelando valores acima do recomendado pela portaria, significando a provável poluição da água. 

Analisando o parâmetro nitrato, que apesar de estar dentro dos padrões, demonstra um valor muito próximo do 

máximo permitido, esse valor pode ser aumentado caso o lançamento de efluentes, revelado pelos valores de 

amônia, permanecerem. 

No ponto 2 os valores obtidos para os parâmetros amônia, cor, turbidez, Escherichia Coli, encontram-se 

dentro dos padrões normativos da portaria. O valor de nitrato encontra-se alterado, ou seja, acima dos padrões o 

que indica uma contaminação por efluente antigo, indicando que houve uma poluição desse recurso hídrico em 

um momento não recente.     

No ponto 3, os resultados obtidos das análises laboratoriais indicam que o recurso hídrico está de acordo 

com os padrões normativos e em condições plenas de utilização, vale ressaltar que a profundidade do poço tem 

aproximadamente 78 m, ou seja tem uma profundidade maior que os poços dos demais pontos, essa distância da 

superfície dificulta a poluição deste pois o solo pode atuar como elemento filtrante. 

Em todos os pontos analisados demonstraram valores de pH inferiores ao intervalo estabelecido pela 

portaria da saúde, no entanto, não há um risco elevado a saúde da população. Medidas que podem ser tomadas é 

adotar uma delimitação da área ao redor do poço, ou seja, estabelecer uma distância entre as moradias, com o 

fim de minimizar uma possível contaminação microbiológica e propagação de doenças de transmissão hídrica. 

O setor responsável por obras públicas do município deve seguir um planejamento urbano para solucionar o 

problema do saneamento básico do município, pois as valas das zonas residenciais são expostas a céu aberto, 

permitindo que moradores despejem o esgoto de forma indevida e favoreça a contaminação. Além das 

moradias, atividades como: agricultura, construção civil, aterro sanitário e lançamento de efluentes devem ter 

uma restrição, ou seja, não é recomendado o desenvolvimento de tais atividades próximo ao poço devido à 

possível migração de poluentes. Segundo Libânio, a preservação dos mananciais subterrâneos depende 

essencialmente das práticas ou atividades adotadas na superfície. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

É constatado que os pontos de captação de água situados em locais mais urbanizado (afetado pelo 

crescimento desordenado) são mais favoráveis a sofrer contaminação devido ao mau planejamento das fossas 

sépticas e valetas urbanas que contribuem para a poluição. Os valores do ponto 3 mostram a importância de 

estabelecer uma distância adequada das fossas sépticas além do poço possuir uma profundidade maior 



 

 

 

334 

 

Belém (PA), 29 de novembro a 1 de dezembro 2017 

ISSN 2316-7637 

dificultando a contaminação. O baixo pH da água constatado nos poços se deve a formação geológica da região 

não oferecendo um prejuízo significativo aos consumidores dos recursos hídricos. As doenças relatadas pelos 

moradores causadas por patógenos não possui relação ao consumo de águas, pois as análises laboratoriais 

demonstram a ausência de tais microrganismos para 100 ml, este fato pode estar relacionado a presença do solo 

como obstáculo filtrante. 
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RESUMO  

Os sistemas de drenagem urbana são fundamentalmente sistemas cujo objetivo é a prevenção contra 

inundações. É evidente que no campo da drenagem, os problemas agravam-se em função da urbanização 

desordenada, que comumente causa diversos impactos aos sistemas, principalmente relacionados a resíduos 

sólidos. Este trabalho objetiva avaliar o funcionamento do sistema de drenagem no bairro Ianetama localizado 

no município de Castanhal – PA por meio de observação dos componentes de micro e macrodrenagem 

presentes no bairro, se atentando para a identificação dos elementos e as possíveis falhas de micro e 

macrodrenagem do referido sistema por meio de registro fotográfico. Por meio de observação dos componentes 

dos sistemas de micro e macrodrenagem, apontando problemas encontrados e propondo possíveis soluções a 

serem tomadas para que uma melhoria do sistema seja possível. Posicionamento inadequado de bocas de lobo, 

depósito irregular de resíduos sólidos e impermeabilização dos solos foram alguns dos problemas observados 

nos locais de estudo. Estas irregularidades podem ocasionar diversos impactos tanto para a comunidade local 

como para o meio ambiente, como doenças de veiculação hídrica, diminuição da qualidade de vida dos 

moradores dos bairros afetados e poluição dos recursos hídricos, por exemplo. É necessário que se implante 

algumas medidas para a melhoria e revitalização do sistema de drenagem do bairro levando em conta os outros 

setores do saneamento: abastecimento de água, gestão dos resíduos sólidos e sistema de esgotamento sanitário. 

As aplicações de medidas de educação ambiental também podem funcionar como um forte instrumento de 

medida não estrutural, e quando trabalhado da maneira correta serve como um aliado no planejamento da 

drenagem urbana. 

 

Palavras-chave: Drenagem Urbana. Resíduos Sólidos. Castanhal. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos. 
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1. INTRODUÇÃO 

O sistema de drenagem pluvial constitui-se em elementos de Microdrenagem e de Macrodrenagem 

(SANTOS JÚNIOR, 2013).  

A microdrenagem pode ser definida como um conjunto de técnicas a serem injetadas para conter e 

controlar o escoamento superficial das águas pluviais (FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM, 

2006).  

Macrodrenagem é o conjunto de obras de engenharia composto por sistemas de captação da água 

pluvial, cujo principal objetivo destas obras estruturais é promover a destinação das águas pluviais para os 

córregos e rios (CEPAM, 2006). 

A macrodrenagem envolve o conjunto de sistemas de coletores que recebem água dos diversos 

elementos de microdrenagem. Caracterizam-se por serem obras de grande porte e dispendiosas, podendo 

suportar precipitações superiores aos do sistema de microdrenagem (BARROS, 2005; TUCCI, 2007). 

De acordo com Botelho (1998) a construção do sistema de drenagem, procura-se atingir os seguintes 

objetivos: 

• Assegurar o trânsito de pedestres e veículos; 

• Controlar as erosões; 

• Proteger as propriedades localizadas em áreas sujeitas a inundações e erosões e 

consequentemente, os cidadãos; 

• Proteger logradouros e vias públicas; 

• Proteger e preservar os fundos de vales e os cursos de água; 

• Eliminar a proliferação de doenças e áreas insalubres. 

Segundo o plano diretor participativo do município de Castanhal, que foi criado em 2006 para vigorar 

entre os anos de 2007 a 2016, constituem as diretrizes do sistema de drenagem urbana: 

I. As obras civis de canalização serão realizadas diretamente pela Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos ou através da contratação de terceiros; 

II. Os serviços de Limpeza do sistema serão realizados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

da Prefeitura de Castanhal, ou através de concessão;  

III. A manutenção do sistema de drenagem inclui a limpeza e desobstrução dos cursos d’água, canais 

e galerias, e as obras civis de recuperação dos elementos de canalização construída;  
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IV. As edificações e ocupações irregulares situadas nas zonas sujeitas a inundação de corpos d’água, 

canais e nas faixas de proteção, serão removidas para permitir o livre escoamento e vazão das águas e 

respectiva manutenção dos cursos d’água;  

V. São essenciais, além das calhas ou leitos principais dos canais, as respectivas faixas de proteção 

sanitárias para drenagem das águas pluviais;  

VI. Promover campanhas públicas educativas para o uso, manutenção e limpeza do sistema de 

drenagem, curso d’água, canais e galerias, bem como a preservação das faixas sanitárias; 

VII. Definir procedimentos administrativos e de treinamento de pessoal para a prevenção de 

enchentes, inundações urbanas, erosões do solo, deposição de entulhos de construção civil e lixo 

domiciliar em áreas não licenciadas, queimadas e desmatamentos urbanos;  

VIII. Manter atualizada a base cadastral do sistema de drenagem urbana.  

Um dos grandes problemas na drenagem urbana é o carreamento de lixo e sedimentos para as sarjetas e 

bocas de lobo. Esses resíduos acabam por obstruir as entradas e as tubulações. Por isso, são adotados poços de 

visita, que permitem acesso à tubulação em pontos estratégicos, tais como encontro de tubulações. (TUCCI, 

1995) 

O presente estudo visa avaliar a eficácia do sistema de drenagem no bairro Ianetama localizado no 

município de Castanhal – PA por meio de observação dos componentes de micro e macrodrenagem presentes 

no bairro, se atentando para a identificação dos elementos e as possíveis falhas de micro e macrodrenagem do 

referido sistema por meio de registro fotográfico.  

 

2. METODOLOGIA 

A área de estudo está localizada em Castanhal, município paraense pertencente a região metropolitana 

de Belém (IBGE, 2009). O município apresenta um clima tropical, existe uma pluviosidade significativa ao 

longo do ano, mesmo no mês mais seco existe uma pluviosidade elevada. A classificação do clima é Af de 

acordo com a Koppen e Geiger. 26,5ºC é a temperatura média e apresenta pluviosidade média anual de 2432 

mm.  O mês mais seco é novembro com 63 mm. O mês de março é o mês com maior precipitação, apresentando 

uma média de 411 mm. A bacia hidrográfica do rio Apeú é a principal presente no município. 

A bacia hidrográfica do rio Apeú ocupa uma área de aproximadamente 315,05 km², e está localizada no 

Nordeste Paraense. A bacia está localizada entre 3 municípios (Figura 1), sendo que 70% da área pertence ao 

município de Castanhal, 20% ao munícipio de Inhangapi e 10% ao município de Santa Izabel do Pará. (Santos 

2006; Jesus, 2009)  
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Apeú. A – Estado do Pará; B- Munícipios de Castanhal, Santa Isabel 

do Pará e Inhangapi; C- Limites da bacia hidrográfica do rio Apéu. 

 

Fonte: PEREIRA et al, 2013. 

  

Foi realizado um levantamento fotográfico, através de observação, pelas ruas do bairro, dos principais 

dispositivos e componentes dos sistemas de micro e macrodrenagem, apontando problemas encontrados e 

possíveis soluções a serem tomadas para melhoria do sistema. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através das visitas nas principais ruas do bairro foram encontrados diversos problemas no sistema de 

drenagem. Em algumas esquinas há a presença de sarjetões, que visivelmente encontram-se com problemas 

estruturais ou de dimensionamento, pois na maior parte das situações a água que deveria continuar a escoar fica 

presa nos sarjetões, ocasionando transtornos para quem passa pelos locais em questão.  

Em alguns perímetros também foi observada a existência de sarjetas, no entanto poucos são os casos em 

que estas se encontram em boas condições. As sarjetas são utilizadas para escoamento de esgoto sanitário, pois 

não há sistema de coleta de esgoto no bairro. Um exemplo das sarjetas e sarjetões observadas no bairro podem 

ser visualizados na figura 2: 
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Figura 2: a) Componentes de microdrenagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR, 2017. 

 

Em muitas ruas foi possível observar a presença de resíduos de diversos tipos descartados de maneira 

incorreta. Estes resíduos podem ser carreados para dentro dos aparelhos do sistema de drenagem através da 

água que escoa pelas ruas e sarjetas, ocasionando problemas para o sistema (Figura 3). 

Além disso, o acúmulo de resíduos, sem acondicionado adequado, tende a configurar como depósito 

para vetores de doenças e também pode estar sujeito ao entupimento de sarjetas e bocas de lobo, bem como ao 

assoreamento de canais, que como consequência agrava os impactos dos alagamentos nas épocas de maior 

escoamento.  
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Figura 3: a) Boca de lobo com a presença de resíduos na entrada; b) Presença de resíduos e vegetação próximos à entrada 

do poço de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR, 2017. 

 

A presença de resíduos próximos à entrada da boca de lobo pode ocasionar redução de suas capacidades, 

podendo ocorrer até mesmo a obstrução dos tubos de ligação da galeria de drenagem, causando o transbordo e 

impedindo da água que escorre pela sarjeta de adentrar no sistema de drenagem, acarretando no alagamento das 

ruas. 

A figura 4 apresenta as condições do canal de macrodrenagem do bairro do Ianetama. Foi possível 

observar que em alguns trechos as condições do canal estão bastante precárias, apresentando a presença de 

matéria orgânica em grande parte de sua extensão e em dados pontos o referido canal não é construído em 

concreto e não possui proteção nas laterais, o que pode ocasionar problemas de segurança para a comunidade 

que vive ao entorno. 

O esgoto despejado no sistema de drenagem tem diversos nutrientes que após um período criam um 

ambiente propício para desenvolvimento de vegetação, que obstrui as sarjetas e a entrada das bocas de lobo, 

dificultando a passagem da água, obstruindo a passagem e diminuindo a vazão por conta do estrangulamento 

dos canais e vias nos locais, como mostram as figuras a seguir. 

 

A B 
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 Figura 4: a) Vegetação e ausência da estrutura; b) Condições do canal de macrodrenagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR, 2017. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da realização das visitas nas principais ruas do bairro, foi possível constatar vários problemas 

tanto na micro quanto na macrodrenagem do sistema de drenagem urbana do bairro. Posicionamento 

inadequado de bocas de lobo, depósito irregular de resíduos sólidos e impermeabilização dos solos são os 

principais problemas encontrados nos locais de estudo. Entre as possíveis consequências dos problemas citados 

estão: alagamento, poluição dos recursos hídricos, doenças de veiculação hídrica, diminuição na qualidade de 

vida dos moradores dos bairros e falta de manutenção nas estruturas do sistema de drenagem. 

As medidas necessárias para a melhoria e revitalização do sistema de drenagem do bairro devem ser 

realizadas levando em conta os outros setores do saneamento: abastecimento de água, gestão dos resíduos 

sólidos e sistema de esgotamento sanitário. Além disso, também é necessária a aplicação de medidas de 

educação ambiental, que funcionam como um forte instrumento de medida não estrutural, e quando trabalhado 

da maneira correta serve como um aliado no planejamento da drenagem urbana. 
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RESUMO  

 

O Brasil vem sendo continuamente alvo de críticas por diversas instituições brasileiras e de outros países a 

cerca da falta de proteção das suas florestas de incêndios. A prática de realizar queimadas é muito utilizada em 

várias regiões para limpeza de solos por produtores, queima de pragas, entre outros, porém, muito tem se falado 

sobre os impactos negativos no meio ambiente como por exemplo a perda da biodiversidade, aumento da erosão 

e liberação de gases do efeito estufa na atmosfera. Logo, o presente artigo objetiva analisar os focos de calor na 

microrregião de Santarém localizada no estado do Pará, de outubro de 2016 a outubro de 2017 e verificar a 

relevância das unidades de conservação na proteção de áreas contra o fogo, utilizando geotecnologias. Foram 

utilizadas técnicas de geoprocessamento, com o auxílio do software ArcMap 10.1, em que foram 

geoprocessados vetores do IBGE, ISA e de focos de calor do projeto do INPE chamado Banco de Dados de 

Queimadas, e a organização dos dados no Excel. Sendo assim, pôde-se observar uma grande quantidade de 

focos de calor na região e com padrões diferenciados, mostrando que os municípios que não abrangem unidades 

de conservação apresentam maior incidência de focos, quase 57%, comprovando a necessidade de UCs para a 

proteção dos ecossistemas. O estudo forneceu resultados satisfatórios, e revelou dados interessantes para o 

monitoramento de focos de calor e importância da criação e implementação das unidades de conservação.  
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1. INTRODUÇÃO  

Há algum tempo, o Brasil tem sido alvo constante de críticas de organizações conservacionistas e 

mesmo instituições governamentais de outros países, com relação à falta de proteção de suas florestas contra o 

fogo. Vem sendo corriqueiro ver e ler notícias informando da existência de milhares de focos de incêndios no 

país, principalmente durante a estação mais crítica, geralmente de julho a outubro, afirmam Gontijo et al. 

(2011).  

As queimadas consistem em uma prática agrícola antiga e amplamente usada no Brasil, segundo 

Miranda, Moraes e Oshiro (2006), são utilizadas tanto em técnicas primitivas como por produtores rurais na 

limpeza dos solos após o desmatamento da vegetação e queima de pragas das plantações; criadores de gado para 

realizar o manejo e a manutenção de pastagens; queima de resíduos domésticos; como também em sistemas de 

produção altamente intensificados como o da cana-de-açúcar (PEREIRA e OLIVEIRA, 2016). 

No entanto, de acordo com estudos de França et al.(2007) e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio (2007), o incêndio florestal é um evento com potencial devastador, visto que, os 

efeitos do fogo nos ecossistemas são complexos, abrangendo desde a perda da biodiversidade, e a 

redução/eliminação da biomassa na superfície do solo a impactos nos processos físicos, químicos e biológicos, 

aumentando a susceptibilidade à erosão. Ainda que a queimada seja utilizada de forma controlada, é 

considerada um dos maiores contribuintes da emissão de gases do efeito estufa (GONÇALVES et al., 2012) e 

de grandes perdas econômicas nas propriedades privadas, interrupção do tráfego aéreo, como também doenças 

respiratórias na população por conta da fumaça tóxica, entre outros, de acordo com Vasconcelos et al. (2005).  

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2015), o Brasil é líder entre os países da 

América do Sul em queimadas, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As condições 

climáticas, por exemplo, de pouca chuva e baixa umidade do ar alastram o fogo, assim como fenômenos 

extremos, como em anos de El Niño, intensificam a estiagem no Norte e Nordeste, afirma Mendoza (2002).  

Para Nepstad et al. (1999), as principais causas de fogo na Amazônia são queimadas originadas de 

desmatamentos, queimadas de manutenção e limpeza de pastagens, lavouras e capoeiras, e incêndios florestais 

rasteiros oriundos de queimadas descontroladas que invadem a floresta. Dados do estudo do Instituto do 

Homem e Meio Ambiente da Amazônia – IMAZON, no ano de 2005, mostraram que aproximadamente 28% da 

floresta amazônica brasileira estava sob pressão humana incipiente associada com queimadas.  

Uma estratégia eficaz para a conservação de animais, plantas e serviços ambientais, controlar o 

desmatamento, manter o equilíbrio climático do planeta, entre outros, são as Unidades de Conservação – UCs, 
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áreas protegidas estabelecidas pelo governo em ecossistemas significativos do território, segundo Araújo et 

al.(2017).  

Existem diversas formas de detectar focos de incêndios, porém, o uso de geotecnologias vem sendo 

instrumentos de extrema importância para reduzir o tempo e custos nesse processo, viabilizando o controle dos 

focos de calor, de acordo com Batista (2004).  

Diante da temática apresentada, o estudo em questão objetiva a análise dos focos de calor na 

microrregião de Santarém, estado do Pará, realizando a comparação da representatividade das unidades de 

conservação na proteção contra incêndios florestais, e das áreas que não estão protegidas por lei, por meio de 

técnicas de sensoriamento remoto.   

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A microrregião de Santarém, pertencente à mesorregião do Baixo Amazonas, localizada no estado do 

Pará, é formada por oito municípios, são eles: Santarém, Alenquer, Belterra, Monte Alegre, Curuá, Prainha, 

Mojuí dos Campos e Placas (Figura 1), dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e possui 

algumas unidades de conservação dentro dessa microrregião.  

Figura 1 - Mapa de localização da microrregião de Santarém/PA. 

 
Fonte: Autores, 2017. 

 

A microrregião de Santarém é um dos principais cartões postais do estado do Pará e do país. Caracteriza-

se por apresentar um ecossistema diversificado desconhecido daqueles que os visitam (MARQUES et al., 

2010). 
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A microrregião apresenta clima tropical úmido, segundo Köppen, com médias anuais de temperaturas de 

31,2 oC, 26,0 oC e 22,6 oC para máxima, média e mínima, respectivamente. A umidade relativa do ar média 

anual é de 84 % e a precipitação pluviométrica anual média é de 2.096 mm, com as maiores concentrações entre 

os meses de dezembro a julho, sendo março o mês de maior precipitação (BASTOS,1972). 

 

2.2 ANÁLISE E COLETA DE DADOS 

Para a análise dos focos de calor da área escolhida, foi necessária primeiramente a obtenção das imagens 

dos limites municipais, disponibilizadas gratuitamente na base cartográfica do IBGE, enquanto que o arquivo 

referente às Unidades de Conservação foi proveniente do Instituto Socioambiental – ISA. Os registros de focos 

de calor do satélite NOAA-18 foram adquiridos no formato shapefile, do tipo ponto, no projeto Banco de Dados 

de Queimadas, projeto do INPE, durante o período de 23 de Outubro de 2016 a 23 de Outubro de 2017.  

Os arquivos foram processados no software ArcMap 10.1, de vasta utilização para a aplicação de 

técnicas de geoprocessamento. Todos os vetores utilizados foram reprojetados para o Sistema de Coordenada 

Geográfica, SIRGAS 2000, e recortados com a ferramenta Project e Clip, respectivamente.  

Para a análise da densidade de focos de calor na microrregião de Santarém foi usado o estimador Kernel, 

na extensão Spatial Analyst, que desenha uma vizinhança circular ao redor de cada ponto da amostra, 

correspondendo ao raio de influência (SOUZA et al., 2013). Com base nos dados gerados e visualizados na 

Attribute Table do software, foram exportados para o Excel para a contagem de focos de calor por município e 

dentro das UCs na microrregião e melhor organização dos resultados do estudo.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De acordo com a metodologia aplicada foi gerado o mapa de densidade de focos de calor no período de 

23 de outubro de 2016 a 23 de outubro de 2017, na microrregião de Santarém (Figura 2. Com a análise, 

observou-se a ocorrência de 1195 focos de calor na área dentro do período estudado. Os municípios que 

apresentaram menor quantidade de focos foram Curuá, Alenquer, Belterra e Monte Alegre (22,67%), 

prevalecendo sem registro de ocorrência na maior parte do território, raros pontos de média densidade e apenas 

em Belterra foi registrado um ponto de muito alta densidade. 

 

 

 

Figura 2 – Mapa de densidade de focos de calor. 
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Fonte: Autores, 2017. 

 

 Os focos de calor no município de Santarém e Prainha apresentaram-se de forma oposta, visto que em 

Santarém observou-se maior dispersão dos focos no território, comumente em baixa densidade, logo em 

Prainha, os focos se dispuseram principalmente na zona central do município e ao norte, sendo neste 

encontrados em muito alta densidade. 

Os municípios de Placas e Mojuí dos Campos destacaram-se em relação ao número de focos, 465 e 197 

durante o período analisado, representando uma soma de percentual de aproximadamente 57% (Tabela 1). Tal 

fato pode ser explicado por serem os dois únicos municípios que não abrangem unidades de conservação em seu 

interior, facilitando assim a prática de queimadas e consequentemente, o aumento da vulnerabilidade dessas 

áreas.  

 

 

 

Tabela 10 – Focos de calor registrados na microrregião de Santarém. 

Municípios Quantidade de focos de calor % 
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Curuá 15 1,25 

Belterra 83 6,94 

Alenquer  84 7,03 

Monte Alegre 89 7,45 

Prainha 124 10,38 

Santarém 138 11,55 

Mojuí dos Campos 197 16,49 

Placas 465 38,91 

Total 1195 100 

Fonte: Autores, 2017. 

Dentre as dez UCs encontradas na microrregião de Santarém, metade delas registraram focos de calor. 

Na Floresta Estadual - FES do Paru foram observados 35 focos, quase 62%, todos dentro do limite municipal de 

Prainha, caracterizando a UC como a primeira em incidência de focos de calor entre as UCs no ano observado 

(Tabela 2). A Floresta Nacional - FLONA do Tapajós apresentou o segundo maior número, seguida pela 

Reserva Extrativista - RESEX Renascer e a Área de Proteção Ambiental - APA Paytuna, ambas com quatro 

focos de calor. As demais UCs não apresentaram números significativos (Figura 3). 

Tabela 2 – Quantidade de focos de calor registrados nas UCs da microrregião de Santarém 

Categoria de UC Nome da UC Focos de calor 

PES Monte Alegre 0 

FLONA Mulata 0 

FES Trombetas 0 

REBIO Maicuru 0 

ESEC Grão-Pará 0 

RESEX Tapajós-Arapiuns 1 

APA Paytuna 4 

RESEX Renascer 4 

FLONA Tapajós 13 

FES Paru 35 

Total  57 

Sigla das categorias de UCs: APA – Área de Proteção Ambiental/ESEC – Estação Ecológica/FES – Floresta 

Estadual/FLONA – Floresta Nacional/PES – Parque Estadual/REBIO – Reserva Biológica/RESEX – Reserva Extrativista. 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Figura 3 – Focos de calor em Unidades de Conservação. 
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Fonte: Autores, 2017. 

 
4. CONCLUSÃO  

O artigo evidenciou que todos os oito municípios apresentaram focos de calor no período analisado, 

porém de forma diferenciada, sendo Placas e Mojuí dos Campos com maior densidade de focos e os únicos que 

não possuem unidades de conservação nos seus limites.  

Logo, as unidades de conservação apesar de ainda serem alvos de práticas erosivas como as queimadas, 

como mostrado nos resultados, cumprem a intenção de estratégias para barrar o aumento de impactos no meio 

ambiente, pelo fato de que a incidência de focos de calor foi menor em municípios que abrigam unidades de 

conservação, impedindo impactos ambientais mais significativos nos ecossistemas.  

Observou-se que de acordo com a aplicação de geotecnologias e utilização de softwares, o estudo em 

questão gerou resultados satisfatórios na análise de focos de calor na microrregião de Santarém, localizada no 

estado do Pará. Sendo assim, foi possível mostrar o monitoramento de queimadas por satélites e técnicas de 

geoprocessamento eficazes na proteção da Amazônia.  
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Sendo assim, o estudo forneceu dados importantes a cerca das queimadas na microrregião de Santarém e 

revelou a importância do seu monitoramento para a proteção do bioma Amazônia, no entanto, sugere-se estudos 

aprofundados na área e as possíveis causas, tal como a verificação sobre a implementação das UCs.  
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RESUMO  

Embora a Amazônia apresente grande disponibilidade de recursos hídricos, muitos moradores de Belém e do 

entorno sofrem com a falta de acesso a água potável. Neste contexto, é necessário que se busquem fontes 

alternativas de água potável para minimizar a problemática, visualizando-se assim, as águas pluviais como uma 

opção. Apesar da utilização da água da chuva para consumo potável ser promissora, enfrenta-se ainda 

resistência para sua adoção. Um dos pontos de resistência está vinculado à preocupação com a qualidade da 

água. Em face do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar a qualidade das águas pluviais em área urbana, na 

cidade de Belém-PA, com base em parâmetros físico-químicos e microbiológicos, e verificar se os resultados 

estão de acordo com as normas estabelecidas pela Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde (MS), a fim de 

fornecer dados que subsidiem o tratamento adequado e aperfeiçoem sistemas de aproveitamento das águas 

pluviais para fins de consumo potável. A pesquisa foi realizada em um sistema de abastecimento instalado no 

Núcleo de Meio Ambiente-NUMA/UFPA. Os parâmetros avaliados foram: Temperatura, Turbidez, Cor 

aparente, Fluoreto, Cloreto, Sulfato, Nitrito, Nitrato, Dureza Total e Escherichia coli. Com base nos resultados 

obtidos, pôde-se inferir que o parâmetro biológico Escherichia coli encontra-se em desacordo com os padrões 

exigidos pela Portaria nº 2914/11 do MS. Neste sentido, as amostras em análise são recomendadas somente para 

o consumo não potável. Apesar das amostras oriundas do sistema em análise não ser indicada para o consumo 

humano, em virtude da presença de agentes microbiológicos, quando desenvolvido um mecanismo de remoção 

desses agentes, a água se tornaria potável, umas vez que os demais parâmetros em análise encontram-se em 

consonância com a legislação vigente.  

 

Palavras-chave: Águas pluviais. Qualidade da água. Potabilidade.  
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil configura-se virtuosamente como uma das maiores reservas de água, sendo detentor de 13,7% 

de toda água doce disponível no mundo, de acordo com a Agência Nacional das Águas-ANA (2014).  

Por sua vez, a região amazônica é a que possui maior disponibilidade para uso dos recursos hídricos no 

país, representando o percentual de 68,5%, conforme a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA (2014). 

 Embora a Amazônia apresente grande disponibilidade de recursos hídricos, contraditoriamente, muitos 

moradores de Belém e do entorno sofrem com a falta de acesso a água potável. Neste contexto, Rosa (2011) 

ressalta que se devem procurar fontes alternativas de água potável, apontando as águas pluviais como uma 

opção. 

Segundo Pereira (2014) a utilização da água da chuva é uma técnica antiga que foi perdendo expressão 

durante algum tempo em decorrência do desenvolvimento de técnicas para aproveitamento de águas 

subterrâneas e implementações de sistemas de abastecimento e irrigação encanada. Apesar disso, a autora 

destaca que a utilização da água da chuva tem sido utilizada por vários países em desenvolvimento e 

desenvolvidos, como meio de minimizar os impactos ambientais e a escassez de água.  

Para Andrade Neto (2004) apesar de antiga, a captação e utilização de água de chuva é uma tecnologia 

moderna do ponto de vista de novos conceitos, técnicas construtivas e de segurança sanitária. 

De acordo com os estudos da série histórica (1961-2016) do Instituto Nacional de Meteorologia estação 

Belém (INMET-BE), a média anual de precipitação na cidade é de 2986 mm. Diante do alto índice 

pluviométrico, vê-se o sistema de aproveitamento de água da chuva-SAAC para consumo potável como um 

método alternativo para amenizar a problemática local, além de configurar-se como uma técnica de 

desenvolvimento ambientalmente sustentável.  

De acordo com Veloso e Mendes (2014) a técnica de aproveitamento das águas pluviais consiste em 

superfícies de captação, descarte do primeiro fluxo como barreira sanitária, armazenamento em reservatório e 

posterior distribuição.  

Embora a utilização da água da chuva para consumo potável seja promissora, enfrenta-se ainda 

resistência para sua adoção. Um dos pontos de resistência está vinculado, dentre outros fatores, à preocupação 

com a qualidade da água. Apesar disso, estudos (HAGEMANN, 2009; HEIJNEN, 2012) apontam que as águas 

de origem pluviais em alguns casos podem ser melhores que as próprias águas superficiais e subterrâneas. 

No Brasil não há legislação específica que estabeleça padrões de qualidade das águas pluviais para 

consumo potável, portanto, atualmente, os estudos de monitoramento da qualidade da água de chuva, para este 
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fim, têm comparado os resultados a Portaria 2.914/11 do MS que dispõe sobre o controle e vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

 Em face do exposto, o objetivo do presente estudo é avaliar a qualidade das águas pluviais em área 

urbana, na cidade de Belém-PA, com base em parâmetros físico-químicos e microbiológicos, e verificar se os 

resultados estão de acordo com as normas estabelecidas pela Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde (MS), 

a fim de fornecer dados que subsidiem o tratamento adequado e aperfeiçoem sistemas de aproveitamento das 

águas pluviais para fins de consumo potável.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

 O lócus da pesquisa se deu no Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), a qual se localiza na cidade de Belém-PA. A definição da área de estudo ocorreu em virtude do 

NUMA possuir instalado nas suas dependências um sistema de captação e aproveitamento da água da chuva. 

2.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SAAC 

 A estrutura do sistema de captação e aproveitamento da água da chuva instalado no NUMA (Figura 1), 

se dá através de uma superfície de captação (telhado), posteriormente, a água é transportada por calhas aos 

tubos condutores até ser retida e armazenada no reservatório com capacidade de 2000L. 

No intuito de melhorar a qualidade da água captada, o sistema conta ainda com um mecanismo de 

descarte do primeiro milímetro de água, também chamado de fluxo inicial, uma vez que a primeira chuva é a 

que, normalmente, apresenta uma maior carga de poluentes.  

Posterior ao armazenamento no reservatório, a água é distribuída e seu aproveitamento ocorre nos 

banheiros (vaso sanitário e mictório) do prédio de aula do NUMA. Uma meta futura é desenvolver técnicas 

neste sistema que possibilitem o aproveitamento das águas pluviais para fins de consumo potável. 
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   Figura 1- Sistema de captação da água da chuva instalado no NUMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2016. 

2.3 AMOSTRA 

Para avaliar a qualidade da água pluvial foi utilizada como forma de amostragem a água do reservatório 

de armazenamento. O intuito da coleta no reservatório de armazenamento foi verificar a qualidade da água do 

sistema antes da distribuição. 

2.4 COLETAS DE DADOS 

Foram realizadas três eventos de coletas, entre Novembro de 2016 e Janeiro de 2017. O primeiro evento 

(1) sucedeu dia 23/11/16 entre 9h: 15min-9h: 20 min. O segundo evento (2) sucedeu dia 20/12/16 entre 8h: 

15min. -8h: 24min. O último evento (3) sucedeu 19/01/2017 entre 8h: 20 min. -8h: 26 min. 

O procedimento adotado para coletas das amostras referentes aos parâmetros físico-químicos foi 

esterilização dos recipientes plásticos de 1L com sabão líquido neutro, seguidos de água deionizada e após 

secagem aplicação de álcool etílico 70%.  

Para coleta das amostras referente aos parâmetros microbiológicos, utilizou- se o kit Coliteste®, onde os 

recipientes de plásticos são de 100 mL e já se encontravam esterilizados de fábrica.  

Nas coletas referentes aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos o procedimento ocorreu 

utilizando luvas esterilizadas para evitar contaminação das amostras. Após realização das coletas, as amostras 

foram imediatamente encaminhadas para análises laboratoriais. 
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2.5 ANÁLISE DE DADOS 

Os parâmetros em análise foram: Temperatura, Turbidez, Cor aparente, Fluoreto, Cloreto, Sulfato, 

Nitrito, Nitrato, Dureza Total, Coliformes Totais e Escherichia coli. 

As análises sucederam-se em parceria com o Instituto Evandro Chagas (IEC) através do Laboratório de 

Toxicologia da Seção de Meio Ambiente, o qual utilizou métodos oficiais e em conformidade aos padrões de 

potabilidade presente na Portaria nº 2.914/11 do MS.  

Os resultados obtidos receberam tratamento estático através do Excell 2010 no qual foi possível elaborar 

a tabela que compõem os resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste item são apresentados os valores médios obtidos referentes às análises laboratoriais dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos, das águas pluviais. 

Tabela 1- Resultados das análises de amostras de águas pluviais coletadas do reservatório de armazenamento. 

Parâmetros Unidade Evento 1 Evento 2 Evento 3 
VMP 

MS 2914/11 

Temperatura ºC 24,3 24,9 25,5 Amb. 

Turbidez uT 2 1 2 5 

Cor aparente uH 16 10 12 15 

Fluoreto mg/L 0,142 <LP <LP 1,5 

Cloreto mg/L 2,733 6,512 20,25 250 

Sulfato mg/L 1,457 2,856 6,000 250 

Nitrito mg/L <LD <LD 0,006 1 

Nitrato mg/L 8,566 1,886 0,750 10 

Dureza total mg/L 1,592 8,439 2,400 500 

Escherichia 

coli 

VMP 

100mL 

 

Presente Presente Presente Ausente 

Fonte: IEC, 2016-2017. 
 

<LD: Abaixo do limite de detecção; 

 VMP: Valor Máximo Permitido.  
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3.1 TEMPERATURA 

Os valores obtidos de temperatura variaram de 24,3 a 25,5 ºC. Sendo assim, as amostras encontram-se 

dentro do padrão estabelecido pela Portaria nº 2914/11 do MS, que define a temperatura padrão ambiente.  

A temperatura é responsável por medir a intensidade de calor e influencia uma série de variáveis físico-

químicas, além de biológica, como alcalinidade, salinidade, oxigênio dissolvido, dentre outros.  

3.2 TURBIDEZ 

Os valores obtidos de turbidez variaram de 1 a 2 uT. Neste sentido, as amostras encontram-se dentro do 

padrão estabelecido pela Portaria nº 2914/11 do MS que adota um VMP de 5 uT para turbidez. 

 A turbidez é responsável por medir o grau de alteração diante a penetração da luz através da água. 

Normalmente, essas alterações são decorrentes de sólidos em suspensão e provocam difusão e absorção de luz 

na água.  

3.3 COR APARENTE 

Os valores obtidos para cor aparente variaram de 10 a 16 uH. Assim, com exceção da amostra do evento 

1 que apresentou o valor de 16 uH, as demais amostras encontram-se dentro do padrão estabelecido pela 

Portaria nº 2914/11 do MS que adota um VMP de 15 uH para cor aparente.  

A cor elevada para o evento 1 pode ser decorrente do mês em que ocorreu ter sido o mês de menor taxa 

de pluviosidade, em relação ao demais eventos, o que pode ter gerado um acúmulo de sólidos na superfície da 

captação. 

A cor aparente é resultado de uma quantidade elevada de sólidos dissolvidos nas águas, que quando 

removidos revelam a cor verdadeira. 

3.4 FLUORETO (F-) 

O maior valor obtido para fluoreto foi de 0,142 mg/L, sendo os demais resultados  <LD. Portanto, as 

amostras encontram-se dentro do padrão estabelecido pela Portaria nº 2914/11 do MS que adota um VMP de 

1,5 mg/L para fluoreto.  

Os fluoretos (F-) são as formas mais abundantes a partir da reação do flúor com outras sustâncias. É 

comum encontrar fluoreto em águas naturais, sendo que concentrações elevadas, normalmente, estão associadas 

com fontes subterrâneas.  

3.5 CLORETO (Cl-) 
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Os valores obtidos para cloretos variaram de 2,733 a 20,25 mg/L. Deste modo, as amostras encontram-se 

dentro do padrão estabelecido pela Portaria nº 2914/11 do MS que adota um VMP 250 mg/L para cloreto.  

Os íons cloretos (Cl-) indicam a dissolução de sais de origem, normalmente, mineral, esgotos 

domésticos, efluentes industriais e agrícolas ou ainda intrusão de água do mar. 

3.6 SULFATO 

Os valores obtidos para sulfatos variaram de 1,457 a 6,000 mg/L. Assim, as amostras encontram-se 

dentro do padrão estabelecido pela Portaria nº 2914/11 do MS que adota um VMP de 250 mg/L para sulfato.  

Os íons sulfatos (SO4
2-), normalmente, se apresentam na água na forma de sólidos dissolvidos e sua 

presença pode indicar a decomposição da matéria orgânica. 

3.7 NITRITO E NITRATATO 

Os valores obtidos para nitrito e nitrato variaram entre, respectivamente, o maior valor de 0,006 mg/L, 

sendo os demais resultados abaixo do <LD e 0,750 a 8,566 mg/L.  Apesar do valor de nitrato ter dado elevado 

no evento 1 em detrimento dos demais, todas as amostras encontram-se dentro do padrão estabelecido pela 

Portaria nº 2914/11 do MS que adota um VMP de 1 mg/L para nitrito e 10 mg/L para nitrato. 

O nitrogênio é um macro nutriente para processos biológicos, na água é encontrado nas formas de nitrito 

(NO2
-), nitrato (NO3

-) e n-amonical como amônia livre (NH3) ou amônio ionizado (NH4
+). Sua presença em 

altas concentrações auxilia na proliferação de algas e indica poluição. 

3.8 DUREZA TOTAL 

Os valores obtidos para dureza total variaram de 1,592 a 8,439. Neste sentido, as amostras encontram-se 

dentro do padrão estabelecido pela Portaria nº 2914/11 do MS que adota um VMP de 500 mg/L. Além disso, as 

amostras em análises, quanto o grau de dureza, são oriundas de águas classificadas como moles ou branda. 

A dureza total indica a soma da dureza temporária com a permanente. As durezas das águas podem 

variar em moles quando está inferior a 50 mg/L em CaCO3, moderada entre 50 a 150 mg/L em CaCO3, dura 

entre 150 a 300 mg/L em CaCO3 e muito dura quando está superior a 300 mg/L em CaCO3. 

3.9 Escherichia coli 

Com base nas análises das amostras, pôde-se verificar que todas acusaram presença de Escherichia coli 

em 100 mL de água. Assim, as amostras encontram-se fora do padrão estabelecido pela Portaria nº 2914/11 do 

MS que determina a ausência de Escherichia coli em 100 mL de água. 
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Mesmo em avaliações de água da chuva feita com amostras diretamente da atmosfera, como foi o caso 

da pesquisa de Hagemann e Gastaldini (2016), houve presença de Escherichia coli. Isso quer dizer que, a 

presença de Escherichia coli nas amostras pode ser tanto em decorrência de seu contato com a atmosfera como 

da própria limpeza do SAAC.  

Escherichia coli são bactérias do grupo coliforme termotolerantes, isto é, possuem alta capacidade de 

proliferação em temperaturas entre 35°e 37°C e, normalmente, são oriundas de fezes humanas e animais, sendo 

algumas espécies patogênicas desencadeadoras de doenças como disenteria bacilar, febre tifoide e cólera.  

Rosa (2011) em sua pesquisa sobre qualidade de água da chuva observou que a filtração lenta é um 

processo eficiente na remoção do grupo Escherichia coli, sendo frequente a completa remoção. No entanto, por 

medidas de segurança sanitária o mesmo recomenda um sistema adicional de desinfecção. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos, pôde-se inferir que os parâmetros Temperatura, Cor aparente (exceção 

evento 1) Turbidez, Fluoreto, Cloreto, Sulfato, Nitrito, Nitrato e Dureza Total encontram-se de acordo com os 

padrões exigidos pela Portaria  nº 2914/11 do MS.  

O parâmetro biológico Escherichia coli encontra-se em desacordo com os padrões exigidos pela Portaria 

nº 2914/11 do MS. Neste sentido, as amostras em análise são recomendadas somente para o consumo não 

potável.  

Apesar das amostras oriundas do sistema em análise não ser indicada para o consumo humano, em 

virtude da presença de agentes microbiológicos, quando desenvolvido um mecanismo de remoção desses 

agentes, a água se tornaria potável, umas vez que os demais parâmetros em análise encontram-se em 

consonância com a legislação vigente.  

Neste sentido, recomendam-se métodos extras de desinfecção no modelo de SAAC desenvolvido, como 

adição de cloro que se configura como um agente microbiano e adição de filtração lenta, esta última 

apresentando-se em demais trabalhos como método eficaz na remoção de bactérias.  
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