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RESUMO  

 

A cocoicultura tem participação significativa na economia, atuando na geração de empregos e dando 

origem a diversos produtos de alto valor comercial. Dentre as principais doenças que causam danos à 

cultura e prejudicam a produtividade destaca-se a antracnose, ocasionada pelo fungo Colletotrichum sp. 

Com o uso indiscriminado de defensivos agrícolas e o avanço de problemas ambientais, o biocontrole é 

uma excelente alternativa no controle de doenças. Assim a primeira etapa consiste na seleção de in vitro 

de microrganismos antagônicos ao patógeno. O objetivo foi selecionar isolados de rizobactérias com ação 

antagônica sobre Colletotrichum sp. utilizando o método de pareamento direto. Discos de micélio de 

Colletotrichum sp. foram adicionados em uma extremidade das placas de Petri contendo meio BDA e na 

extremidade oposta, foram riscados os isolados de rizobactérias.  As placas foram mantidas em uma 

bancada em temperatura ambiente (25oC) e fotoperíodo de 12 horas. O experimento foi conduzido em 

delineamento experimental inteiramente casualizado, utilizando três isolados de rizobactérias do coqueiro 

(R09, R40 e R43) e tratamento controle apenas com o patógeno, apresentando cinco repetições para cada 

tratamento. As medias foram comparadas pelo teste de SNK (p-valor≤0.05). Todos os isolados reduziram 

o crescimento radial do Colletotrichum sp. Com base nos resultados do Índice de Velocidade de 

Crescimento Micelial (IVCM), todos diferiram em relação ao tratamento controle. Em relação à 

porcentagem de inibição de crescimento micelial (PICR), os tratamentos com a presença das rizobactérias 

R43, R40 e R09, apresentaram resultados de 41, 42 e 45%. Os estudos de controle biológico da doença 

devem avançar para a casa de vegetação para avaliar a redução da severidade de manchas foliares em 

mudas de coqueiro. 
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1. INTRODUÇÃO  

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma cultura de origem asiática. No Brasil, a distribuição da 

cultura é principalmente as regiões Norte e Nordeste devido às condições climáticas, que favorecem o 

desenvolvimento da cultura (MARTINS et al., 2011). A cultura do coqueiro tem participação significativa 

na economia do país, sua cadeia produtiva gera empregos desde a instalação da cultura no campo, 

transporte, beneficiamento e abastecimento da indústria, e obtenção de diferentes produtos (CUENCA, 

2002; EMBRAPA, 2010). 

 

O processo produtivo do coqueiro pode ser influenciado negativamente por diversos 

problemas fitossanitários, destacando-se a alta incidência de doenças fúngicas entre elas 

as manchas foliares, registradas principalmente em plantas adultas como a “queima-das-

folhas”, a “lixa pequena” causada por Phyllachoratorrendiella (Batista) Subileau (Fontes 

e Wanderley, 2006; Index Fungorum, 2013), em mudas destaca-se a mancha foliar 

causada pelo Pestalotiopsis (ANJOS et al., 2000).  

 

 

Com o uso indiscriminado de defensivos agrícolas e o avanço de problemas ambientais, tem se 

buscado métodos alternativos de controle de doenças com efeitos menos prejudiciais ao meio ambiente e 

à saúde humana (CAMPANHOLA; BETIOL, 2003). Nesse sentido, o controle biológico é uma excelente 

alternativa (ROMEIRO, 2007), sua atuação se dá através da ação de organismos que minimizam o nível 

da população de outros organismos considerados pragas ou doenças (BATISTA FILHO, 2006). 

O uso de rizobactérias no controle biológico de  

fitopatógenos tem sido muito frequente em estudos, devido aos diversos mecanismos de ação destas 

bactérias, entre eles: antibiose, competição por ferro, indução de resistência e capacidade de atuar na 

inibição do crescimento de outros organismos (ROMEIRO, 2005). 

Baseado nisto, o objetivo foi selecionar isolados de rizobactérias provenientes de rizosfera de 

plantios de coqueiros comerciais com ação antagônica sobre Colletotrichum sp.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Local do experimento 

O experimento foi realizado no laboratório de Proteção de Plantas-LPP, localizado na - 

Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, no campus de Belém, Pará. 

 

2.2 Obtenção de isolados 

 

A coleta de folhas apresentando os sintomas foi realizada no viveiro da Fazenda Reunidas Sococo, 

que pertence a SOCOCO S/A agroindústrias da Amazônia localizada no município Santa Isabel, Pará, 

para posterior isolamento em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar), sob temperatura de 27ºC, e 

sendo confeccionadas lâminas para identificação com auxílio de microscópio Olympus X21 para 

identificação morfológica do fungo Colletotrichum sp. As rizobactérias foram coletadas em sete amostras 

de solo rizosférico de plantios comerciais de coqueiro, e posteriormente realizado o procedimento de 

diluição seriada, ao qual foram adicionados 50mL água destilada estéril a 10g de solo em recipiente estéril 

e levado a mesa agitadora (Incubadora “shaker”, modelo MAA-420, Marconi), por 20 minutos a 114 rpm. 

Uma alíquota de 1000μL do sobrenadante foi adicionado a 9000μL de água destilada estéril em tubo de 

vidro, para então ser realizada diluições seriadas de até 10-3.Em seguida, homogeneização com uso do 

vortex (modelo K45-2810, KASVI). De cada diluição, alíquotas de 25 μL foram inoculadas em triplicatas 

em placas de Petri com meio de cultura 523 proposto por Kado e Heskett (1970). Posteriormente, as placas 

foram incubadas em BOD à temperatura de 28 ± 2ºC, com fotoperíodo de 12h (claro/escuro) até que o 

aparecimento de colônias pôde ser detectado. As colônias obtidas foram selecionadas aleatoriamente e 

estriadas em placas de Petri com o mesmo meio de cultura utilizado para o isolamento. Depois de 

confirmada a pureza das culturas, os isolados bacterianos foram preservados em tubos de eppendorf com 

glicerina a 50%.  

 

PAREAMENTO in vitro ENTRE OS ISOLADOS DE RIZOBACTÉRIAS E Colletotrichum sp. 

 

Para realização do experimento foram definidos quatro tratamentos com três isolados de 

rizobactérias do coqueiro (R09, R40 e R43) e tratamento controle apenas com Colletotrichum sp., 

apresentando cinco repetições para cada tratamento. O experimento foi conduzido com delineamento 

experimental inteiramente casualizado. 
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Utilizando placas de Petri, previamente esterilizadas na câmara de fluxo, contendo meio de cultura 

BDA (Batata-Dextrose-Agar), foram repicados discos de micélio (Ø = 5 mm) de Colletotrichum sp. e 

organizadas em uma extremidade da placa. Em seguida, na extremidade oposta, foram riscados os isolados 

de rizobactérias.  As placas foram mantidas em uma bancada em temperatura ambiente, para serem 

avaliadas. 

 

2.3 Avaliações 

A avaliação do experimento consistiu em medições diárias do diâmetro da colônia do patógeno, 

com auxílio de uma régua milimetrada. Esse procedimento se repetiu até a colônia de Colletotrichum, no 

tratamento controle, ocupar todo o raio da placa.  

Os dados obtidos durante a avaliação foram empregados no cálculo do Índice de Velocidade de 

Crescimento Micelial (IVCM) conforme a fórmula IVCM =(D – Da)/N, descrita por Oliveira (1991), onde 

D representa o diâmetro médio atual da colônia; Da é o diâmetro médio da colônia do dia anterior; e N 

refere-se ao número de dias após o início do experimento. 

Outra variável avaliada foi a porcentagem de inibição de crescimento micelial (PICR) do Colletotrichum 

sp. em relação ao tratamento controle, descrito por Ezziyyani et al., (2004) utilizando a fórmula PICR = 

R1 – R2/R1, sendo R1 o Raio da tratamento controle e R2, o Raio do tratamento. 

 

2.4 Análise estatística 

Foi realizada a analise variância e as médias foram comparadas pelo teste de SNK a 5% de 

probabilidade utilizando o programa R x65 3.5.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se que todos os isolados testados de rizobactérias (R09, R40 e R43) apresentaram 

resultados positivos no efeito antagônico sobre o crescimento micelial de Colletotrichum sp, quando 

comparados com o tratamento controle (Figura 1).O crescimento micelial do patógeno foi de 1,85, 1,92 e 

1,97 cm nos tratamentos com os isolados R09, R40 e R43, respectivamente, enquanto que no tratamento 

testemunha, o crescimento foi de 3,75 cm, sendo superior aos tratamentos onde havia rizobactérias. 
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Figura 1 –Teste antagônico. Isolados de Colletotrichum sp. na presença de Rizobactérias (A) e Índice de Velocidade 

de Crescimento Micelial (IVCM) em cm/dia de Colletotrichum sp. na presença de isolados de Rizobactérias (B). 

 

 

 

Os resultados de Percentual de inibição do crescimento radial (PICR) entre os tratamentos com a 

presença de isolados de Rizobactérias demonstraram que não houve diferença estatística entre elas, porém 

a inibição com uso das rizobactérias R43, R40 e R09, foi de 41, 42 e 45% respectivamente (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Percentual de inibição do crescimento radial (PICR) de Colletotrichum sp. por isolados de Rizobactérias. 

 

Isolados de Rizobactérias PICR (%)  

R09   45   a  

R40   42   a  

R43     41   a  

CV%     7,73%  

 

Esses resultados podem ser explicados pela capacidade das rizobactérias em competir por 

nutrientes com o fitopatogênico, a inibição pode também estar associada a produção de compostos 

prejudicais ao desenvolvimento do fungo alvo (ROMEIRO, 2005; TROTEL-AZIZ et al., 2008). 

Resultados semelhantes a estes, foram encontrados por Amorim e Melo (2002), indicam a ocorrência de 
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antagonismo de rizobactérias contra Phytophthora parasitica e P.citrophthora, através da competição por 

ferro e pela produção de substâncias tóxicas. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

Os estudos de controle biológico da doença devem avançar para a casa de vegetação para avaliar 

a redução da severidade de manchas foliares em mudas de coqueiro. 
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RESUMO 

O grão de arroz é um alimento de grande potencial, ocupando um lugar especial na mesa dos brasileiros. 

Para que esse alimento possa chegar à mesa de todos os brasileiros é preciso que seja produzido em grande 

escala e posteriormente seja beneficiado. Durante o processo de beneficiamento do arroz são gerados grãos 

quebrados, dos quais, apenas cerca de 10 % são aproveitados para o consumo humano, o subproduto 

restante, a quirera, é em sua maior parte destinado para alimentação animal, para a indústria cervejeira, 

para adubos, etc. Entretanto, a quirera apresenta qualidade suficiente para ser utilizada na produção de 

farinha e no processo de diversos produtos alimentícios. Portanto o objetivo desse trabalho foi avaliar a 

aceitação sensorial de nuggets de frango com adição de farinha de quirera visando uma forma de 

aproveitamento desse resíduo. Para elaboração dos nuggets foi utilizado o resíduo do arroz (quirera) obtido 

durante o beneficiamento doado pela indústria Boa Esperança localizada em Salvaterra- PA. Os produtos 

foram elaborados com duas concentrações diferentes de quirera sendo a formulação “*F1” 30 % e a “*F2” 

20 % da farinha de quirera, a formulação F2 com menor concentração (20%) de farinha de quirera foi a 

preferida pelos provadores com relação aos atributos aparência, aroma, sabor e textura. Os valores médios 

encontrados para umidade, cinzas e pH, não se diferenciaram significativamente entre as formulações F1 

e F2 mas houve diferença para umidade quando comparadas a outras literaturas. Dessa forma pode-se 

afirmar que a formulação F2 farinha de quirera foi a preferida pelos provadores na análise sensorial. Mas 

não houve diferença significativa pelo teste de comparação de médias entre as formulações dos nuggets 

de frango com adição de quirera. Houve uma boa aceitação das formulações, posicionando-se assim como 

alternativa viável para aplicação da farinha de quirera nessa categoria de produto. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

  O grão de arroz é um alimento de grande potencial, ocupando um lugar especial na mesa dos 

brasileiros. Para que esse alimento possa chegar à mesa de todos os brasileiros é preciso que seja produzido 

em grande escala e posteriormente seja beneficiado (CAVALLERI et al., 2010).  

Durante o processo de beneficiamento do arroz são gerados grãos quebrados, dos quais, apenas 

cerca de 10% são aproveitados para o consumo humano, o subproduto restante, a quirera, é em sua maior 

parte destinado para alimentação animal, para a indústria cervejeira, para adubos, etc. (CASTRO et al., 

1999).  

Embora esse subproduto apresente alta desvalorização, a mesma possui características nutricionais 

importantes como níveis proteína, energia metabolizável e rica fonte de amido, atribuindo a quirera 

importância nutricional e tecnológica, (WALTER; MARCHEZAN; AVILA, 2008; TACO, 2011; 

ASCHERI; PEREIRA; SILVA, 2007).  

A quirera apresenta qualidade suficiente para ser utilizada na produção de farinha e no processo 

de diversos produtos alimentícios (ROSTAGNO, 2005).  

O perfil do consumidor vem mudando nos últimos anos em função da necessidade de alimentos 

rápidos de preparar, por falta de tempo no preparo dos mesmos. Essa mudança de hábitos gerou um grande 

interesse por produtos de aves, dentre esses produtos, destacam-se os empanados de frango, do tipo 

nuggets. (NUNES et al., 2006).  

A aceitação desses alimentos tem sido crescente, uma vez que apresentam aparência, odor e sabor 

muito apreciados (VEIT, 2012). Além de oferecerem inúmeras vantagens, pois possuem tamanhos e forma 

apropriados, menor perda durante o cozimento e melhor aproveitamento dos músculos de menor valor 

comercial e agregando valor à matéria-prima (VEIT et al., 2011).  

 O objetivo desse trabalho foi avaliar a aceitação sensorial de nuggets de frango com adição de 

farinha de quirera visando uma forma de aproveitamento desse resíduo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para elaboração dos nuggets foi utilizado o resíduo do arroz (quirera) obtido durante o 

beneficiamento doado pela indústria Boa Esperança localizada em Salvaterra- PA. Os produtos foram 

elaborados com duas concentrações diferentes de quirera sendo a formulação “*F1” 30 % e a “*F2” 20 
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% da farinha de quirera. 

Para as formulações foram realizadas pesagens e, em seguida, foi realizada a mistura do frango, 

farinha de quirera, proteína de soja até sua completa homogeneização com auxílio de um mixer de marca 

Wallita®. Posteriormente foram adicionados os condimentos até completa homogeneização. Os nuggets 

foram moldados manualmente e levados para refrigeração até o momento de fritura (óleo de soja).  

 A Tabela 1 mostra as formulações de nuggets com diferentes concentrações de farinhas de 

quirera. 

Tabela 1 – Diferentes formulações de nuggets de frango com diferentes concentrações de quirera de arroz. 

Ingredientes F1 (%) F2 (%) 

Frango  25,8 25,8 

Proteína de soja 10,0 10,0 

Linhaça 2,0 2,0 

Queijo do Marajó 7,0 7,0 

Alho 0,3 0,3 

Cebola 7,7 7,7 

Limão 3,2 3,2 

Sal 0,8 0,8 

Água 8,1 8,1 

Cheiro verde 0,9 0,9 

Pimenta do reino 0,2 0,2 

Farinha de quirera 30,0 20,0 

Gordura suína 4,0 4,0 

Amido de milho             -- 10,0 
F1 Formulação com 30% de quirera de arroz; F2 Formulação com 20% de quirera de arroz. 

           A avaliação sensorial foi realizada no laboratório de alimentos da Universidade do Estado do Pará. 

Os nuggets após processo de fritura foram colocados em papel absorvente para retirada do excesso de óleo 

e foram servidos em pratos descartáveis a temperatura ambiente. Utilizou-se um grupo de 60 provadores 

não treinados escolhidos aleatoriamente, de ambos os sexos, maiores de 18 anos. Foi empregado o teste 

de aceitação através de escala hedônica de nove pontos, ancorados nos extremos (9) gostei muitíssimo e 

(1) desgostei muitíssimo, onde os provadores avaliaram quanto aos atributos sensoriais aparência, aroma, 

sabor, textura, impressão global DUTCOSKY (2013). Realizou-se o teste de intenção de compra, onde os 

provadores disseram se comprariam ou não o produto em uma escala de 1 a 3 pontos. Foi estudada também 

a frequência de consumo de arroz. 
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2.1 Análise dos dados  

 Os dados foram submetidos à análise de variância, tendo suas médias analisadas pelo teste de 

Tukey a 5 % de probabilidade, sendo todos os cálculos efetuados utilizando o programa estatístico Assistat 

versão 7.6 beta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Nas Figura 1 e 2 temos os histogramas de frequência das respostas dos provadores na análise 

sensorial de nuggets de frango com adição de quirera.  

 

Figura 1. Analise sensorial de nuggets de frango com adição de quirera: a) Aparência; b) Aroma; c) Sabor; d) 

Textura.  
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  Observa-se na Figura 1 que a formulação F2 com menor concentração (20%) de farinha de quirera foi a 

preferida pelos provadores com relação aos atributos aparência, aroma, sabor e textura. 

 

 
 

Figura 2. Impressão Global e intenção de compra de nuggets de frango com adição de quirera: a) Impressão 

Global; b) Intenção de compra.  

 

Verifica-se na Figura 2 que a formulação F2 com menor concentração (20%) de farinha de 

quirera foi a preferida pelos provadores tanto pela impressão global quanto pela intenção de compra.  

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos nas análises das formulações de nuggets de frango 

com adição de quirera de arroz em comparação ao trabalho de Nunes et al., (2006). 

  
Tabela 2 – Análises físico-químicas das formulações de nuggets de frango com adição de quirera 

Parâmetros  F1  F2  *POEDEIRA  *FRANGO  

Umidade (%)  27,10 b ± 1,3  29, 00 b ± 1,2  74,50 a ± 0,4  75,80 a ± 0,1  

Cinzas (%)  1,39 a ± 0,1  1,50 a ± 0,1  1,00 b ± 0,1  1,03 b ± 0,1  

pH  6,30 a ± 0,4  6,16 a ± 0,0  5,80 a ± 0,1  5,90 a ± 0,1  

Acidez (%)  2,09 a ± 0,6  2,80 a ± 0,47  ---  ---  

F1= formulação com adição de 30% de quirera de arroz; F2= formulação com adição de 20% de quirera 

de arroz. 

Fonte: *Autores, 2018; *Nunes et al., 2006. 

 

Os valores médios encontrados para umidade, cinzas e pH, não se diferenciaram significativamente 

entre as formulações F1 e F2 mas houve para umidade quando comparadas com as formulações estudadas 

por Nunes et al., (2006) que utilizaram carnes de “poedeiras e frangos” em nuggets. Os valores médios de 
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umidade de F1 e F2 foram inferiores aos encontrados por Hosda; Nandi; Grasselli, (2011) que trabalhando 

com três formulações de nuggets de Tilápia do Nilo obtiveram, respectivamente, 54,75±0,07; 52,9±0,84; 

52,5±0,98.  

Observa-se na Tabela 2, que a formulação F1 e F2 apresentaram pH próximo entre 6,1 a 6,3 

superior aos valores encontrados por Nunes et al., (2006) e acidez total titulavel em torno de 2 a 2,8%. 

Os resultados do teste de comparação de médias na avaliação sensorial dos nuggets elaborados 

com quirera de arroz estão apresentados na Tabela 3.  

  

Tabela 3. Resultados da análise sensorial de nuggets de frango com adição de quirera de arroz. 

 Aparência Aroma Sabor Textura 
Impressão 

Global 

Intensão de 

compra 

*F1 7,7 a ± 0,9 7,8 a ± 1,0 7,0 a ± 1,4 7,3 a ± 1,3 7,4 a ± 1,1 2,4 a ± 0,6 

*F2 7,8 a ± 1,2 7,9 a ± 1,2 7,3 a ± 1,3 7,6 a ± 1,0 7,8 a ± 1,1 2,5 a ± 0,6 

(a; a) na mesma coluna não apresentam diferença a 5% de significância.   

*F1= formulação com 30 % de quirera de arroz; *F2= formulação com 20 % de quirera de arroz. 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Não houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade na análise sensorial dos nuggets 

sendo que os atributos aroma e sabor apresentaram médias na faixa de 7,07 ± 1,42 até 7,91 ± 1,21 valores 

estes superiores aos encontrados por Evangelista-Barreto et al., (2016) para os mesmos atributos (4,76 ± 

2,16 a 7,26 ± 1,36) na sensorial de nuggets de sororoca sem glúten.  

Observa-se que no teste de intenção de compra não houve diferença significativa com médias em 

torno de dois que representa na escala estudada. 

Na análise sensorial do produto foi utilizada a mesma concentração de frango variando-se apenas 

a farinha de quirera entre as formulações o que pode indicar que esta pode ser utilizada em maior ou menor 

concentração enriquecendo esse tipo de produto que não chega influenciará os atributos sensoriais. 

  

4. CONCLUSÃO  

 

            Dessa forma pode-se afirmar que a formulação F2 com 20 % (menor concentração) de farinha de 

quirera foi a preferida pelos provadores na análise sensorial. Não houve diferença significativa pelo teste 

de comparação de médias entre as formulações dos nuggets de frango com adição de quirera. Houve uma 
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boa aceitação das formulações, com notas superiores a 7 na escala hedônica, posicionando-se como 

alternativa viável para aplicação da quirera sessa categoria de produto. 
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 RESUMO  

O processo de urbanização ocorre de forma avançada no Brasil a partir do século XX, estando relacionada 

ao processo de êxodo rural para a urbana, de forma a provocar avanço irregular sobre áreas de preservação. 

Esse caso pode ser observado na Região Metropolitana de Belém, onde o seu desenvolvimento levou ao 

avanço sobre unidades de conservação (UC). Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo apresentar a 

caracterização histórica do crescimento urbano em UC, na Região Metropolitana de Belém, e como esse 

crescimento afeta a sociedade, meio ambiente e economia. A área de estudo consiste na Área de 

Preservação Ambiental de Belém, que se encontra nos municípios de Belém e Ananindeua, estes presentes 

na RMB, dessa forma, tem-se como método a exploração bibliográfica. Pôde-se observar que as 

características de ocupação da APA tem caráter histórico e que apesar da implantação de leis de 

preservação ainda é possível encontrar uma ocupação maciça nessas áreas, estando relacionadas à 

marginalização da população, com baixos índices empregatícios, índices de saneamento, causados pela 

ocupação irregular, provocando diretamente impacto ao meio ambiente. Dessa forma, obtém-se que a 

ocupação da área é histórica e que o fluxo é principalmente de caráter exploratório. Nesse sentido sugere-

se que sejam realizados estudos socioambientais para auxiliar no desenvolvimento da área e minimizando 

os impactos.  

 

Palavras-chave: Amazônia. Expansão. Impactos 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização no Brasil se intensificou na segunda metade do século XX, levando a 

diversas consequências como a estruturação de regiões metropolitanas, expansão para áreas periféricas, 

ocupação de áreas de risco e também a verticalização e adensamento de áreas já habitadas, afirma Santos 

(2008); Tucci (2012). 

A expansão urbana no território brasileiro é caracterizada por se desenvolver de diversas formas: 

a dispersão espacial de grupos de baixa renda, com a formação de loteamentos irregulares e favelas, e 

também por grupos de média e alta renda. Geralmente esse processo vem trazendo vários impactos, tanto 

sociais como ambientais, por exemplo: ausência de saneamento básico, poluição de córregos e rios, 

degradação ambiental, entre outros, afirmam Alves e Torres (2006); Torres et al. (2007); Mengue et al 

(2017).  

A região amazônica ganha destaque econômico e territorial em razão do crescimento da atividade 

extrativista da borracha no período entre os anos 1850 e 1920 (CORRÊA, 1987). Cardoso (2013) pontua 

que o ciclo da borracha dinamizou a economia local levando ao surgimento de novos povoados e a 

concentração dos excedentes produtivos na capital, contribuindo para o fortalecimento da capital como 

centro econômico e ao desenvolvimento da infraestrutura urbana. 

Além do mais, a construção da Estrada de Ferro Belém-Bragança, iniciada em 1883, concluída em 

1908, e desativada no ano de 1957, se deu a partir do enriquecimento durante o ciclo da borracha, da 

diversificação das atividades econômicas e do aumento da aglomeração populacional que apresentava 

necessidades de provisão de produtos agrícolas produzidos em áreas ao longo ou próximas à rota 

ferroviária (CARDOSO, 2013). 

Historicamente rodovias caracterizam-se como eixo para a expansão urbana, modificando a 

dinâmica local, distanciando a imagem da cidade interligada a floresta e aproximando à realidade da 

cidade urbanizada articulada ao setor industrial (CARDOSO, 2013). Logo, a partir da década de 1960, 

Belém sofre um expressivo aumento populacional resultante da implantação da Rodovia Belém-Brasília 

(PINHEIRO, 2015). 

A Região Metropolitana de Belém (RMB) é a segunda mais populosa da Amazônia, e apesar de 

corresponder a menos de 1% do estado do Pará, concentra aproximadamente 33% da população estadual 

(IBGE, 2010), sendo considerada a principal expressão de centralidade na Amazônia oriental brasileira, 

de acordo com Pereira e Vieira (2016). Segundo Cardoso e Ventura Neto (2013), especialmente na cidade 

de Belém, o aumento da migração da área rural para a urbana acarretou a um agravamento e expansão da 
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sua área urbana.  

Dessa forma, objetiva-se apresentar historicamente o avanço da urbanização sobre a Área de 

Proteção Ambiental (APA) Metropolitana de Belém, unidade de conservação (UC) localizada nos 

municípios de Belém e Ananindeua no estado do Pará, descrevendo de que forma a expansão da RMB 

influenciou e de que forma esse processo levou a determinados problemas de ordem social, ambiental e 

econômico vivenciados na região.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém (APA Belém) foi criada por 

meio do Decreto Estadual nº 1.551, de 03/05/1993 e está localizada nos municípios de Belém e 

Ananindeua (IDEFLOR-BIO, 2017). A APA Metropolitana de Belém também se encontra inserida no 

Centro de Endemismo Belém (CEB), o qual tem como limites territoriais o Rio Tocantins no estado do 

Pará e o Rio Pindaré no Estado do Maranhão (ALMEIDA E VIEIRA, 2010).  

O CEB apresenta uma abundante biodiversidade, e embora seja de grande relevância, vem sendo 

ameaçado diretamente com o desmatamento, o qual alcançou 76% até 2004 da área em seus limites físicos. 

Fato que contribui diretamente para a ocorrência de modificações no sistema primário resultando na perda 

da biodiversidade, de acordo com Almeida e Vieira (2010).  

Essa situação vem se mostrando antagônica com o que é proposto na criação de uma unidade de 

conservação de uso sustentável, na qual é admitido o uso direto dos seus recursos naturais, através de 

práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais, segundo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). 

 

2.2 MÉTODOS 

Para a concepção do objetivo proposto foi estabelecido uma abordagem exploratória, pois, 

conforme Gil (2008), as pesquisas que apresentam caráter exploratório visam proporcionar uma visão 

geral sobre determinado fato, o que vai de encontro ao objetivo do trabalho. Para a abordagem do 

problema de pesquisa adotou-se procedimentos qualitativos, visto que os dados coletados são descritivos. 

Conforme Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa qualitativa não utiliza procedimentos estatísticos para 

a análise dos resultados, em razão de que os dados coletados procuram relatar a realidade estudada, sem 

que sejam quantificados os resultados. 
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Realizou-se a coleta de dados segundo a metodologia de pesquisa bibliográfica. De acordo com 

Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de livros e artigos científicos, o que possibilita 

ao pesquisador uma maior abrangência sobre o tema em estudo. 

Além do mais, utilizou-se o software Arcgis 10.1, o plano diretor e as imagens obtidas através da 

ferramenta Google Earth Engine, para a elaboração dos mapas temáticos da expansão da malha urbana no 

interior da APARMB.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A localização de Belém às margens da Baía do Guajará na entrada da Bacia Amazônica garantiu 

durante séculos o controle sobre o litoral local e sobre as vias de acesso aos grandes rios (CARDOSO, 

2013). Apesar disso, os rios e florestas eram considerados barreiras ao processo de ocupação (CORRÊA, 

1987). 

Segundo Ponte (2015), Belém se caracterizou como uma cidade de certas peculiaridades quanto a 

sua hidrografia. A cidade passou por diversas fases em seu processo de desenvolvimento, tais 

transformações ao longo da história foram condicionadas pela existência de corpos d’água na região, fator 

que influenciou diretamente na economia e territorialização local. 

Durante o início do processo de ocupação local, Pinheiro (2015) afirma que a construção de 

moradias era realizada em áreas de cotas altas devido à ocorrência de inundações e alagamentos em áreas 

mais baixas, as quais eram desprezadas para tal finalidade. Seguindo este padrão, a cidade expandiu-se 

até atingir o limite em que as áreas mais baixas passaram a ser ocupadas pela população mais carente, 

erguendo edificações conhecidas como palafitas, características do interior paraense, incorporadas desta 

forma ao ambiente urbano.  

Moreira (1966) em seu livro “Belém e Sua Expressão Geográfica” apresenta a expansão urbana de 

Belém, sob o ponto de vista geográfico, afirmando que a capital se desenvolveu, inicialmente, 

perifericamente para só depois adentrar ao território.  

Para o autor supracitado, a expansão urbana de Belém pode ser dividida em três fases: 1) Fase 

periférica ou ribeirinha (da fundação da cidade até meados do século XVIII), na qual a cidade apresenta 

seu crescimento às margens do rio; 2) Fase de penetração ou interiorização (de meados do século XVIII a 

meados do século XIX), na qual a cidade passa a se interiorizar apresentando, simultaneamente, ligação 

entre o rio e a mata; 3) Fase de continentalização (de meados do século XIX em diante), na qual a 

orientação do crescimento da cidade passa a ser continental e não costeira. 
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 Trindade Junior (1999) ao observar este cenário acrescenta à divisão proposta por Moreira (1966) 

uma quarta fase, a de metropolização, iniciada na década de 1960 e consolidada nas décadas posteriores, 

caracterizando-se pela integração das cidades e vilas localizadas nas proximidades de Belém, 

configurando uma malha urbana unificada. O autor salienta que tal fase apresenta ambiguidades: “De um 

lado temos, mais do que nunca, a consolidação de um modo de vida extremamente moderno, sofisticado 

e artificializado. De outro, temos o crescimento do baixo terciário, o déficit habitacional, a favelização 

acentuada, a insuficiência dos serviços e equipamentos urbanos, etc.”.  

Após 402 anos de existência, crescimento e desenvolvimento, Belém atualmente possui uma 

população estimada em 1.452.275 milhões de habitantes distribuídos em sua área territorial de 1.059,458 

km² (IBGE, 2018). O crescimento populacional da capital ao longo dos anos pode ser observado no gráfico 

(Figura 1), corroborando informações anteriormente citadas acerca da expansão urbana a partir da metade 

do século XX.  

 

Figura 1 - Crescimento populacional em Belém no período de 1872 a 2010

 
Fonte: IBGE, 2018. 

 

A metropolização significa também expropriação e perdas em relação ao próprio espaço urbano. 

Belém, na imensidão de sua malha metropolitana, vem perdendo em termos relativos sua vegetação para 

o concreto e para a valorização do metro quadrado de cada fração de seu espaço, explica Trindade Jr 

(1999). 

 Além disso, os aglomerados subnormais existentes na capital também apresentam duas condições 

envolvendo não somente o território a questão social, são estas a exclusão e a expropriação, reunidas no 

que Trindade Jr. (1999) trata como a “perda da própria cidade”, condição em que o habitante passa a ser 
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excluído territorialmente e socialmente em face aos demais, bem como expropriado do direito ao acesso 

as funções sociais da cidade. 

Além da exclusão e expropriação anteriormente citadas, também se encontra na literatura 

relacionada às problemáticas sociais urbanas o termo espoliação. Kowarick (1979), em A Espoliação 

Urbana, define o termo expresso no título, como a extorsão de direitos do cidadão, dentre estes o direito à 

moradia e boas condições de habitação, acesso a boa infraestrutura urbana, transporte, lazer e educação. 

Entende-se o termo extorsão como o ato de impedir, retirar ou negar algo ao indivíduo que por razões de 

cunho social, possui direito.  

Apesar dos instrumentos previamente citados estarem direcionados às questões da capital, é 

importante ressaltar que os assentamentos precários e suas problemáticas não se restringem somente a 

esta. Conforme neste já citado por Trindade Jr. (1999), a disseminação desses em áreas periféricas mais 

distantes do centro, é fator contribuinte para o processo de unificação da malha urbana, logo essas áreas 

também estão presentes na Região Metropolitana de Belém (RMB). 

A malha urbana já consolidada da RMB tem entre os municípios de Belém e Ananindeua uma 

interligação muito expressiva, esses dois municípios já se encontram de fato conurbados, processo que 

agora se encontra em desenvolvimento entre os municípios de Ananindeua e Marituba, baseando-se como 

eixo de interligação a Rodovia BR-316 (RODRIGUES et al, 2015). Segundo o Atlas do Desenvolvimento 

Humano Nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, no ano de 2010, a RMB possuía um grau de urbanização 

de 96,1%, sendo que a população do município de Belém correspondia a 60% da população metropolitana.  

A RMB apresentou altas taxas de desemprego, no ano de 2000, essa taxa atingiu 18,26%, já em 

2010, apresentou um decréscimo, registrando 12,11%, porém este cenário ainda não é o ideal, visto que a 

taxa registrada ficou muito acima da nacional de 7,65%. (SANTOS, 2015) 

Quanto à infraestrutura urbana, a RMB em comparação às estimativas das demais regiões do Brasil 

possui a maior presença de assentamentos precários quando considerado o contexto do Brasil urbano. As 

habitações e condições sociais inadequadas compreendem a maior parte, precisamente mais da metade da 

quantidade de domicílios e da população da RMB (MARQUES, 2007). Paralelamente à questão 

habitacional, encontra-se uma das principais problemáticas apresentadas pela RMB, o acesso à rede de 

esgoto. A oferta desse serviço é insuficiente em relação à demanda na totalidade dos municípios que 

compõem as RMB, inclusa nesta a capital Belém (RODRIGUES et. al, 2015) 

Dessa forma, observa-se que atualmente a RMB apresenta características similares a outras regiões 

metropolitanas brasileiras, como uma infraestrutura saturada e a presença de problemas relacionados à 
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ocupação desordenada em áreas inapropriadas à urbanização, por parcelas da população menos 

favorecidas economicamente (IDEFLOR-BIO, 2018). 

É importante destacar que a população residente na APA Metropolitana de Belém não possui 

conhecimento de fato sobre as reais condições sob as quais está exposta, tal fato se dá devido ao ineficiente 

gerenciamento da área, pois esta não propicia de forma viável e eficaz o conhecimento sobre a área onde 

estes residem, nem tão pouco o entendimento sobre os impactos ambientais gerados (JÚNIOR, et. al. 

2014). 

Foram elaborados dados com imagens dos anos de 1986 e 2016 (Figura 2), buscando obter o 

desenvolvimento da região em estudo. Primeiramente deve-se observar que no mapa referente ao ano de 

1986, a APA Metropolitana de Belém e o PEUt ainda não haviam sido instituídos, pois estes foram 

delimitados pela primeira vez somente no ano de 1993, optou-se por utilizar seus limites no mapa para 

que assim fosse possível facilitar a visualização do processo na área a ser explanada. 

Figura 2 – Mapa da expansão urbana em Belém do Pará, APA Metropolitana de Belém em 1986 e 2016. 

 
Fonte: Autores, 2018.  

Observa-se que no ano de 1986, a expansão da malha urbana já havia sido consolidada dentro dos 

limites do que posteriormente seria a APA Metropolitana de Belém, principalmente à área ao norte e 

noroeste do que se tornaria o PEUt. No ano de 2016, a expansão da malha urbana dentro dos limites da 

APA Metropolitana de Belém, e paralela aos limites do PEUt, com exceção da sua porção sul, sudeste e 

parte do sudoeste, apresentou-se de forma consolidada. 

Compreende-se conforme suas leis municipais de criação, que ambas as áreas, tanto a APA como 

o PEUt, surgiram com o objetivo de proteger os mananciais de abastecimento de água da cidade de Belém, 

devido à urgente necessidade de adoção de medidas de proteção aos mananciais (PARÁ, 1993). 

Nos objetivos a APA Metropolitana de Belém fica estabelecido claramente um modelo a ser 
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seguido a partir de sua criação, a fim de que esta atinja com excelência o seu propósito, porém, a fase de 

metropolização, a partir da década de 1960, correspondeu a um expressivo aumento populacional marcado 

pela presença de dualidades, com o expressivo crescimento de processos de formação de favelas. A criação 

da APA Metropolitana de Belém não impediu que a expansão urbana ocorresse em seus limites. 

Claramente por ser categorizada como Unidade de Conservação de Uso Sustentável, segundo o SNUC, é 

permitida nesta a ocupação humana. 

Conforme o Art. 15. do SNUC, o processo de ocupação deve assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais. Nota-se que o disposto na lei de criação da APA Metropolitana de Belém em 1993 

e no SNUC em 2000, contrasta com o que de fato ocorreu na área, conforme pode ser observado através 

dos mapas (Figura 2) apresentados anteriormente. É possível observar que não houve durante a expansão 

da área urbana nos limites da APA nenhum tipo de ordenamento ou planejamento para que os objetivos 

dispostos fossem cumpridos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Na revisão bibliográfica realizada, pôde-se entender inicialmente a dinâmica de ocupação da 

capital paraense e dos municípios que participam da RMB, e consequentemente da APA RMB. Observou-

se que o histórico da expansão mostra o motivo dessa expansão ter ocorrido de forma irregular, trazendo 

diversos problemas sociais e ambientais para a população residente da área. 

Sendo assim, a falta de disciplina quanto à ocupação da APA, culmina no quadro que se apresenta 

hoje, uma área em que a dualidade está presente na capital, com a construção de áreas reconhecidas 

legalmente pelo poder público e áreas clandestinamente formadas e fixadas no local, o fato é que a malha 

urbana como um todo propicia uma forte pressão antrópica sobre a Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, o PEUt. 

Sugere-se que sejam realizados trabalhos práticos na área de estudo, de forma a obter dados sólidos 

quanto à degradação ambiental e saúde desses habitantes, auxiliando na criação e execução de políticas 

públicas voltadas para a regularização da área, melhoria na qualidade ambiental e de vida da população.  
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RESUMO 

Diversos são os mecanismos existentes que auxiliam na requalificação de espaços públicos e privados 

no meio urbano contemporâneo. Dentre as opções disponíveis, estão os jardins verticais, que se 

constituem como vegetação disposta verticalmente nas construções. Nesse contexto, este estudo tem 

por objetivo avaliar a proposta de um jardim vertical na entrada de um edifício institucional, localizado 

em Belém-PA, verificando quais benefícios podem estar associados a sua implantação. Isso se deu em 

razão do desconhecimento de parte dos usuários do edifício e do entorno sobre as melhorias advindas 

de uma fachada vegetada, tornando, assim, esta pesquisa importante para a difusão deste 

conhecimento. Desse modo, a preocupação do estudo concerne no fato de verificar se a utilização do 

jardim vertical foi favorável às pessoas que ali convivem e ao ambiente, embasando as perspectivas 

críticas construídas a partir de célebres precursores da temática. Isso foi feito através de revisão 

bibliográfica e de análise da evolução temporal da fachada do edifício, que possuiu três fases de 

ornamentação: em pedra (fase I), em grama sintética (fase II) e em jardim vertical (fase III). Como 

resultado, verificou-se que algumas das espécies especificadas possuem condições opostas de rega e 

de exposição solar, fator este que dificulta uma manutenção eficiente do sistema. Ademais, a 

toxicidade de algumas plantas poderão se tornar um problema caso não sejam tomadas medidas 

preventivas contra o contato direto com crianças e animais de estimação. Por fim, evidenciou-se que 

o jardim vertical é satisfatório por trazer benefícios estéticos, ambientais, térmicos, acústicos e 

psicológicos aos usuários e ao entorno urbano, proporcionando qualidade de vida e contribuindo para 

a formação de uma metrópole amazônica mais sustentável. 

Palavra-chave: Fachadas vegetadas. Estética ambiental. Metrópole amazônica sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento urbano passou, a partir do século XX, a ser pensado com a premissa de 

requalificar espaços, públicos e privados, como o intuito de se obter maior qualidade ambiental e de 

vivência aos seus usuários. Nesse contexto, o conceito de cidades sustentáveis, segundo Guerra (2010), 

propõe que o espaço urbano contemporâneo deve ser capaz de disponibilizar soluções eficientes quanto 

à mobilidade urbana, à geração e destinação de resíduos, à conservação e ao uso da água, do ar e do 

solo, além de espaços construtivamente saudáveis. 

A partir disso, nota-se que é pela ótica desse último item que são desenvolvidos diversos sistemas 

que requalificam o espaço onde são implantados, gerando benefícios estéticos, ocupacionais e 

ambientais. Nesse contexto, o sistema a ser abordado neste estudo são os jardins verticais (também 

denominados de paredes vivas ou fachadas verdes), definidos por Ottelé (2011) como superfícies 

revestidas de vegetação, aplicadas diretamente nas edificações, ou em estruturas auxiliares, que podem 

possuir, ou não, mecanismos de suporte e manutenção. 

Dessa forma, este estudo tem por objetivo verificar quais os benefícios advindos do uso  de jardins 

verticais em edificações urbanas. Para isso, foi utilizado como estudo de caso a sede de um órgão 

institucional do governo do Estado do Pará, localizada em Belém-PA, que implantou recentemente um 

sistema de jardim vertical em sua fachada. Isso foi feito através de revisão de literatura e verificação 

de registros históricos da evolução da fachada da referida edificação, para assim, avaliar se a mesma 

foi implantada de maneira correta, analisando, por fim, quais os benefícios advindos do mesmo tanto 

para o edifício quanto para o meio urbano adjacente. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

Como área de estudo, foi escolhida a sede da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do 

Estado do Pará — SEMAS/PA, localizada em Belém-PA. Nesse contexto, optou-se pela mesma por 

dois motivos: I) O sistema de jardim vertical foi implantado recentemente, o que possibilitou a 

verificação da alteração de padrão estético, ambiental e ocupacional no edifício e no entorno e; II) A 

área do painel proposto possui dimensões consideráveis (40 m²), tornando-se um dos maiores modelos 

ao ar livre da capital paraense. 
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Coleta de dados 

Para este estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, em artigos, 

livros, contratos licitatórios e demais documentações pertinentes, de modo a delimitar as 

especificidades e tipificações existentes dos sistemas de jardins verticais. Com base nisso, pôde- se 

embasar a verificação do modelo proposto para a fachada do edifício-sede da SEMAS/PA, avaliando 

se o jardim vertical adotado é o mais adequado para o prédio supracitado e seu entorno, considerando 

os aspectos técnicos, ambientais e estéticos do sistema indicado. 

  

Análise de dados 

A partir da definição dos modelos existentes de jardim vertical, avaliou-se se a aplicação do mesmo 

na referida instituição cumpre as funções básicas para qual o mesmo foi concebido. Isso foi feito por 

meio da análise histórica das fases do edifício, que teve uma fachada com revestimentos: em pedra 

(fase I), com material sintético (fase II) e com vegetação (fase III), ressaltando como a implantação do 

sistema pode beneficiar a própria construção e o seu entorno, caso o modelo adotado seja o mais 

adequado para tal situação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Jardins verticais – tipologias, premissas e benefícios 

 

No que diz respeito ao surgimento dos jardins verticais, não se tem local ou data de origem 

registradas dos mesmos. No entanto, Köhler (2008) afirma que na Europa o uso de revestimento 

vegetal estava inicialmente relacionado ao plantio de uvas para a fabricação de vinho. Além disso, era 

comum verificar em cidades medievais alemãs e francesas o uso de vegetação em fachadas de moinhos, 

com o objetivo de se minimizar o desconforto térmico provocado pelo funcionamento do maquinário. 

No Brasil, o uso do jardim vertical foi introduzido pelo paisagista Roberto Burle Marx (1909–

1994), a partir da segunda metade do século XX. Em diferentes projetos, o profissional fez uso da 

verticalidade de vegetação como mecanismo estético e de regulação térmica, como é caso dos edifícios 

onde funcionam as sedes do Banco Safra, em São Paulo-SP, e da Xerox do Brasil, no Rio de Janeiro-

RJ. Nesse cenário, vale ressaltar a preferência do paisagista na escolha de espécies nativas, como o 

intuito de valorizar a flora nacional, ideal este vinculado ao momento histórico que ele estava inserido: 

o auge da Arquitetura Moderna Brasileira. 
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Quanto à tipologia, é recorrente na literatura a divisão dos jardins verticais em duas categorias 

principais: Fachada Verde (FV) e Parede Viva (PV), conforme apontam estudos de Manso e Castro-

Gomes (2015) e Cruciol Barbosa et al (2016). Sob essa perspectiva, define-se como fachada verde 

todo sistema que utiliza plantas trepadeiras diretamente em contato com a superfície da edificação. Já 

Perini et al (2014) ainda acrescentam que nesse grupo incluem-se os sistemas que possuem trepadeiras 

apoiadas em cabos ou treliças. Quanto às Paredes Vivas, define-as como todo sistema composto de 

painéis pré-vegetados, módulos de suporte verticais ou faixas vegetadas, fixadas verticalmente. 

Por esse aspecto, tais categorias também possuem suas subclassificações: enquanto o sistema de 

FV pode ser do tipo direto (com aplicação da vegetação diretamente na alvenaria) ou indireto (com 

suporte de sistemas auxiliares de pendentes, como cabos de sustentação), as PV são usualmente 

classificadas em contínuas (criando uma uniformidade na fachada) ou modulares (fazendo uso de 

elementos geométricos, também conhecidas como painéis verdes). Desse modo, nota-se que nas PV, 

especialmente nos sistemas modulares, encontra-se maior diversidade de espécies, fator este que 

possibilita a concepção de painéis variados. Entretanto, a escolha das espécies utilizadas na 

composição do sistema não deve considerar apenas requisitos ornamentais, tendo em vista que cada 

espécie possui condições fisiológicas específicas de exposição à luz solar, à precipitação e ao solo de 

assentamento. Por isso, a manutenção desse sistema costuma ser mais frequente e onerosa, caso o 

mesmo seja mal dimensionado. 

No que concernem às premissas do uso de jardins verticais, Santos (2017) ressalta que qualquer 

superfície que entre em contato, direto ou indireto, com os mesmos deva ser impermeabilizada. Isso 

se dá, de acordo com Carvalho (2006), devido ao fenômeno da evapotranspiração das plantas, que 

consiste na decorrência dos fenômenos de evaporação (perda de água superficial da vegetação) e 

transpiração (perda de umidade resultada da fisiologia vegetal). Com isso, o acúmulo de umidade, 

gerada na interface jardim-alvenaria, resulta em deterioração da edificação, segundo relata Rodrigues 

(2017). 

Com relação aos benefícios advindos do uso de jardins verticais, Morelli (2016) afirma que o 

sombreamento gerado pela vegetação impede a insolação direta das superfícies das fachadas. Isso 

proporciona tanto conforto térmico dos ambientes internos da edificação como menor degradação 

química do substrato constituinte da alvenaria, garantindo, assim, maior durabilidade à envoltória do 

edifício. Com base nisso, Santos (2017) declara que a redução da temperatura interna máxima do 

edifício pode chegar a 80%, dependendo do sistema escolhido e da orientação da fachada onde o 
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mesmo foi implantado. Ademais, Scherer (2014) acrescenta que a presença de vegetação ajuda na 

filtração de emissões particuladas no ambiente, garantindo uma qualidade do ar local mais satisfatória. 

Ainda acerca dos benefícios oriundos do uso de jardins verticais, Coma et al. (2015) ponderam que 

a utilização desses sistemas viabiliza soluções de isolamento ou atenuação acústica. Com relação a 

isso, os autores descrevem que o sistema é, geralmente, eficiente, devido à capacidade de absorção 

sonora de frequências médias (pelo substrato) e altas (pela vegetação). Com relação a isso, estudos de 

Thomazelli et al. (2016) mostraram que a absorção sonora de uma superfície constituída apenas por 

placas de base, associadas a um recipiente geotêxtil, apresentou uma taxa de 50% (para a frequência-

padrão de 1.000Hz). Enquanto isso, uma superfície com as mesmas características que a primeira, 

porém, acrescida de substrato, expôs a mesma taxa em 90%. Já para superfícies com o sistema 

completo (recipiente geotêxtil + substrato + vegetação), a taxa de absorção verificada pode ser de até 

100%, dependendo de fatores como espécies utilizadas, arranjos de painéis, dimensão da superfície 

implantada, dentre outros. 

Por outro lado, Tsunetsugu, Miyazaki (2005) e Scherer (2014), afirmam que os benefícios advindos 

do uso de jardins verticais não se baseiam unicamente em aspectos técnicos, como também 

psicológicos. Nesse âmbito, os autores afirmam que áreas verdes melhoram inconscientemente a 

autoestima e a disposição física e mental dos indivíduos, fenômeno descrito como biofilia. 

 

O estudo de caso – caracteristicas e evolução da fachada 

 

  Funcionando no mesmo prédio desde 1988, a sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Sustentabilidade — SEMAS/PA, localiza-se na Tv. Lomas Valentinas, n.º 2717, no bairro do Marco, 

em Belém-PA. Na região, o entorno é utilizado para fins mistos, com a presença tanto de residências 

unifamiliares como de comércios de pequeno/médio porte e instituições de ensino, pesquisa e 

consultoria técnica, além do setor varejista. Nesse cenário, até o ano de 2017, a fachada do edifício era 

revestida de pedras ornamentais (fase I), com a presença de diversos indivíduos arbóreos nas 

proximidades (figura 01). 



Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

Figura 01 – Situação da fachada da SEMAS/PA até janeiro de 2017 

 
Fonte: Google Street View. 

 

Nota-se, a partir da figura 01, que a fachada não dispunha de jardins verticais. Entretanto, os 

indivíduos arbóreos presentes em frente à mesma, com as floreiras (localizadas nas varandas 

superiores), cumpriam o papel dos sistemas abordados neste estudo, garantindo não apenas o 

conforto ambiental da entrada do edifício, como a estética do espaço. 

Porém, a partir do ano de 2018, o edifício teve sua fachada revitalizada, conforme figura 02. 

Na mesma, nota-se que a população arbórea original foi suprimida e substituída por poucos 

exemplares de outras espécies. Além do mais, o painel em pedra ornamental foi revestimento com 

tecido sintético, como o intuito de mimetizar um jardim vertical feito de grama (fase II). 

  

Figura 02 – Situação da fachada da SEMAS/PA entre janeiro de 2018 e junho de 2018 

Fonte: Google Street View. 

 

Como efeito da implantação da referida fachada, era comum o questionamento dos usuários 

do edifício quanto ao desconforto térmico e acústico que a mudança proporcionou no espaço, além 
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de desqualificar esteticamente a entrada da instituição. Em respostas às manifestações 

supracitadas, o órgão abriu o edital de licitação (n.º 018/2018), com o objetivo de requalificar a 

fachada utilizando a técnica de jardim vertical. Para isso, foi proposto pela SEMAS/PA um 

projeto-base de jardim vertical (figura 03): 

Figura 03 – Projeto-base do jardim vertical proposto para a fachada da SEMAS/PA 

 

Fonte: SEMAS, 2018 

 

Observa-se, a partir da figura 03, que o modelo de jardim vertical escolhido foi o do tipo 

Parede Viva modular, denominada de “muro verde”. A viabilidade dessas especificações será 

discutida na seção 3.3 — Análise crítica do jardim vertical adotado. Com isso, em setembro de 

2018 foi entregue a fase III, no qual o painel sintético foi substituído por uma PV modular, 

conforme evidencia a figura 04: 

 

Figura 04 – Jardim Vertical implantado na entrada da sede da SEMAS/PA em setembro de 2018. 

 

Fonte: Autores, 2018 
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Análise crítica do jardim vertical adotado 

Para composição vegetal do painel, o edital determinou que as espécies utilizadas 

fossem: samambaia regional (Nephrolepis exaltata), alfinete (Asparagus densiflorus 

Sprengeri), mini pandanus verde (Pandanus racemosus), jiboia amarela (Scindapsus aureus), 

jiboia verde (Epipremnum pinnatum), dianella (Dianella tasmanica), guaimbé (Philodendron 

bipinnatifidum) e iresine (Iresine herbstii), cujas características estão detalhadas no Quadro 

01. 

Quadro 01 – Espécies utilizadas no jardim vertical da SEMAS/PA 
 

Espécie Luz Rega Solo Perene? Toxicidade? 
Adaptação 
Geográfica 

Samambaia regional Meia sombra Periódica Rico em nitro. sim Não Tropical 
Alfinete Meia Sombra Periódica Rico em mat. org. sim Não Tropical 

M. pandanus verde Meia Sombra Intensiva Rico em umidade sim Não Tropical 

Jiboia amarela Meia Sombra Intensiva Rico em mat. org. sim Não Tropical 

Jiboia verde Sol pleno Periódica Rico em mat. org. sim Sim Tropical 

Dianella Meia Sombra Periódica Rico em mat. org. sim Não Tropical 

Guaimbé Sol pleno Periódica Rico em mat. org. sim Sim Tropical 
Iresine Sol pleno Ocasional Rico em mat. org. sim Não Tropical 

Fonte: Autores (2018). 

 

Quanto à insolação, 62,5% das espécies escolhidas necessitam de iluminação difusa (meia 

sombra), isto é, uma intensa exposição à luz solar pode ser prejudicial ao desenvolvimento 

saudável das plantas. Com isso, nota-se que a fachada escolhida para a implantação do jardim está 

orientada para sudoeste, cuja insolação se dá entre 11h e 18h, de junho a dezembro. Isso implica 

que, durante uma parte do ano (junho–dezembro), o sistema terá incidência solar em abundância, 

ao passo que, entre dezembro e janeiro, e pelas manhãs, o mesmo não receberá sol. 

Quanto à hidratação, 62,5% das espécies necessita de rega periódica (2 a 3 vezes por semana), 

enquanto 25% exige umidificação constante. Já no caso da Iresine, atenta-se ao fato da mesma 

necessitar de rega ocasional, em decorrência da mesma ser usual em regiões mais secas. No que 

tange ao substrato, todas as espécies existentes necessitam de solo rico em matéria orgânica, 

destacando a adição de nitrogênio nos vasos das samambaias. 

Quanto à conservação de suas folhas, todas as plantas escolhidas são perenes, ou seja, não 

apresentam troca de folhagens, condição esta recomendável para jardins verticais implantados em 

espaços públicos, evitando a dispersão de resíduos orgânicos no entorno. Já quanto à toxicidade, 

duas das espécies especificadas, jiboia-verde e guaimbé, apresentam em sua estrutura fisiológica 



Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

uma substância nociva à saúde humana: o oxalato de cálcio. Cabe ressaltar que o ácido em questão 

não se caracteriza como um veneno, porém, caso seja ingerido, o mesmo pode provocar um edema 

pulmonar, asfixiando o individuo. Por isso, tais espécies devem estar longe do contato com os 

usuários do prédio, sobretudo com crianças e de animais de estimação. 

Já no que se refere à sua adaptação climática, as plantas escolhidas são originárias de clima 

tropical, o que compatibiliza as mesmas com o qual estão sujeitas. Contudo, algumas das espécies 

supracitadas não são de origem amazônica (África — alfinete; Oceania — minipandanus verde, 

jiboia-amarela, jiboia-verde e dianella), condição esta que descaracteriza a premissa de 

regionalidade do jardim vertical, tornando-o genérico. 

Por fim, quanto aos componentes técnicos, o edital n.º 018/2018 previu a implantação de manta 

líquida impermeabilizante, aplicação de drenos sobre a impermeabilização, estrutura em 

serralheira para suporte de 575 vasos plásticos, além de um sistema de irrigação automatizado. 

Nota-se que foram pensados nos critérios de durabilidade da edificação ao projetar a 

impermeabilização e o conjunto de retirada de excesso de umidade, contudo, há de se verificar se 

o sistema de irrigação atende às diferentes condições de rega existentes no painel. 

Nesse contexto, avalia-se que o sistema de jardim vertical requalificou o espaço onde foi 

implantado, desenvolvendo uma condição estética agradável à entrada do edifício. Ademais, a 

implantação de sistemas técnicos de controle de umidade (impermeabilização, drenagem e 

irrigação) atende às recomendações para a garantia de uma edificação saudável e durável. Além 

disso, notou-se que os usuários do prédio mostraram-se favoráveis à substituição do revestimento 

existente na fase II pela atual, podendo implicar, futuramente, no melhoramento do desempenho 

e das relações existentes no órgão. 

Quanto aos seus benefícios Termoacústicos obtidos, sua mensuração não foi desenvolvida 

neste estudo, carecendo de uma abordagem complementar. Contudo, há de se mencionar que a 

escolha das espécies adotadas é medianamente satisfatória, tendo em vista que algumas possuem 

condições técnicas de conservação distintas, dificultando os futuros procedimentos de 

manutenção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que o jardim vertical utilizado na entrada do edifício-sede da SEMAS/PA 

requalificou o espaço do prédio e do entorno urbano. Isso pôde ser verificado uma vez a premissa 
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de cidades sustentáveis envolver a satisfação do usuário com o espaço vivenciado. 

Nesse contexto, o padrão estético foi explicitamente melhorado na área, podendo gerar 

benefícios subjetivos ao comportamento humano dos que por ali transitam. Ademais, podem 

ocorrer benefícios físicos, como a melhora das sensações de calor e de barulho excessivo, 

atenuadas pela correta dosagem de vegetação. 
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RESUMO  

Atualmente a degradação da qualidade do ar é uma ameaças à qualidade de vida das pessoas que 

habitam regiões densamente urbanizadas onde a frota de veículos, embarcações e fontes fixas, como 

a existente no município de Santarém – PA. O objetivo deste trabalho foi analisar estatisticamente o 

comportamento da concentração de partículas totais em suspensão – PTS presente na atmosfera de 

Santarém em função das variáveis meteorológicas precipitação pluviométrica, temperatura máxima e 

umidade do ar de série histórica de 10 anos (2007 a 2017) e outra série de 1 ano (2013), considerando 

o intervalo de meses de janeiro a novembro. Os dados meteorológicos foram disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, o qual possui uma estação meteorológica instalada em 

Belterra, única estação de monitoramento de dados climatológicos com localização mais próxima do 

município de Santarém. Os dados de PTS foram coletados durante 24 horas ininterruptas, a cada 

intervalo de cinco dias no mês, com auxílio do coletor amostrador de grande volume (HI-Vol), no 

período de janeiro a novembro de 2013 e extraídos de relatório técnicos elaborados pela Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado do Pará - SEMAS. A análise estatística foi 

realizada pelo método da Regressão Linear Múltipla - RLM que se mostrou adequado para análise da 

influência da temperatura, precipitação e umidade sobre o comportamento da concentração de PTS 

na atmosfera da região estudada, onde o coeficiente de correlação (R-múltiplo) foi classificado como 

forte em ambas as análises. Os resultados das RLM mostraram que as concentrações de PTS 

aumentaram, conforme se elevou a temperatura e umidade. Contudo, a concentração de partículas 

decresceu conforme aumentou a precipitação na área. 

 

Palavras-chave: Poluentes do ar, Meteorologia, Estatística. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a degradação da qualidade do ar é considerada um dos maiores problemas das 

populações humanas, tornando-se uma das maiores ameaças à qualidade de vida das pessoas que 

habitam regiões densamente urbanizadas e/ou industrializadas. Tal ameaça, é consequência das 

emissões atmosféricas originadas da frota de veículos, embarcações e fontes fixas existentes nestes 

locais. Em uma área portuária, como a existente no município de Santarém - PA, é esperado uma 

maior concentração de substâncias poluentes em sua atmosfera, devido a queima de combustíveis 

oriundas da movimentação da frota de veículos e embarcações no local, bem como das operações 

executadas nas instalações portuárias existentes (BAIRD e CANN, 2011). 

Entre os poluentes listados na a resolução nº 03, de 28 de junho de 1990, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, estão as partículas totais em suspensão – PTS (BRASIL, 

1990). Para Allen (2009) os PTS integram um conjunto de partículas, classificadas de material 

particulado, no estado sólido ou líquido com diâmetro menor que 100 μm que incluem poeiras, 

fumaças e aerossóis lançados para atmosfera de diversas fontes. 

Para Lazzari (2011) a concentração de poluentes atmosféricos em determinada região é 

influenciada pelo clima, onde os parâmetros meteorológicos influenciam a qualidade do ar, desta 

forma desempenhando importante papel em sua concentração na atmosfera, bem como em sua 

remoção da mesma. Tal influência foi confirmada nos trabalhos de Torres; Martins (2005),  Moreira; 

Tirabassi; Moraes. (2008), Esquivel; Gomes; Grauer (2011) e Nguyen et al. (2017) que relacionaram 

concentrações de poluentes atmosféricos com variáveis meteorológicas. 

Nesse contexto, o município de Santarém-PA está situado em região onde funcionam 

instalações portuárias de grande porte, que desenvolvem atividades que emitem poluentes do ar, entre 

eles as partículas totais em suspensão. Portanto, objetivou-se com o presente estudo analisar a 

correlação entre as concentrações de PTS, entre os meses de janeiro a novembro de 2013, com as 

médias de precipitação pluvial, temperatura e umidade do ar observado na região de Santarém-PA 

para o período de 2007 a 2017, a fim de verificar o comportamento das mesmas. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de estudo 

A pesquisa foi realizada no município de Santarém, no estado do Pará, por possuir posição 

geográfica estratégica na movimentação de cargas na região do Tapajós, onde operam instalações 
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portuárias de grande porte. A cidade de Santarém situa-se no oeste do estado do Pará (figura 01).  

A cidade de Santarém, assim como nos demais municípios do estado do Pará, não possui rede 

de monitoramento da qualidade do ar, assim necessitando de estudos que avaliem a concentração de 

poluentes atmosféricos em razão de seu território, abrigar atividades econômicas com potencial 

impacto nos meios físico, biótico e social – relacionadas às operações portuárias movimentadoras de 

produtos agrícolas no principal porto público do município que além das cargas, envolve a 

movimentação de veículos pesados e embarcações de grande porte. 

 

Figura 01 – Localização do município de Santarém (PA) 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

 2.2. Dados utilizados 

Para este estudo foram selecionadas as variáveis meteorológicas: precipitação pluviométrica, 

temperatura máxima e umidade, além do poluente atmosférico partículas totais em suspensão (PTS). 

Desse modo, os dados de precipitação pluvial foram gerados na estação de superfície nº 82246, 

localizada no município de Belterra-PA, sob as coordenadas geográficas 2,63ºS e 54,95ºW e altitude 

de 175,74m, de responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Os dados foram 

obtidos por meio do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do INMET. 

Ressalta-se que o estudo utilizou dados da estação de Belterra por ser a estação de monitoramento de 

dados climatológicos mais próxima da cidade de Santarém, município alvo do estudo. 

Nesse contexto, efetuou-se o download de uma série história diária das seguintes variáveis: 

Precipitação diária (P, em mm/dia), Temperatura máxima (Tmáx, em ºC) e Umidade relativa média 

(Ur, em %) para o período de 2007 a 2017, compreendendo os meses de janeiro a novembro. Destaca-

se que a seleção do período de meses de janeiro a novembro se deu em função da necessidade de 

haver sincronismo temporal entre dados meteorológicos com os de poluição, disponíveis também 
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para o mesmo período de meses do ano 2013. 

Os dados de partículas totais em suspensão, para o período de janeiro a novembro de 2013, 

foram extraídos de pareceres técnicos e notas técnicas redigidos para empreendimentos localizados 

na área do porto público de Santarém, elaboradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMAS, assim como de relatórios de duas estações de qualidade do ar, localizadas 

na área portuária da Companhia Docas do Pará – CDP no município de Santarém. 

Os dados de concentração das partículas totais em suspensão foram originados do 

monitoramento executado por um amostrador de grande volume (HI-Vol), com método de 

amostragem estabelecido pela Resolução CONAMA 03/90, cuja medição ocorreu, durante 24 horas 

ininterruptas, a cada intervalo de cinco dias de cada mês. 

2.3. TRATAMENTO ESTATÍSTICO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Uma vez formatados os dados das séries históricas das 4 (quatro) variáveis supracitadas, 

procedeu-se à análise estatística conjunta das mesmas, por meio do método de Regressão Linear 

Múltipla (RLM). Nesse âmbito, utilizou-se a RLM por se desejar prever o comportamento de uma 

variável (partículas totais em suspensão) em função da ação conjunta de outras três variáveis 

(precipitação, temperatura e umidade). Desse modo, infere-se que as partículas totais em suspensão 

é a variável dependente (Y) de três variáveis independentes, que são precipitação (X1), temperatura 

(X2) e umidade (X3). 

Com isso, foram gerados gráficos de comportamento para a relação entre as variáveis 

dependente e independente, obtendo-se, também, uma solução equacional que contempla a previsão 

de Y em função de X1, X2 e X3. Ao final, gerou-se uma Matriz de Correlação com as variáveis 

aplicáveis, no intuito de verificar o grau de correlação entre as mesmas. 

 

3. RESULTADOS 

Utilizando o software Microsoft Excel, gerou-se duas regressões lineares: I) a partir da série 

2007-2017 das variáveis independentes (temperatura máxima, precipitação e umidade) com a série 

de PTS do ano de 2013 e; II) a partir da série do ano de 2013 das variáveis independentes supracitadas 

com o espaço amostral de PTS, também relativo à 2013. Dessa forma, para verificar quais das 

regressões apresentaram resultados mais significativos, comparou-se as correlações obtidas em 

ambos os casos (Quadro 01), escolhendo-se a série que apresentou o melhor grau de sensibilidade 

entre as variáveis analisadas. 
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Quadro 01 – Comparação da correlação obtida do ano representativo de 2013 e do período de anos entre 

2007 -2017 

Estatística de regressão 

(Série 2013) 

Estatística de regressão           

(Série 2007-2017) 

R múltiplo 0,8362 R múltiplo 0,7255 

R-Quadrado 0,6993 R-Quadrado 0,5264 

R-quadrado 

ajustado 
0,5704 

R-quadrado 

ajustado 
0,3234 

Erro padrão 61,34 Erro padrão 76,98 

Observações 11 Observações 11 

Fonte: Autores (2018) 

 

Por meio do Quadro 01, nota-se que o coeficiente de correlação (R-múltiplo) obtido em ambas 

as análises é considerado por Dantas (1998) e Devore (2006) como Forte, pois estão entre o intervalo 

(0,70<R≤0,90). Em adição a isso, o coeficiente de determinação ajustado (R-quadrado ajustado) da 

série 2013 obteve grau forte na escala proposta por Coutinho et al (2012), enquanto na série 2007-

2017 o mesmo apresentou grau médio. Isso significa que os valores selecionados do ano-base de 2013 

apresentam maior e melhor representatividade acerca do comportamento da variável dependente (no 

caso, a dispersão de partículas) do que o da série temporal de 10 anos. Dessa forma, tais resultados 

permitem que seja inferida a premissa de que é preferencial que a temporalidade das variáveis 

independentes (x1, x2 e x3) esteja compatibilizada com a temporalidade da variável dependente (y), 

para que os dados apresentem maior consistência estatística. Assim, a análise de regressão escolhida 

para estudo foi a do ano de 2013, cujos detalhamentos estão dispostos nos Quadros 02, 03 e 04, e nos 

Gráficos 01, 02 e 03. 
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Quadro 02 – ANOVA da série 2013 

ANOVA Gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 3 61252 20417 5,43 0,03 

Resíduo 7 26339 3763   

Total 10 87591       

Fonte: Autores (2018) 

 

 

Já no que diz respeito ao Quadro 02, analisou-se o F de significação, onde foi verificado que 

o mesmo é inferior a 0,05 (no caso, o F de significação obtido foi 0,03). Isso implica, segundo Sell 

(2005), que a regressão realizada entre as variáveis expostas é significativa, isto é, possui sentido 

estatístico. 

 

Quadro 03 – Resultados de Regressão da série 2013 

  Coeficientes 
Erro                       

padrão 
Stat t valor-P 

95% 

inferiores 

95% 

superiores 

Interseção -14778,47 4300,74 -3,44 0,01 
-

24948,10 
-4608,84 

Precipitação -0,06 0,25 -0,22 0,83 -0,65 0,54 

Temp. Máxima 

Média 
257,44 83,75 3,07 0,02 59,40 455,48 

Umidade 

Relativa Media 
78,26 20,37 3,84 0,01 30,09 126,44 

Fonte: Autores (2018) 

 

A partir do Quadro 03, pôde-se verificar qual o modelo algébrico que representa a dispersão 

de partículas na região da Santarém, descrito pela Equação 1: 

𝑃𝑇𝑆 = −14.778,47 − 0,06. 𝑃 + 257,44𝑇𝑚á𝑥 + 78,26𝑈                         Eq. (2) 

Sendo PTS a concentração de partículas, em microgramas por metro cúbico; P, a precipitação 

mês, em milímetros; Tmáx, a temperatura máxima diária, em graus Celsius; e U, umidade relativa 

média, em casas decimais. A partir desse modelo, é possível inferir que a concentração de partículas 
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na atmosfera cresce conforme o aumento da temperatura máxima e da umidade relativa, condições 

estas passíveis de ocorrência em regiões tropicais, onde as temperaturas são elevadas e os percentuais 

de umidade são expressivos. Porém, de forma inversa, percebe-se que a concentração de PTS decresce 

conforme aumenta a precipitação na área, contudo, tal redução foi classificada como pequena por ser 

de apenas 6%. 

A partir disso, foi gerado também o detalhamento do comportamento da dispersão de 

partículas com relação a cada variável independente de forma individualizada (Gráficos 01, 02 e 03), 

com o intuito de verificar a influência de cada uma sobre a variável dependente.  

Gráfico 01 – PTS em função da Temperatura Máxima 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

Nota-se, por meio do Gráfico 01, que a correlação existente entre o PTS e a Tmáx é negativa, 

o que implica que à medida que a temperatura máxima aumenta, a concentração de partículas tende 

a ser menos expressiva. A partir disso, concebe-se que a temperatura máxima influencia o PTS de 

forma diferente, a depender de quais variáveis estão se relacionando com a variável y 

simultaneamente. Quando se relaciona o PTS com todas as variáveis independentes (temperatura, 

precipitação e umidade), percebe-se, pela equação 1, que o mesmo aumenta conforme a temperatura 

também aumenta. Entretanto, quando se analisa apenas a relação Temperatura, a concentração tende 

a ser inversamente proporcional à temperatura.  

Cabe mencionar que a correlação encontrada para o modelo linear dessa análise mais restrita 

(x1, y) possui um coeficiente de determinação considerado fraco (R²=6,5%) por Coutinho et al (2012). 

Ao verificar um padrão de correlação mais expressivo, concebeu-se que o modelo matemático mais 

y = -30.231x + 1055.8
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condizente com esta restrição possui o caráter polinomial, apresentando um grau de correlação médio 

(R²=23,12%). 

Gráfico 02 – PTS em função da Precipitação 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

Quanto ao Gráfico 02, percebe-se que a concentração de PTS aumenta conforme aumenta a 

precipitação, fato este que também difere do comportamento das variáveis quando estas estão 

relacionadas com as demais (apresentando tendência de comportamento inverso). Além do mais, o 

coeficiente de determinação é ainda mais fraco (R²=3,14%) do que o descrito pelo padrão da equação 

1 (que é de 6%). Para o modelo potencial obteve-se um padrão mais significativo, com coeficiente de 

determinação médio (R²=22,03%). 
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Gráfico 03 – PTS em função da Umidade 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

Quanto ao Gráfico 03, nota-se que a correlação entre o PTS e a umidade é positiva, 

apresentando uma correlação média (R²=23,64%). Ao verificar outro padrão correlativo, o modelo 

polinomial apresentar um coeficiente de determinação também médio (R²=26,89%), com diferença 

pouco significativa para o modelo linear. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os dados meteorológicos para o ano-base de 2013 apresentaram maior e melhor 

representatividade acerca do comportamento da variável dependente (concentração de PTS) do que 

os dados da série temporal 2007-2017. 

Os resultados da análise conjunta dos dados, mostram que a concentração de PTS aumenta, 

conforme se eleva a temperatura e umidade, condições meteorológicas consideradas normais em 

regiões tropicais, como a de Santarém. Porém, de forma contrária, percebe-se que a concentração de 

partículas decresce conforme aumenta a precipitação na área, contudo, com pequena redução. 

Considera-se que o método da Regressão Linear Múltipla se mostrou adequado para análise 

da influência da temperatura, precipitação e umidade sobre o comportamento da concentração de PTS 

na atmosfera da região estudada, sendo que dos dois modelos matemáticos gerados, um linear e outro 

polinomial, o modelo polinomial apresentou padrão de correlação mais expressivo. 
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RESUMO  

A Ixora sp., pertencente à família Rubiaceae, popularmente conhecida como “ixora”, “ixora-coral”, 

“equisósea”, “gerânio selvagem”, “fogo selvagem” ou “louro de jardim”, é um arbusto que atinge até 

2,5m de altura. A ixora é originária da Índia, utilizada tradicionalmente na medicina popular oriental, 

possuindo características terapêuticas diferenciadas. Muitas dessas plantas são cultivadas em quintais 

e jardins de residências, no entanto, em muitos casos suas propriedades físico-químicas são 

desconhecidas por parte de quem às cultiva e utiliza no tratamento de doenças, ou até mesmo refutam 

seu consumo, devido à falta de conhecimento científico. O conhecimento de plantas com propriedades 

medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos. A 

partir disso, esse estudo teve como finalidade avaliar alguns parâmetros físico-químicos e os 

compostos bioativos do fruto da ixora. A amostra foi coletada em um quintal localizado na cidade de 

Soure-PA, e encaminhada, imediatamente, ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade do Estado do Pará, Campus XIX, Salvaterra-PA, onde foram realizadas as análises 

quantitativas de pH, acidez titulável total, sólidos solúveis totais, fenóis totais e flavonoides totais. O 

valor médio obtido para sólidos solúveis totais para o fruto da ixora foi 19,33 °Brix, acidez titulável 

total, obteve-se o valor médio igual a 0,19%, pH, o valor de 4,73. Para os compostos fenólicos o valor 

médio de 541,22 mg EAG.100 g-1 e para flavonoides totais de 107,61 mg ER.100 g-1. A partir dos 

dados obtidos nesta pesquisa, constatou-se que o fruto analisado é rico em substâncias capazes de 

combater os radicais livres, substâncias que trazem complicações ao organismo como o 

envelhecimento precoce, e doenças degenerativas. Com isso, considera-se importante o consumo 

desse produto natural. 

 

Palavras-chave: Compostos bioativos. Perfil físico-químico. Ixora sp. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Ixora sp. popularmente conhecida como “ixora”, “ixora-coral”, “equisósea”, “gerânio 

selvagem”, “fogo selvagem” ou “louro de jardim”, é um arbusto que atinge até 2,5 m de altura 

(LORENZI; SOUZA, 1995). Pertencente à família Rubiaceae, a qual compreende 6500 gêneros e 

13000 espécies. Possui distribuição cosmopolita, predominantemente em regiões tropicais, sendo que 

cerca da metade de suas espécies é de ocorrência neotropical e a maioria encontrada na América do 

Sul (GOVAERTS et al., 2007). 

Essa espécie de arbusto é originária da Índia e caracterizam-se por apresentarem folhas 

grandes ovais acuminadas de cor verde-escuras, quase sem pecíolo, inseridas opostas duas a duas. Nas 

flores da ixora, precisamente, já foram identificados sesquiterpenos, hidrocarbonetos, esteroides, 

triterpenos, açúcar manitol e o triterpeno ácido ursólico. Este último possui propriedades medicinais 

que vêm sendo testadas, tais como: atividade anti-inflamatória, antialérgica, antibacteriana, 

antifúngica, antiviral, anti-HIV, antiproliferativo, diurético, hepatoprotetora e hipoglicemiante. 

(ALMEIDA; MACIEL, 2011). 

A ixora é utilizada tradicionalmente na medicina popular oriental, possuindo características 

terapêuticas diferenciadas (ALMEIDA; MACIEL, 2011). Além disso, seus frutos, quando 

completamente maduros, são utilizados como fonte alimentar (BALIGA; KURIAN, 2012), 

apresentando forma globular, de superfície lisa e brilhante. O cultivo desta espécie no Brasil é 

restritamente ornamental principalmente nos estados de clima quente (DUARTE; RESENDE; 

CARNEIRO, 2006).  

O conhecimento de plantas com propriedades medicinais simboliza muitas vezes o único 

recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos. Muitas dessas plantas são cultivadas em quintais 

e jardins de residências, no entanto, em muitos casos suas propriedades físico-químicas são 

desconhecidas por parte de quem às cultiva e utiliza no tratamento de doenças, ou até mesmo refutam 

seu consumo, devido à falta de conhecimento científico. A partir disso, esse estudo teve como 

finalidade avaliar alguns parâmetros físico-químicos e os compostos bioativos do fruto da ixora.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A amostra foi coletada num quintal localizado na cidade de Soure-PA, e encaminhada, 

imediatamente, ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, 

Campus XIX - Salvaterra. Onde foram realizadas as análises quantitativas de pH, acidez titulável 
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total, sólidos solúveis totais, fenóis totais e flavonoides totais. 

 

2.1 Análises físico-químicas 

 Para a realização das análises físico-químicas foi preparado um extrato aquoso dos frutos. 

Para isso pesou-se 10 g da amostra, a qual foi tritura com 90 mL de água destilada; em seguida o 

extrato foi filtrado e acondicionado em béquer de 100 mL até a realização das análises que foram 

realizadas de acordo com Zenebon, Pascuet e Tiglea (2008). O pH foi determinado por potenciometria 

com eletrodo de vidro em pHmetro. A acidez titulável total foi quantificada por volumetria com 

indicador fenolftaleína. Os sólidos solúveis totais foram analisados em refratômetro ABBE com 

compensação de temperatura automática. A realização de todos as análises se deu em triplicata. 

 

2.2 Análises de quantificação de compostos bioativos 

2.2.1 Preparação do extrato 

Para a realização das análises de fenóis e flavonoides totais preparou-se um extrato aquoso 

dos frutos, para isso pesou-se 10 g da amostra, que foi triturada em processador com 90 mL de água 

destilada por 5 minutos. Passado esse tempo, o extrato foi filtrado e armazenado em frasco âmbar até 

a realização das quantificações. 

 

2.2.2 Fenóis totais 

A quantificação de fenóis totais foi realizada a partir do método espectrofotométrico de Folin 

Ciocalteau, segundo procedimento descrito por Wilczynska (2010). Para construir a curva analítica 

de calibração foi utilizado como padrão o ácido gálico, nas concentrações de 20 a 120 µg.mL-1. Com 

isso, foi obtida a equação da reta y = 0,0063x – 0,0097; R2 = 0,9995, a qual permitiu calcular o teor 

de compostos fenólicos, que foi expresso em mg EAG.100 g-1 do fruto. 

 

2.2.3 Flavonoides totais 

O método de quantificação de flavonoides se utilizou do cloreto de alumínio, sendo realizada 

de acordo com a metodologia descrita por Woisky e Salatino (1998). A rutina foi utilizada como 

padrão nas concentrações de 20 a 120 µg.mL-1 para se construir a curva de calibração, a qual gerou a 

equação y = 0,0072x – 0,0149; R2 = 0,9998. A partir disso, foi realizado o cálculo do teor de 

flavonoides totais, que foi expresso em mg RE.100 g-1 do fruto. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir das análises quantitativas de Acidez titulável total, pH, sólidos solúveis totais, fenóis 

totais e flavonoides totais foram obtidos os valores médios e desvio padrão apresentados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Dados dos parâmetros analisados 

 

Fruta vermelha SST ATT Ph Fen Fla 

Média 19,33 °Brix 0,19

% 

4,7

3 

541,22 mg EAG.100 g-

1 

107,61 mg ER.100 g-

1   

Desvio Padrão 0,94 0,00 

0,0

0 0,44 3,75 

Legenda: SST: sólidos solúveis totais; ATT: acidez titulável total; pH: potencial hidrogeniônico; Fen: fenóis 

totais; Fla: flavonoides totais. 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Devido não serem encontrados estudos referentes ao fruto do gênero Ixora aos quais 

pudessem ser comparados os resultados obtidos nas avalições físico-químicas e de compostos 

bioativos, optou-se por relacionar tais dados com frutos pertencentes à mesma família. 

O valor médio obtido para sólidos solúveis totais para o fruto da ixora foi 19,33 °Brix, sendo 

esse resultado bastante superior ao encontrado por Sousa et al. (2010) (8,40 ºBrix) para um fruto 

conhecido popularmente por “noni” (Morinda citrifolia L.), também pertencente à família Rubiaceae, 

o mesmo foi cultivado em Trairí-CE. Mas, o dado encontrado nesta presente pesquisa se aproximou 

com o descrito por Souza (2007) que analisou a polpa de jenipapo (Genipa americana L.) da mesma 

família da ixora e do noni, obtendo 18,3 ºBrix. 

Em relação à acidez titulável total, obteve-se o valor médio igual a 0,19%. Ou seja, o fruto 

apresenta baixa acidez, semelhante ao que pode ser observado ao analisarmos o valor obtido para o 

potencial hidrogeniônico. Esse resultado de acidez é inferior ao apresentado por Silva et al. (2008), 

com teores médios de 0,30 % em frutos de noni, cultivados em Mossoró-RN; e também abaixo do 

resultado determinado por Sousa et al. (2010) para o mesmo fruto.  

Em relação ao pH, encontrou o valor de 4,73, próximo ao obtido por Silva et al. (2008) em 

frutos de noni (4,86). Esse valor também corrobora o apresentado por Sousa (2010) que ao analisarem 

o mesmo fruto encontraram um pH igual a 4,53. Os resultados obtidos neste trabalho para o pH do 
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fruto de Ixora sp., indicam que ele está próximo do pH 5,00 que, para Lorenzi e Souza (1995) é o 

ideal para um maior desenvolvimento da planta. 

O teor de compostos fenólicos foi expresso em mg equivalente de ácido gálico por 100 

gramas de polpa (mg EAG.100 g-1). Obteve-se como o valor médio de 541,22 mg EAG.100 g-1. Os 

resultados de fenóis obtidos foram superiores aqueles apresentados por ChanBlanc, et al. (2007) e 

por Correia et al. (2011), que obtiveram valores de 51,1 mg EAG.100 g-1 e 216, 67 mg EAG.100 g-1, 

respectivamente, para a polpa in natura de noni. Por outro lado, Krishnaiah et al. (2013) trabalharam 

com a polpa de noni desidratada e obtiveram um teor de compostos fenólicos de 431,8 mg EAG.100 

g-1, teor médio mais próximo ao apresentado neste estudo, porém ainda inferior. Os diferentes valores 

de teores dos compostos fenólicos são explicados por diversos fatores, tais quais maturação, espécie, 

práticas de cultivo, origem geográfica, estágio de crescimento, condições de colheita e processo de 

armazenamento das frutas (SOARES, 2008). 

Observa-se que o fruto é rico em fenóis totais, e por conseguinte, apresenta alto valor de 

flavonoides totais (107,61 mg ER.100 g-1), compostos que podem ser muitos importantes para a saúde 

humana agindo principalmente como agentes antioxidantes, combatendo os radicais livres que se 

encontram no organismo. Além de poderem reduzir o colesterol maléfico (LDL) (OLIVEIRA et al., 

2002). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não somente na região sourense, mas em todo a Ilha de Marajó, poucas pessoas conhecem as 

propriedades do fruto da espécie trabalhada, e por não saberem, criam um entendimento de que o 

fruto não é apropriado para consumo, assim, deixando de lado o foco em estudos aprofundados acerca 

do vegetal. A partir dos dados obtidos nesta pesquisa em pH, acidez, sólidos solúveis e principalmente 

fenóis e flavonoides, constatou-se que o fruto é rico em substâncias capazes de combater a ação de 

radicais livres, substâncias que trazem complicações ao organismo como o envelhecimento precoce 

e até doenças degenerativas. Portanto, considera-se benéfico o consumo do fruto da ixora, onde o 

mesmo pode ser adicionado aos componentes de uma alimentação saudável e balanceada. Ressalta-

se também a importância de novos estudos que venham caracterizar esse produto natural. 
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RESUMO 

Esse trabalho objetivou avaliar a dinâmica dos focos de calor no município de Paragominas-PA entre 

os anos de 2008 a 2015. Os dados de focos de calor foram obtidos com a ferramenta SIG Queimadas 

disponibilizada no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sendo essas informações 

demonstradas nesse trabalho com gráficos e mapas de densidade de Kernel. Na construção dos 

gráficos foi utilizado o software SigmaPlot 10.0, já os mapas de densidade o software ArcGIS 10.1. 

A redução nos focos de queimadas em 2008 pode ter sido decorrente das medidas de combate ao 

desmatamento no âmbito do pacto municipal pelo desmatamento zero. Já o aumento em 2014 está 

relacionado com práticas de limpeza de área para a renovação de pastagens e plantio agrícola. 

Destaca-se Novembro como detentor dos maiores valores para focos de queimadas, por ser o mês 

mais quente quando comparado as médias de temperatura dos outros meses. A distribuição dos focos 

de calor nos anos 2008 e 2011 revelam uma maior concentração dos focos próximos à Terra Indígena 

Alto Guamá e nos assentamentos rurais na região nordeste do município, explicado pela produção 

ilegal de carvão e queima de vegetação para formação de pastagem e plantios agrícolas. Os outros 

pontos estão relacionados as áreas de concentração de pequenos produtores que utilizam o corte-e-

queima, o que explica a dinâmica dos focos no ano de 2015. A intensificação das práticas de limpeza 

de áreas para plantio de culturas agrícolas e pastagens por pequenos produtores associada a produção 

ilegal de carvão na Terra Indígena Alto Guamá têm implicações diretas sobre o aumento no número 

de focos de incêndio no município de Paragominas.  

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto. Queimadas. Agropecuária. 

 

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

 As queimadas são consideradas mecanismo para o desmatamento, situam o Brasil como 4º 

maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Isso corresponde a 75% das emissões de CO2 

geradas em todo o país, dessa forma a relação é que para um hectare de floresta queimada, são 

emitidas, em média, 150 toneladas de CO2 (MEIRELLES FILHO, 2006, 2007).  

 O INPE mantem há mais de 20 anos um sistema operacional de monitoramento de queimadas 

que cobre todo o Brasil e parte da América do Sul. Ao longo destes anos foram desenvolvidas 

diferentes metodologias que permitem identificar focos de calor em imagens de satélites de baixa 

resolução espacial, tais como os satélites da série NOAA, GOES, TERRA, AQUA e METEOSAT 

(INPE, 2008). 

 O monitoramento de fogo em extensas áreas do globo terrestre só tem sido possível com 

auxílio de produtos do sensoriamento remoto de alta resolução temporal (FELIPE et al., 2003). 

Queimadas ativas são detectadas em tempo real por sensores a bordo de satélites meteorológicos 

sensíveis à radiação termal (PEREIRA et al., 1993). Cicatrizes de queimadas em florestas também 

podem ser detectadas por satélites (COCHRANE e SOUZA JR, 1998). 

 Diante dessa temática, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a dinâmica dos focos de 

calor no município de Paragominas-PA entre os anos de 2008 a 2015 através de mapas de densidade 

de Kernel. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Área de Localização do Estudo 

 O município de Paragominas está localizado no nordeste Paraense, mesorregião Sudeste 

Paraense e microrregião de Paragominas, entre as coordenadas de 2º 25’ e 4º 09’S e 46º 25’ e 48º 

54’W Gr (IBGE, 1991), possui uma área territorial de aproximadamente 19 341 km2 e uma população 

estimada em 97.819 segundo o IBGE/2010, caracterizando uma densidade demográfica de 5,06 

hab/km2. 

 

2.2 Coletas de dados 

 Os dados referentes a focos de calor do município de Paragominas foram provenientes do 

sensor MODIS a borda do atual satélite referência AQUA_M-T do INPE, levantados a partir da 
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ferramenta SIG Queimadas disponibilizada no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), por meio do Banco de Dados de Queimadas do Centro de Previsão de Tempo e Estudo 

Climáticos (CPTEC).  

    A saída dos dados adquiridos no site do INPE foi shapefile (shp). Esse formato de saída 

possibilita o processamento no software ArcGIS. 

 

2.3 Análise de dados 

 Os dados no formato shapefile (shp) adquiridos no site do INPE foram processados no 

software ArcGIS versão 10.1. No ambiente SIG, foi utilizada a ferramenta spatial analist para se 

determinar o estimador de densidade, que é uma alternativa simples para análise do comportamento 

de pontos e estimar a intensidade pontual do processo na área de estudo (DRUCK et al., 2004).   

As cores usadas para a representação da intensidade dos focos de calor nos mapas variam do verde 

ao vermelho, sendo que, quanto mais vermelho, maior a concentração de pontos com focos de calor, 

variando de uma escala de pouco à alta incidência de focos de queimadas.  

 Os dados foram representados a partir de gráficos e também de mapas de densidade de Kernel. 

Na construção dos gráficos, foi utilizado o software SigmaPlot, versão 10.0 e a representação foi dos 

anos e meses entre 2008 a 2015, já para os mapas de densidade de Kernel, foram escolhidos os anos 

2008, 2011 e 2015.  

  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na figura 1 é possível observar a dinâmica dos focos de incêndio entre os anos de 2008 a 

2015, sendo possível destacar os anos de 2008 e 2014, com o menor e maior valor para focos de 

incêndio, respectivamente. A baixa tida em 2008 pode ter sido decorrente das medidas de combate 

ao desmatamento no âmbito do pacto municipal pelo desmatamento zero e o valor expressivo para o 

ano de 2014 está relacionado com práticas de limpeza de áreas para a agricultura (agricultura de corte-

e-queima) e de renovação de pastagens (PINTO et al., 2009).  

 Silva et al. (2011) reportaram que quando se teve um aumento no índice de queimada no 

município de Paragominas também houve acréscimo no tamanho de área destinada a atividade 

agropecuária e, decréscimo na área total de floresta no município, explicando nossos resultados.  
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Figura 1. Representação da dinâmica dos focos de calor entre os anos de 2008 a 2015. 

 
Fonte: INPE 

 

 O número de focos de queimadas cresce a partir do mês de Junho e se estende até Novembro, 

decaindo em Dezembro (figura 2). É possível destacar o mês de Novembro como detentor dos maiores 

valores para focos de queimadas, corroborando com Felipe et al. (2003).  

A dinâmica observada, de Dezembro a Maio queda nos focos de queimadas e aumento de junho a 

Novembro, também estar relacionado com o índice pluviométrico e temperatura, sendo que para 

Paragominas, os meses com maiores índices pluviométricos estão compreendidos de Dezembro à 

Maio, período chuvoso do município (Andrade, 2011).  

 Segundo Bastos et al. (2010) Novembro é tido como o mês mais quente quando comparado 

as médias de temperatura dos outros meses, e Julho o mês mais seco quando comparado as médias 

pluviométricas, essa condição favoreceu a dinâmica dos focos ao longo dos anos estudados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

Figura 2. Dinâmica de incêndios entre os meses de Janeiro a Dezembro dos anos compreendidos entre 2008 

e 2015. 

 
Fonte: INPE 

 

 A distribuição dos focos de calor no decorrer dos anos 2008 e 2011 (figura 3 A e B) revelam 

uma maior concentração dos focos próximos à Terra Indígena Alto Guamá e de assentamentos rurais 

na região nordeste do município, sendo nessas áreas uma das práticas que induziram maiores 

concentrações dos pontos no mapa a produção ilegal de carvão, queima de vegetação para posterior 

formação de pastagem e a queimada de pó de serra nas serrarias, já para os outros pontos do mapa 

destaca-se o sistema corte-queima feito por agricultores como responsável pelo adensamento dos 

focos (PINTO et al., 2009). 

Figura 3. Densidade de focos de incêndio nos anos de 2008 (A), 2011 (B) e 2015 (C) no município de 

Paragominas-PA. 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: INPE 

 

A B C 
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 Explicando a dinâmica dos focos de incêndio no ano de 2015 (figuras 3C), se destaca 

ocorrências pontuais de aglomerados de focos de calor, em geral, relacionados a áreas de 

concentração de pequenos produtores agrícolas e/ou pecuários que utilizam o corte-e-queima. Por 

outro lado, há poucos focos de calor nas áreas abertas situadas próximo às estradas oficiais, em geral, 

ocupadas por médios e grandes produtores agropecuários cuja preparação da terra se dá de forma 

mecanizada (sem uso do fogo). Também é baixa a ocorrência de focos de calor na porção oeste do 

município, onde predomina a atividade madeireira. A localização das áreas de ocorrência de focos de 

calor mais recentes evidencia a direção do avanço da fronteira agropecuária ainda dependente do fogo 

(PINTO et al., 2009). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intensificação das práticas de limpeza de áreas para o plantio de culturas agrícolas e 

pastagens por pequenos produtores nos assentamentos rurais associada à produção ilegal de Carvão 

vegetal nas Terras Indígenas Alto Guamá têm implicações diretas sobre o aumento no número de 

focos de queimadas no município de Paragominas. 

O aumento no número de focos de queimadas em Novembro dos anos de 2008 a 2015 está 

relacionado ao menor volume de chuvas. 

A Mecanização das práticas agropecuárias reduz a necessidade de uso do fogo para a abertura 

e preparo de áreas, diminuindo os focos de queimadas. 
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RESUMO  

A intensificação do efeito estufa e o aumento da temperatura global tem preocupado cada vez mais a 

população ao longo dos últimos anos. O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar a relação 

entre as variáveis: temperatura máxima, precipitação e umidade relativa do ar, para o município 

amazônico de Belterra (PA), através de análises estatísticas de Regressão Linear Múltipla (RLM), 

bem como a importância dessa correlação para a região do estudo. Os dados utilizados foram retirados 

do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), disponibilizado pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) para o período de 10 anos (2007-2017). Dessa forma, os 

resultados mostraram um grau de correlação (R) de 82% entre a temperatura máxima e os índices de 

precipitação e umidade relativa. Para a relação entre a temperatura máxima e a umidade relativa, a 

dependência entre as mesmas foi considerada forte, com R² de, aproximadamente, 66%, enquanto 

que, para a relação entre a temperatura máxima e a precipitação, a dependência entre as variáveis foi 

considerada média, com R² de, aproximadamente, 14%. Portanto, pôde-se inferir que a RLM 

mostrou-se efetiva para mostrar a correlação das variáveis estudadas, principalmente quanto à 

interdependência entre a temperatura máxima e a umidade relativa do ar. 

 

Palavras-chave: Climatologia Amazônica. Série Histórica. Regressão Linear Múltipla. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Estatística Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da concentração dos Gases do Efeito Estufa (GEE) na atmosfera, a partir da 

revolução industrial, acabou por intensificar o fenômeno do aquecimento global, elevando a 

temperatura média do planeta (SALVIANO et al., 2016). Nesse contexto, percebe-se o ciclo 

hidrológico acaba sendo impactado diretamente, afetando diretamente as atividades humanas e o 

equilíbrio dos recursos naturais (PRADO et al., 2016). 

Sob essa perspectiva, Salviano et al (2016) discutem que as alterações de temperatura podem 

estar associadas, ainda, ao desmatamento de florestas nativas e à urbanização desordenada, 

impactando também outras variáveis climáticas, como umidade e precipitação. A partir disso, 

Carvalho et al (2016) sugerem que estudos de análise estatística de séries de dados climatológicos 

favorecem a identificação de parâmetros dependentes uns dos outros e resultam em uma forma de 

entender como se relacionam em mudanças climáticas em determinada região. 

Com isso, este estudo buscou verificar a confiabilidade e o grau de correlação existentes entre 

as variáveis sugeridas como independentes (precipitação e umidade) no comportamento da 

temperatura máxima (variável dependente) de um município amazônico, Belterra-PA, em razão do 

mesmo estar localizado em uma região de expressivo desmatamento da floresta amazônica 

(FONSECA et al, 2017). Assim, procedeu-se à análise das variáveis por meio do método de Regressão 

Linear Múltipla (RLM), verificando se a influência da precipitação e da umidade no comportamento 

da temperatura máxima é consistente. Cabe ressaltar que este estudo é de suma importância na 

observação das condições climáticas existentes na região do baixo Tapajós. 

 

2. METODOLOGIA  

2.1 Área de estudo 

Com relação à área de estudo, delimitou-se a região do município de Belterra, localizado no 

oeste do estado do Pará (figura 01), devido o mesmo estar inserido na bacia hidrográfica do Tapajós, 

uma zona estratégica de conservação da biodiversidade amazônica.  
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Figura 01 – Localização do município de Belterra (PA). 

 

Fonte: Autores (2018). 

Além disso, ressalta-se que na referida região desenvolvem-se atividades econômicas de 

relativo impacto nos meio ambiente, relacionadas ao uso do solo para fins agrícolas, agropecuários e 

de exploração vegetal (BELTERRA, 2018). Ademais, cabe ressaltar que se localiza no mesmo a única 

estação de monitoramento de dados climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

da região do Baixo Tapajós.  

Em regiões como estas, Fisch (1988) concebe que o clima é caraterizado por altos índices de 

temperatura e umidade relativa. Além disso, Oliveira et al (2015) afirmam que a pluviosidade na 

região apresenta dois regimes característicos: um com maior precipitação, e outro menos chuvoso, 

sem período de seca definido. 

 

2.2 Coleta de dados 

Os dados utilizados para este estudo foram obtidos por meio do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), disponibilizado pelo INMET, mediante a estação 

nº 82246, com coordenadas geográficas 2°37´48"S e 54°57´0"W e altitude de 175,74m. Nesse 

contexto, efetuou-se o download de uma série história diária das seguintes variáveis: Temperatura 

máxima (Tmáx, em ºC), Umidade relativa média (Ur, em %) e Precipitação diária (P, em mm/dia), 

para o período de 10 anos, compreendido entre 01/01/2007 e 31/12/2017, inclusive para as demais 

variáveis (temperatura e umidade), para efeitos de compatibilização na análise estatística. 

 

 



Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

2.3 Análise de dados 

Uma vez formatados os dados das séries históricas das 3 (três) variáveis supracitadas, 

procedeu-se à análise estatística conjunta das mesmas, por meio do método de Regressão Linear 

Múltipla (RLM). Nesse âmbito, utilizou-se a RLM por se desejar prever o comportamento de uma 

variável (temperatura máxima) em função da ação conjunta de outras duas variáveis (precipitação e 

umidade). Desse modo, infere-se que a temperatura máxima é uma variável dependente (Y) de duas 

variáveis independentes, que são umidade (X1) e precipitação (X2). 

Com isso, foram gerados gráficos de comportamento para a relação entre as variáveis 

dependente e independentes, obtendo-se, também, uma solução equacional que contemple a previsão 

de Y em função de X1 e X2. Ao fim, gerou-se uma Matriz de Correlação com as variáveis aplicáveis, 

no intuito de verificar o grau de correlação das mesmas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizando o software Microsoft Excel, gerou-se a RLM da variável dependente (Temperatura 

Máxima) em função de variáveis independentes (Precipitação e Umidade), cujos resultados estão 

descritos nos quadros 01, 02 e 03. 

 

Quadro 01 – Coeficientes de Correlação – parte I 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,82 

R-Quadrado 0,67 

R-quadrado ajustado 0,67 

Erro padrão 1,05 

Observações 4003 

     Fonte: Autores (2018) 

 

Por meio do Quadro 01, nota-se que o coeficiente de correlação (R-múltiplo) estabelece o grau 

de correlação de 82% entre a temperatura máxima e os índices pluviométricos e de umidade. Isso 

significa que existem indícios expressivos de que as variáveis analisadas possam ser correlatas. 

Segundo Devore (2006), essa correlação é considerada forte. 

Por essa perspectiva, verificou-se também que o coeficiente de determinação (R-quadrado) 

determina que 67% das variações da temperatura máxima são explicadas pelas variações dos níveis 

de precipitação e da umidade relativa. Em complementação a isso, nota-se que o coeficiente de 
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determinação ajustado (R-quadrado ajustado) vale 0,67; o que, segundo Coutinho et al (2012), infere 

que a correlação é forte entre as variáveis analisadas. 

 

Quadro 02 – Coeficientes de Correlação – parte II 

ANOVA Gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 2 8831,55 4415,77 3986,92 0 

Resíduo 4000 4430,26 1,10757   

Total 4002 13261,81       

Fonte: Autores (2018) 

 

Já no que diz respeito ao Quadro 02, analisou-se o F de significação, onde foi verificado que 

o mesmo é inferior a 0,05 (no caso, o F de significação obtido é zero). Isso implica, segundo Sell 

(2005), que a regressão realizada entre as variáveis expostas é significativa, isto é, possui sentido 

estatístico. 

 

Quadro 03 – Coeficientes de Correlação – parte III 

 Coeficientes 
Erro 

padrão 
Stat t valor-P 

95% 

inferiores 
95% 

superiores 

Interseção 54,495 0,288 189,359 0 53,93 55,06 

Umidade -0,263 0,003 -79,028 0 -0,27 -0,26 

Precipitação -0,013 0,001 -9,307 2,1E-20 -0,02 -0,01 

Fonte: Autores (2018) 

 

A partir do Quadro 03, pôde-se verificar o modelo algébrico que representa linearmente o 

fenômeno, além de aferir se o mesmo é viável em previsões de manifestações futuras de eventos 

climáticos. Quanto ao teste do intervalo de confiança, disposto em 95%, o Quadro 03 evidenciou que 

o intervalo está entre 53,93 e 55,06, sendo que o coeficiente angular (54,495) está contido nesse 

intervalo. Desse modo, Sell (2005) afirma que o coeficiente de interseção do modelo possui 95% de 

confiança de estar no intervalo corrente das variáveis independentes.  

Já quanto ao teste Stat-t, verificou-se que os coeficientes angulares dos índices de Umidade e 

precipitação estão, respectivamente, a 79,03 e 9,31 desvios padrões distantes em relação ao 

coeficiente da temperatura máxima. Sob essa perspectiva, Sell (2005) afirma que a verificação do 

Stat t das variáveis analisadas consiste na determinação de que o Stat t de cada variável deva estar 

contido no intervalo descrito pela Equação 1: 
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|𝑆𝑡𝑎𝑡𝑡𝑣| = |
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−95%𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜
|                                          Eq. (1) 

Ao manipular a Equação 1 com os dados do Quadro 03, verificou-se que os Stat-t da Umidade 

e da Precipitação devem estar no intervalos (-11,25/+11,25) e (-80,73/+80,73), respectivamente. 

Assim sendo, concebe-se que os stat’s-t das referidas variáveis independentes estão contidos em seus 

intervalos correspondentes, o que permite afirmar que há influência das mesmas no comportamento 

da Temperatura. 

Quanto ao teste do valor-P, nota-se que os resultados encontrados encontram-se abaixo do 

limite indicado (0,05), possibilitando a inferência de que as variáveis Umidade e Precipitação 

possuem influência sobre a variável Temperatura Máxima. Diante desse cenário, Sell (2005) assegura 

que a verificação do F de significação e dos testes do Intervalo de confiança, do Stat-t e do Valor-P 

já dão suporte suficiente para provar a influência de X1 e X2 sobre Y, caso as correlações passem nas 

quatro apurações. Com base nisso, concebeu-se a Equação 2, que representa o modelo que descreve 

o comportamento da Temperatura Máxima em relação à Umidade e Precipitação: 

𝑇 = 54,495 − 0,263. 𝑈 − 0,013𝑃                                          Eq. (2) 

Sendo T a temperatura máxima (em ºC), U a umidade relativa média diária (em %) e P a 

precipitação diária (em mm). Com base nos Quadros 01, 02 e 03, foram gerados os gráficos 01 e 02, 

que representam o comportamento da temperatura máxima em função da umidade relativa e da 

precipitação diária, respectivamente. 

 

 Gráfico 01 – Temperatura máxima em função da Umidade Relativa 

 
                         Fonte: Autores (2018) 

 

Nota-se, por meio do Gráfico 01, que a correlação existente entre a Umidade relativa e a 
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Temperatura máxima é negativa. Isto significa que à medida que a Umidade relativa aumenta, a 

temperatura máxima tende a diminuir, gerando uma menor variação térmica. Isso pode ser observado 

em regiões de clima tropical, onde os altos índices de umidade são, dentre outros fatores, os 

responsáveis por manter a temperatura quase que constante durante o ano. É importante atentar-se ao 

fato de que o fator-temperatura analisado refere-se ao valor crítico (Tmáx), e não à variação térmica 

diária (T = Tmáx-Tmín).  

Com relação aos dados utilizados, cabe mencionar que os dois dados discrepantes do gráfico 

(com umidade equivalendo a 58% e 56,5%) foram registrados em 04/09/2017 e 15/09/2017, 

respectivamente. Uma provável explicação para este comportamento incomum reside no fato de 

ambos os valores terem sido registrados no período de estiagem amazônica, historicamente ocorrentes 

no período de junho a outubro. Além do mais, o estado do Pará apresentou, em 2017, o maior índice 

de desmatamento na Amazônia Legal (37% do total), conforme apontam Fonseca et al (2017), 

pesquisadores do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON). Entende-se, deste 

modo, que tal cenário contribui significativamente para diminuição da evapotranspiração da 

vegetação, o que, consequentemente, afeta a quantidade de vapor d’água presente na atmosfera, 

reduzindo, assim, a umidade relativa na região.  

Em adição a isso, percebe-se que a relação de dependência entre as variáveis é forte 

(R²=0,6587), conforme pondera Coutinho et al (2012). Dessa forma, permite-se verificar que a 

variação da umidade relativa explica quase 66% da variação da temperatura crítica experimentada em 

Belterra (PA). Como a área de estudo situa-se em uma região tropical, a análise supracitada pode ser 

considerada como condizente. 
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Gráfico 02 – Temperatura máxima em função da Precipitação 

 
Fonte: Autores(2018) 

 

Analogamente, ao verificar a disposição do Gráfico 02, nota-se que a correlação entre 

Precipitação diária e Temperatura máxima também é negativa, o que se permite inferir que à medida 

que a precipitação aumenta, a temperatura crítica é reduzida. Nesse contexto, nota-se racionabilidade 

em tal resultado, visto que em períodos de pluviosidade mais expressiva a variação de temperatura é 

reduzida. De acordo com a solução algébrica proposta, em dias sem precipitação na cidade de Belterra 

(PA), a temperatura máxima não deve passar de 31,8ºC. 

Por outro lado, o coeficiente de determinação para a relação proposta é de 0,1443, considerado 

médio por Coutinho et al (2012). Isso significa que apenas 14,43% da variação da Temperatura 

máxima pode ser explicada pela variação de precipitação diária. Isso ocorre em razão da precipitação 

(tratada neste estudo como variável independente) ser também dependente da temperatura máxima 

(configurando as variáveis como interdependentes).  

Então, para avaliar com melhor precisão a relação temperatura crítica-precipitação, era 

necessário que fosse estruturado um modelo interativo, no qual pudessem ser analisadas variáveis 

interdependentes, sendo ambas dependentes de uma terceira variável independente (a umidade). 

Haveria, ainda, a possibilidade de serem realizados estudos de interdependência entre as três 

variáveis, prevendo como uma influencia a outra, e, ainda, qual delas apresenta o caráter menos 

dependente das demais. Dessa forma, foi gerada a matriz de correlação, prevista no Quadro 04, no 

qual se visualizou a interdependência das variáveis analisadas: 
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Quadro 04 – Matriz de Correlação 

 Temp. Máxima Umidade Relativa Media Precipitação 

Temp. Máxima 1 -0,81 -0,38 

Umidade Relativa Media -0,81 1 0,37 

Precipitação -0,38 0,37 1 

Fonte: Autores (2018) 

 

Diante do Quadro 04, nota-se que a maior correspondência existente compreende a 

Temperatura máxima e a Umidade relativa, com 81% de correlação negativa. Isso evidencia que a 

relação entre as variáveis supracitadas é inversamente proporcional e de grau forte, inferindo que a 

temperatura crítica decai à medida que a umidade tende a aumentar. Segundo Costa et al. (2004) à 

medida que a temperatura do ar aumenta em função do aumento da disponibilidade energética na 

superfície do solo (radiação solar global), a umidade relativa do ar diminui em função do aquecimento 

do ar. Nesse sentido, a mesma radiação solar que intensifica o aumento da temperatura diminui a 

quantidade de vapor d’água presente na atmosfera, relação esta verificada nos dados apresentados.  

Isso pode ser exemplificado em regiões desérticas, onde as temperaturas máximas ultrapassam 

os 50ºC, porém, apresentando baixos índices de umidade. Já em regiões tropicais, a umidade atinge 

níveis consideráveis (superior a 80%), estabilizando a temperatura, ou seja, não ocorrendo variações 

significativas ao longo do ano das temperaturas máximas e mínimas.  

Quanto à relação Temperatura máxima-Precipitação, a correlação é considerada média e 

negativa. Isso implica que apenas 38% do comportamento da precipitação explica o comportamento 

da temperatura crítica, sendo esta uma relação inversamente proporcional. Já quanto à relação 

Umidade-Precipitação, a correlação obtida é positiva e vale 37% (a menor correlação obtida). Isso 

quer dizer que o comportamento da precipitação pode ser explicado pelo comportamento da umidade 

em apenas 37% dos casos, e que à medida que a umidade aumenta, a tendência é da precipitação 

também ser mais intensa. Tais resultados mostram-se condizentes, uma vez que em regiões desérticas 

há temperaturas máximas elevadas, baixa umidade e baixa precipitação. Já em regiões tropicais há 

temperaturas máximas mais uniformes, alta umidade e alta precipitação. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados da Regressão Linear Múltipla mostraram correlação forte entre as variáveis 

analisadas, onde mostra que o R-quadrado de 67% das variações da temperatura máxima são 
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explicadas pela precipitação e umidade relativa. Os resultados positivos para os testes de verificação 

do F de significação, intervalo de confiança, do Stat t e do Valor-P sugerem que as variáveis 

independentes influenciam a variável temperatura máxima de forma significante.  

Dessa forma, as análises mostram que na região de Belterra-PA, a temperatura máxima é mais 

dependente da umidade, sendo possível inferir que a umidade relativa do ar é um dos parâmetros 

reguladores das condições térmicas no município. 
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RESUMO  

O Parque Estadual Monte Alegre- PEMA é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, criada 

no ano de 2001, com objetivos de preservar os seus ecossistemas e seu patrimônio histórico, 

conciliando com o desenvolvimento de diversas atividades, dentre elas o ecoturismo. O parque 

apresenta um complexo de serras, cavernas e sítios arqueológicos com painéis de pinturas rupestres 

que datam mais de 11mil anos. Possui uma particular estrutura geomorfológica (Domo de Monte 

Alegre); tem sua vegetação representada, em sua grande maioria, pela formação de Cerrado ou 

Savana; e uma fauna diversificada. Com todo esse potencial turístico o PEMA atrai turistas não 

somente da região, mais de diversas partes do mundo, contudo a atividade turística na UC acontecia 

sem a participação dos moradores do entorno do parque. Nesse contexto, faz-se necessário 

desenvolver trabalhos voltados para o fomento da prática da atividade turística na unidade que 

conciliem preservação ambiental e desenvolvimento local sustentável. O presente trabalho visa 

capacitar os comunitários do entorno para inseri-los na atividade turística, fornecendo um serviço de 

qualidade aos visitantes, conseguindo gerar renda e contribuindo na conservação da natureza. O 

processo de formação de condutores de visitantes locais, iniciado em 2017, foi promovido pelo 

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade-IDEFLOR-Bio em parceria com a 

Secretaria de Estado de Turismo-SETUR, Batalhão de Policiamento Ambiental- BPA e Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará- CBMPA. Realizado em 03 etapas, cada uma com a carga horária de 20 

horas, os cursos conciliaram método teórico e prático nas trilhas e sítios arqueológicos da unidade. O 

processo de capacitação de condutores de visitantes formou 25 jovens das comunidades do entorno 

da UC que estão emponderados no exercício da atividade de condução e conseguindo alcançar bons 

resultados com a geração de renda complementar, fortalecimento do associativismo e contribuindo 

com a conservação dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: Condutor de visitantes. Unidade de conservação. Desenvolvimento local.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ecoturismo 
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1. INTRODUÇÃO  

A prática do turismo em áreas naturais tem crescido muito, e isso se atribui a preocupação em 

preservar e conservar o meio ambiente em busca do tão desejado desenvolvimento sustentável. Nesse 

contexto, as atividades relacionadas com a natureza passam a ser mais valorizadas, e o ecoturismo 

surge como uma das alternativas coerentes para o desenvolvimento sustentável, pois o mesmo utiliza 

os recursos naturais de forma indireta e pode contribuir com a conservação ambiental, de um modo 

consciente e responsável.  

Nessa perspectiva, as áreas naturais protegidas por lei, sobretudo as Unidades de Conservação 

na categoria parque que foram criadas com fins de preservação de ecossistemas naturais e beleza 

cênica e onde a visitação pública é permitida, tornam-se prioritárias a implementação e a prática do 

turismo ecológico (BRASIL, 2000). 

 O Parque Estadual Monte Alegre- PEMA é uma Unidade de Conservação - UC de Proteção 

Integral, criado através da Lei Estadual n° 6.421 de 09/11/2001 (PARÁ, 2001), abrange a área de 

3.678 ha de acordo com a Lei Estadual n°7.692 de 03/01/2013 de redefinição dos limites físicos 

(PARÁ, 2013). Com o objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento 

de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico. A gestão do parque, desde a Lei Estadual nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015 

(PARÁ, 2015), é realizada pelo o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 

Estado do Pará -IDEFLOR-Bio. 

Conforme descrito no seu Plano de Manejo (BRASIL, 2009), na área do PEMA encontra-se 

parte de uma estrutura geomorfológica importante, o Domo de Monte Alegre, caracterizado por 

relevo acidentado onde se destacam serras (Serra do Ererê e Serra do Paytuna), vales e cavernas, além 

de sua geologia apresentando estruturas rochosas esculpidas pelo vento, como a Pedra da Tartaruga, 

Pedra do Cogumelo e a mais conhecida, a Pedra do Pilão formando a paisagem. Do ponto de vista 

florístico e estrutural, a vegetação do Parque Estadual de Monte Alegre é representada, em sua grande 

maioria, pela formação de Cerrado ou Savana conhecida, também, como “Campos de Monte Alegre”. 

No interior do Parque, tem-se a presença de remanescente de floresta amazônica propriamente dita, 

com árvores de até 25 metros de altura. Apresenta um solo arenoso (intimamente ligado às influencias 

das rochas) e uma fauna diversificada com presença de espécies endêmicas, tais como Aratinga 
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maculata, que inclusive encontra-se na lista de animais ameaçados de extinção no Pará. 

Em termos arqueológicos, a região de Monte Alegre sempre foi conhecida pelas pinturas 

rupestres existentes no conjunto de serras, estando cadastrados 26 sítios arqueológicos. Deste total, 

15 estão dentro dos limites do Parque Estadual Monte Alegre e todos eles apresentam pinturas 

rupestres. De acordo com os estudos da arqueóloga Anna Roosevelt, no parque encontra-se o sítio 

arqueológico mais antigo da Amazônia Sul Americana com pinturas rupestres datadas em mais de 

11mil anos (BRASIL, 2009), fato que desperta o interesse de turistas da região e de diversas partes 

do mundo. 

Contudo a visitação no parque ocorria sem a presença de um morador local, situação que 

causava revolta entre os comunitários residentes nas seis comunidades do entorno da unidade de 

conservação, pois os turistas já chegavam ao parque acompanhados por guias da cidade e os 

comunitários não tinham oportunidade de participar efetivamente da atividade. Por outro lado, a falta 

de qualificação profissional da população local era considerada um entrave para o envolvimento deles 

na atividade turística, pois os moradores apesar de serem conhecedores dos caminhos até os sítios 

arqueológicos, não tinham conhecimento da importância do patrimônio histórico, não sabiam repassar 

informações a respeito da flora e fauna existente, e nem tinham preocupação com as questões 

ambientais, faltava técnica para trabalhar como condutores de visitantes. 

Nesse sentido, seguindo a vocação natural e um dos objetivos da Unidade de Conservação, é 

necessário formar e capacitar os jovens das comunidades do entorno para que possam atuar como 

condutores de visitantes e assim inseri-los na atividade turística, fomentando o desenvolvimento do 

turismo em bases locais e sustentáveis, incentivando a valorização do patrimônio natural e 

arqueológico e contribuindo para a preservação e conservação da unidade. 

 

2. METODOLOGIA  

Os estudos foram realizados na Unidade de Conservação Parque Estadual Monte Alegre, no 

Município de Monte Alegre, região Oeste do Estado do Pará, abaixo na figura 1. A área, com 3.678 

ha de extensão, está inserida em sua totalidade na Área de Proteção Ambiental Paytuna. O principal 

acesso ao parque usa-se como base a sede do município, o qual se localiza à margem esquerda do 

Rio Amazonas, limita-se com os municípios de Almeirim, Prainha, Santarém e Alenquer ligando-

se às duas principais cidades do Estado do Pará - Belém e Santarém - por vias aéreas, terrestre e 
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fluvial. 

Figura 1 – Mapa de Localização da UC. 

 Fonte: IDEFLOR-BIO/PA, 2015. 

  

         O processo de formação de condutores de visitantes locais, iniciado no ano de 2017, foi 

promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade-IDEFLOR-Bio em 

parceria com a Secretaria de Estado de Turismo-SETUR, Batalhão de Policiamento Ambiental- BPA 

e Corpo de Bombeiros Militar do Pará- CBMPA. O curso foi destinado aos moradores do entorno da 

unidade de conservação, sendo exigida a maioridade e a formação escolar mínima de ensino 

fundamental completo. Realizado em 03 (três) etapas, cada uma com a carga horária de 20 horas, os 

cursos conciliaram método teórico e prático. A primeira etapa foi a realização do Curso de Condutor 

de Trilhas e Caminhadas que trouxe em seu conteúdo programático a gestão ambiental, ecoturismo, 

técnicas de condução de trilhas e noções de sobrevivência em área de selva. O curso foi ministrado 

na sede municipal e a prática foi feita na trilha que dá acesso ao sítio arqueológico Pedra Pilão, 

conforme figura 2. A segunda etapa, realizada na escola da comunidade de Ererê, figura 3, levou aos 

participantes Noções de Atendimento Pré-Hospitalar- APH, onde foram abordados temas sobre a 
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abordagem da vítima, estado de choque, hemorragias, fratura e os procedimentos para cada situação 

de acidentes. No último dia do curso os alunos praticaram os ensinamentos na trilha da Pedra do 

Pilão, por ter um grau de dificuldade maior em sua subida. A última etapa do processo de formação 

foi o curso de Turismo e Patrimônio Arqueológico no Parque Estadual Monte Alegre. Este repassou 

aos participantes informações sobre os sítios arqueológicos com arte rupestre localizados no parque. 

O curso foi realizado na comunidade de Ererê e o exercício do aprendizado em sala de aula foi feito 

nos sítios arqueológicos Serra da Lua, onde apresenta um grande painel de pinturas rupestres, Painel 

do Pilão, Gruta da Pedra Pintada e Pedra do Pilão, um dos principais atrativos turísticos do parque. 

Ao final das etapas os participantes foram certificados pelo órgão gestor, estando aptos a exercer a 

atividade de condução de visitantes. 

 

  Figura 2- Prática do curso de trilhas e caminhadas                          Figura 3 - Curso de APH  

     

Fonte: IDEFLOR-Bio, 2017.                                       Fonte: IDEFLOR-Bio, 2017. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O processo de capacitação de condutores de visitantes formou 25 jovens das comunidades 

moradoras do entorno da Unidade de Conservação. Após o processo de capacitação percebeu-se um 

maior interesse pela atividade turística e pela preservação ambiental. Os jovens passaram a se 

apropriar do parque, colaborando com a gestão da unidade na manutenção das trilhas, na fiscalização 

(denunciar os crimes ambientais e visitas sem autorização) e educação ambiental, tornando-se aliados 

na proteção da UC. Outro fator importante despertado no grupo foi o sentimento de coletividade, o 

grupo passou a se reunir para trocar ideias e experiências e sentiu a necessidade de criar uma 

associação para fortalecimento do grupo e assim realizar uma melhor gestão da atividade. Logo surgiu 

a Associação dos Condutores de Atrativos do Parque Estadual Monte Alegre -ACAPEMA composta 



Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

por 25 membros que estão emponderados com o ecoturismo e seus benefícios rentáveis e com a 

manutenção dos recursos naturais.  

Desde o inicio de 2018 a associação firmou parceria com uma agencia de turismo receptivo 

da cidade e a partir daí a demanda de visitas guiadas pelos condutores aumentou consideravelmente. 

Hoje todos estão tendo oportunidade de atuar na condução de visitantes e conseguindo obter uma 

renda complementar às suas atividades produtivas. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O processo de formação de condutores foi essencial para a aproximação da gestão da Unidade 

de Conservação com as comunidades locais. Para além dos benefícios alcançados com a geração de 

renda, houve uma melhora significativa em vários aspectos na gestão da unidade, pois os condutores 

tornaram-se importantes parceiros na proteção do patrimônio natural e histórico. 

Portanto, acredita-se muito que a utilização de ferramentas como as capacitações de 

moradores locais, não somente em formação de condutores, mas em diferentes vertentes, são peças 

fundamentais na inserção das populações locais nas atividades de ecoturismo, no envolvimento 

efetivo da conservação e preservação do meio ambiente. 
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RESUMO  

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta de origem tropical, economicamente importante, 

encontrada no litoral do Brasil e com alta produção no estado do Pará. O colletotrichum spp. é um 

gênero de fungo que atinge as folhas causando a antracnose foliar, que pode causar impactos 

negativos na produção e perdas econômicas. O controle biológico de doenças tem se mostrado uma 

excelente alternativa para otimização do manejo e redução de impactos causados pelo uso excessivo 

de agrotóxicos.  Os fungos do gênero Trichoderma são amplamente estudados e conhecidos como 

agentes de controle biológico de doenças em plantas, diante disso a primeira etapa consistiu na seleção 

in vitro de microrganismos com possível potencial antagônico ao patógeno. O objetivo foi selecionar 

isolados de Trichoderma com ação antagônica sobre colletotrichum sp., utilizando o método de 

pareamento de colônias. Discos de micélio do patógeno e do Trichoderma foram dispostos 

equidistantes em placas de Petri contendo meio de cultura BDA (Batata, Dextrose e Ágar) e mantidos 

em temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12 horas. O delineamento experimental foi inteiramente ao 

acaso, com cinco repetições, utilizando três isolados de trichoderma (09, 19, 17) e o tratamento 

controle (disco somente com meio de cultura). As médias foram comparadas pelo teste de SNK (p-

valor≤0.05). Todos os isolados reduziram o crescimento radial do Colletotrichum, IVCM (Índice de 

Velocidade de Crescimento Micelial) e PICR(Porcentagem de inibição de crescimento micelial). Os 

isolados de Trichoderma T09 e T19 destacaram-se com taxa inibição de crescimento de 60%. Os 

estudos de controle biológico da doença de devem avançar para a casa de vegetação para avaliar a 

redução da severidade da antracnose foliar. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta de origem tropical (FERREIRA NETO, et 

al., 2007), no Brasil é tradicionalmente encontrado no litoral nordeste, mas o aumento do consumo 

de água de coco, desencadeou a expansão desta cultura para a região norte (FONTES et al., 2002). 

No estado do Pará a produção de coco-da-baía, na safra de 2016 foi de 178 380 frutos, um rendimento 

de 9323 de fruto/ha (IBGE, 2017). O cultivo do coqueiro tem importância social e econômica, uma 

vez que o fruto pode ser consumido in natura e de diferentes órgãos da planta podem ser gerados pela 

indústria mais de 100 diferentes produtos (FERREIRA NETO et al., 2007).  

 Dentre as dificuldades no cultivo de coco, temos os problemas fitossanitários, 

destacando-se as doenças, que podem gerar danos e perdas econômicas, levando os produtores ao uso 

de agrotóxicos (MOREIRA, 2002). As manchas foliares que ocorrerem em plantas podem ocasionar 

principalmente perda de áreas saudáveis nas folhas, ocasionando menor assimilação de CO2 pelas 

plantas, gerando redução nas taxas fotossintéticas (FONTES, et al., 2002). Essas doenças causam 

desequilíbrio no desempenho da planta, afetam na absorção de energia, nutrientes e transporte de 

água que são funções vitais. Entre os agentes causais desses desequilíbrios estão, bactérias, fungos, 

nematoides, vírus, etc. (MOREIRA, 2002).  

 O Colletotrichum é um importante gênero de fungos, descritos em diferentes espécies 

como causador de doenças. Este patógeno ataca folhas, ramos, inflorescências, pêndulos e atinge de 

forma severa os frutos durante o desenvolvimento (SERRA et al., 2012). Em outras culturas, podemos 

observar sintomas, por exemplo, em folhas de pupunheira, em que o Colletotrichum sp. provoca o 

amarelecimento do tecido e por fim seca total da folha por amarelecer e secar completamente as folhas 

(RUSSOMANNO; KRUPPA; COUTINHO, 2007).  

 A antracnose-foliar é uma doença causada por esse gênero de fungo, que é encontrado 

geralmente no limbo foliar e na nervura central da folha, favorecido por períodos de alta temperatura 

e alta umidade, surgem pequenas lesões circulares, com diâmetro em torno de 5 mm. Com a evolução 

da doença essas partes começam a necrosar e surge uma coloração palha de margens avermelhadas, 

alaranjadas ou castanha, variando de acordo com a coloração da cultura, em campo geralmente 

observa-se no centro das lesões, uma quantidade variável de acérvulos, tipo de frutificação típica do 

patógeno. Essas lesões se multiplicam, o que leva a morte das folhas. (PINTO et al., 2006; COSTA 

et al., 2003; NUNES; KIMATI, 1997). 
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 Em busca de alternativas ao uso de agrotóxico, o controle biológico  torna-se uma importante 

ferramenta na agricultura (BETTIOL;MORANDI, 2009), desta forma, o uso de fungos do gênero 

Trichoderma tem sido empregado principalmente pelo seu modo de ação, atuando por competição, 

por espaço e nutrientes, além de parasitar outros fungos (HARMAN et al. 2004).  

 O objetivo foi selecionar isolados de Trichoderma com ação antagônica sobre colletotrichum 

sp. causador de mancha foliar em mudas de coqueiro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O experimento in vitro foi realizado no Laboratório de Proteção de Plantas, localizado na 

UFRA, campus Belém, Pará.  

 

 2.1 Obtenção dos isolados 

O isolado de Colletotrichum foi obtido de amostra de folhas com sintomas de mudas de 

coqueiro, no viveiro da Fazenda Reunidas Sococo. Após coleta, o material foi levado para laboratório 

de Proteção de Plantas-LPP da Universidade Federal Rural da Amazônia, foi realizado o isolamento 

direto em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar) mantidos sob a temperatura de 28ºC, até que 

se observasse o crescimento micelial das colônias. Logo, sendo preparadas lâminas para auxilio na 

identificação morfológica com auxilio do microscópio Olympus CX21 (BARNET; HUNTER, 1972). 

Os isolados de Trichoderma sp. foi obtido de amostra de solo de plantios comerciais de coqueiro da 

Fazenda Reunidas Socôco. Após coleta, o material foi levado para laboratório de Proteção de Plantas-

LPP da Universidade Federal Rural da Amazônia, foi realizado a diluição seriada até a concentração 

10-3 , onde foi petada 20µL de suspenção em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar), sendo 

mantidos sob a temperatura de 28ºC, até que se observasse o crescimento micelial das colônias. Logo, 

sendo preparadas lâminas para auxílio na identificação morfológica com auxilio do microscópio 

Olympus CX21 (BARNET; HUNTER, 1972).  

 

2.2 Teste de antagonismo: pareamento 

 Foram retirados discos de cultura do Colletotrichum e dos três isolados de (Ø = 5 mm), 

e adicionados equidistante em placa de Petri contendo meio BDA, mantidas em temperatura ambiente 

com fotoperíodo de 12 horas claro/escuro. Após 24 horas após a preparação do experimento, 
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realizando-se medidas diariamente. Os dados obtidos através destas avaliações foram utilizados para 

o cálculo do Índice de Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM), equação adaptada de Oliveira 

(1991), calculado pela seguinte fórmula: 𝐼𝑉𝐶𝑀 = (𝐷 − 𝐷𝑎)/𝑁 ; em que D é igual ao diâmetro atual 

da colônia, Da é o diâmetro do dia anterior e N é o número de dias após o inicio do experimento. 

 Foi determinada a percentagem de inibição do crescimento radial do patógeno nos 

tratamentos, em relação à testemunha, de acordo com a equação de Ezziyyani et al., (2004), calculado 

pela seguinte formula: 𝑃𝐼𝐶𝑅 =   (𝑅1 − 𝑅2)/𝑅1 , sendo PICR= % de inibição de crescimento 

micelial, R1=Raio datestemunha e R2= Raio do tratamento. 

 

2.3 Análise estatística 

 Os valores médios obtidos nos cálculos de IVCM e PICR foram submetidos a análise 

de variância, e as médias comparadas entre si pelo teste de Scott- knott  (p ≤ 0,05), utilisando o 

programa Rx64 versão 5.3.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os isolados de Trichoderma sp. (09, 19, 17) inibiram crescimento micelial do 

Colletotrichum sp. quando comparados ao tratamento controle (Figura 1). O crescimento micelial do 

patógeno na presença do isolados T17, T09 e T19 foi de 1,51, 1,44 e 1,40, respectivamente, 

tratamento controle foi de 3,04 cm. 
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Figura 1 - Índice de Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM).  IVCM de isolados de Trichoderma sp. 

sobre Colletotrichum sp. (A), Teste de antagonismo utilizando pareamento entre colônias de Trichoderma sp. 

sobre Colletotrichum sp.  *Médias com letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott- knott (p 

≤ 0,05). 

                                                                                       
  

 Comparadas ao tratamento controle houve diferença estatística entre os isolados de e o 

tratamento controle para o PICR, os isolados T09 e T19 inibiram em 60% cada, o crescimento radial 

(Tabela 1), o que demonstra a eficiência do tratamento antagônico. 

   

Tabela 1 - Percentual médio de inibição do crescimento radial (PICR) de Colletotrichum por isolados de 

Trichoderma spp. in vitro.  

Isolados de Trichoderma PICR (%) 

T09   60 a 

T19   60 a 

T17     50 b 

CV (%)     7,39 

Fonte: Própria. 

 

 Resultados semelhantes aos obtidos neste estudo de antagonismo já foram relatados por 

Alves et al., 2018, onde utilizaram isolados do fungo do gênero trichoderma relatando um bom 

desempenho como inibidor do crescimento do patógeno Colletotrichum em condições in vitro. Testes 

antagônicos por pareamento também foram relatados em Bonnet et al. (2013), onde fungos do gênero 

trichoderma são relatados como produtores de compostos podem paralisar o crescimento ou 

esporulação e reduzir a germinação de esporos (BOMFIM et al., 2010), com produção de compostos, 
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o enrolamento de hifas também é uma importante ação parasítica, com isso sendo considerada uma 

importante ferramenta de biocontrole (ISAIAS et al., 2014; SCHUSTER and SCHMOLL, 2010).           

 Segundo Howell (2013), os mecanismos para utilização de controle biológico de 

doenças são considerados complexos e variam de acordo com o patógeno, agente de controle 

biológico e planta hospedeira envolvidos na interação.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os estudos de controle biológico da doença devem avançar para a casa de vegetação para 

avaliar a redução da severidade de manchas foliares. 
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RESUMO  

O desenvolvimento das cidades no bioma Amazônia relaciona-se ao intenso processo de pressões 

antrópicas materializadas na conversão de florestas em áreas urbanas, sendo emergente a associação 

de relações ambientais e urbanas equilibradas na região. Nesse sentido, buscou-se compreender os 

atributos biofísicos do bioma Amazônia e suas relações com a urbanização. Indaga-se, se a 

compreensão desses atributos pode possibilitar o alinhamento de perspectivas interdisciplinares a uma 

urbanização consoante à realidade ambiental em questão. Para tanto, utiliza-se do delineamento de 

pesquisa bibliográfica para explorar os temas relacionados aos atributos ecológicos do bioma 

Amazônia e suas relações com a urbanização, a saber: clima, vegetação, solo, relevo e hidrografia. 

Verificou-se que as leituras interdisciplinares podem auxiliar a compreensão do bioma e, por sua vez, 

possibilitar redução de impactos e melhores formas de adaptação das cidades amazônicas aos 

ecossistemas. Dessa forma, a assimilação dos aspectos físico-ambientais da Amazônia pelo 

planejamento e gestão de políticas urbanas é crucial ao desenvolvimento urbano ecologicamente 

equilibrado, que se relaciona ora à influência dos elementos ecológicos sobre a urbanização, ora ao 

conhecimento das variáveis culturais somadas às características ambientais e aos fatores globais de 

produção do espaço. Outrossim, é factível entender a realidade urbano-ambiental de cada cidade em 

específico, mas também perspectivas alternativas que possam ser generalizadas e incorporadas às 

políticas territoriais no bioma amazônico.  

 

Palavras-chave: Bioma Amazônia. Urbanização. Interdisciplinaridade.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento recente das cidades no bioma Amazônia relaciona-se ao intenso processo 

de pressões antrópicas, materializadas mais especificamente nas atividades de desmatamento, 

transformações no uso do solo e, sobretudo, na conversão de florestas em áreas urbanas, torna-se 

imprescindível o conhecimento mais detalhado dos cenários ambientais e urbanos dessa região. Dessa 

maneira, resta compreender as estruturas do ambiente biofísico amazônico e os padrões dos impactos 

pela urbanização que afetam o desenvolvimento dos ecossistemas naturais. Esta associação entre 

alterações ambientais e urbanização, seus principais impactos, em um ambiente tão característico 

como o bioma Amazônia, podem fornecer perspectivas para a redução de impactos e a adaptação das 

cidades ao meio.  

 Alguns questionamentos nortearam o desenvolvimento da discussão proposta, tais como: 

Quais são as principais transformações no ambiente biofísico ocasionadas pela urbanização? Como 

se caracterizam os atributos biofísicos do bioma Amazônia? É possível compreender a urbanização 

sob a ótica da influência do bioma? Perspectivas interdisciplinares poderiam auxiliar a compreender 

alternativas de adaptação das cidades amazônicas ao bioma? Nesse sentido, através do alinhamento 

das questões supracitadas, indaga-se como problema central desta pesquisa: de que forma a 

compreensão dos atributos biofísicos do bioma Amazônia pode possibilitar perspectivas 

interdisciplinares que promovam uma urbanização consoante à realidade ambiental em questão? 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O delineamento da pesquisa baseou-se na pesquisa bibliográfica, de natureza exploratória, 

tendo o bioma Amazônia como objeto de pesquisa a partir de suas relações com a urbanização. Partiu-

se da caracterização dos atributos ambientais que compõem o referido bioma, a saber: macroclima, 

fitofisionomia, fatores edáficos, orográficos e hidrográficos. Por sua vez, foram identificadas as 

principais alterações e transformações ambientais ocasionadas pela urbanização. Isso posto, a partir 

da caracterização do ambiente e seus atributos a nível regional, bem como de impactos decorrentes 

na mudança de usos do solo pela urbanização, buscou-se a construção de um arcabouço de reflexões 

interdisciplinares que possibilitem alternativas de adaptação das cidades ao bioma Amazônia. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
3.1 Urbanização e bioma amazônia: delineando noções 

 

 A urbanização na Amazônia enquanto fenômeno socioespacial é comumente relacionada ora 

ao ambiente hidrográfico da bacia do rio Amazonas – principalmente pelo caráter histórico da gênese 

autóctone e desenvolvimento da rede urbana pela ocupação europeia –, ora à regionalização política 

da Amazônia Legal – atrelada aos projetos econômicos desenvolvimentistas (GONÇALVES, 2015). 

Ademais, as próprias lógicas que permeiam uma gama de investigações urbanas na Amazônia se 

exibem de forma desconexa à complexidade ecológica. 

 Ao adotar este ponto de vista, busca-se compreender à urbanização da Amazônia com base 

em limites e características funcionais sob o viés ecológico: o bioma. Os biomas se caracterizam de 

maneira geral, como regionalizações ambientais a partir dos conjuntos de agrupamentos de 

ecossistemas semelhantes mediante seus aspectos climáticos, fitofisionômicos, edáficos, orográficos 

e hidrográficos (IBGE, 2004; COUTINHO, 2016). 

 No que se refere à Amazônia ou Amazônia continental, esta designa o bioma de floresta 

tropical úmida e apresenta área de 7.584.421 Km², abrangendo o Peru, Colômbia, Equador, 

Venezuela, Guiana Francesa, Bolívia e o Brasil. No Brasil, o bioma Amazônia, abrange grande 

parcela do zonobioma de Floresta Tropical Úmida, correspondendo a 4.196.943 Km² e a 49% do 

território brasileiro (IBGE, 2004).  Nessa conjuntura, a visão de articulação entre as problemáticas 

urbanas e ambientais na Amazônia deve considerar o bioma como ponto central, devendo este ser 

incorporado a novas formas de inovação (MONTE-MÓR et al., 2013). Do exposto, o papel das 

cidades se torna crucial na conservação do bioma, como forma de superação do dilema extremista 

entre desenvolvimento e meio ambiente, aos quais derivam na dicotomia entre a destruição total ou 

preservação intocável (BECKER, 2008). 

 

3.2 Atributos climáticos e urbanização 

 Nas cidades ocorre a geração de climas específicos, os climas urbanos, devido à crescente 

transformação do ambiente construído. Isto ocasiona o aumento do escoamento superficial da água, 

além de maior capacidade de armazenamento calor, reduzindo a evaporação e provocando 

diferenciações nos níveis topo e microclimáticos (SILVA JÚNIOR et. al., 2012).  

 As cidades, enquanto sistemas abertos e adaptativos, são influenciadas por fatores diversos e 
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interdependentes, de natureza social e física, sendo o clima um fator dessa interação. Entretanto, 

estudos sobre o clima urbano no Brasil, ainda se caracterizam em predominância pela descrição dos 

fenômenos climáticos e meteorológicos, resultantes de uma visão reducionista, que, embora possua 

avanços, implica abordagens desconexas e particionadas (ASSIS, 2005). Dessa forma, a realidade 

urbano-climática amazônica, deve considerar modos de vida da população, em nível local, dada as 

especificidades socioeconômicas e culturais (ALMEIDA-VAL, 2006). 

 O clima amazônico é equatorial quente e úmido, tendo nos meses de setembro e outubro maior 

balanço de energia e de dezembro a fevereiro menor balanço. Este clima apresenta valores de 

temperatura e umidade relativa do ar elevados, alta disponibilidade de energia solar, com 

precipitações médias de 2.300 mm/ano, podendo alcançar, em alguns locais, 3.500 mm/ano (COSTA 

et al., 2013). Em nível macroclimático, recebe influências da Zona de Convergência Intertropical, do 

fenômeno El-Niño e La Niña, e da friagem, ocorrida na parte meridional da região amazônica, 

decorrente da ação de sistemas frontais (FISCH; MARENGO; NOBRE, 1998). 

 As cidades amazônicas – desde as pequenas mais associadas ao rio, até as grandes localizadas 

próximas dos corpos d’água – tendem a apresentar menores índices de “ilhas de calor” por conta de 

brisas predominantes. As grandes e médias cidades exibem esse fenômeno de ilha de calor, quando 

as temperaturas tendem a ser maiores nas zonas mais urbanizadas, geralmente centrais, pois 

apresentam menores níveis de albedo em comparação com áreas vegetadas. Isso implica maior 

aquecimento, dado que a energia absorvida pela superfície terrestre, é devolvida para atmosfera na 

forma de fluxo de calor sensível (aquecimento) e latente – evapotranspiração (COSTA et. al., 2013).  

 A urbanização gera efeitos no microclima local, principalmente em período menos chuvoso, 

através da redução da umidade relativa do ar, em que as construções urbanas, de cores mais escuras 

que a zona rural, armazenam mais energia proveniente do sol. Dessa forma infere-se que a vegetação 

influi fortemente no clima urbano (SILVA JÚNIOR et. al., 2013). Nessa conjuntura, o entendimento 

do clima urbano na Amazônia, numa visão interdisciplinar, também é importante na prevenção de 

doenças, como a Dengue, e na mitigação dos efeitos da ilha de calor urbana, que podem provocar 

desde leves fadigas (em casos de exposições prolongadas) até danos cerebrais, como o Acidente 

Vascular Cerebral, mais propício quando o local apresenta temperaturas acima de 41,1 ºC (SILVA 

JÚNIOR et. al., 2012). 
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3.3 Atributos da vegetação e urbanização 

 A região que corresponde à Amazônia florestal engloba a cobertura vegetal de floresta tropical 

úmida, as principais características desse tipo de formação se relacionam com florestas densas, altas 

e sempre-verdes sob condições climáticas sempre quentes e, frequentemente, por curtos períodos de 

secas (CORLETT; PRIMACK, 2011). A fitofisionomia predominante do bioma Amazônia é a 

Floresta Ombrófila Densa, caracterizada por árvores altas, além da ocorrência de diferentes 

formações de florestas tropicais. Existem duas variações desta tipologia as quais se relacionam com 

a flutuação cíclica dos rios através dos períodos de seca e enchente. Esta variação pode atingir até 

14m. As várzeas consistem em florestas inundadas sazonalmente, enquanto que os igapós remetem 

às florestas inundadas de forma permanente. A ocorrência dessas variações pode ser encontrada 

amplamente nas planícies do Rio Amazonas e afluentes (IBGE, 2004). 

 A condição de “floresta urbanizada” implica condicionamento relativos aos modos de vida e 

de assentamentos urbanos, ocasionando significativos impactos ambientais pela supressão de 

vegetação nativa. As atividades causadoras do desflorestamento têm levado às consequências severas 

ao meio ambiente, ao setor econômico e à sociedade. O desflorestamento, além de apresentar 

consequências no âmbito local e regional, afeta também o planeta, resultando em mudanças climáticas 

causadas pela perda do revestimento florestal, o efeito estufa causado pela queima de madeira, 

aumento da sedimentação dos rios, erosão, degradação do solo e perda da biodiversidade 

(KITAMURA, 1994). 

 O acelerado crescimento urbano impacta diretamente as áreas de florestas, principalmente 

àquelas de várzeas tomadas por um processo de expansão desordenado. Esta relação entre a sociedade 

e o meio ambiente não tem sido positiva, quer pela qualidade dos assentamentos humanos, quer para 

os danos ambientais causados. Isso é um resultado direto da ausência de alternativas de planejamento 

territorial adaptado à região. 

 Contudo, o desenvolvimento das geotecnologias permite o monitoramento, a fiscalização e 

até a aplicação da legislação ambiental de maior acurácia e menor custo, pois são utilizadas em 

vistorias técnicas em propriedades e em monitoramento com período de tempo menor. Com a 

utilização de ferramentas de geotecnologias pode-se avaliar os ambientes florestais e 

descaracterizações causadas por intervenção antrópica. Dessa maneira, tais ferramentas são subsídios 

a tomadas de decisão no que concerne às políticas de desenvolvimento urbano e meio ambiente 

(FLORENZANO, 2008). 
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3.4 Atributos do solo, relevo e urbanização 

         As características químico-mineralógicas dos solos da Amazônia designam extensas áreas de 

solos ricos e eutróficos, influenciados pela planície aluvial e, por terraços e baixos planaltos oriundos 

de sedimentos andinos ou ainda de rochas de riqueza química maior. De modo geral, por conta das 

condições bioclimáticas recentes, as características do material de origem e as geoformas conduzem 

à formação de solos profundos e intemperados (LIMA, 2001).  A geologia amazônica é marcada 

por uma bacia sedimentar predominante, representada por formações cristalinas e sedimentares 

(Bacia paleozoico do Amazonas), com origem do Arqueano até o Holoceno. Essas formações 

sedimentares assentam-se sobre o cráton amazônico e pela influência sofrida pelo soerguimento dos 

Andes, pela sedimentação responsável pela pedologia contrastante ao restante da região (VALE 

JÚNIOR et. al., 2011). 

 Em oposição à predominância de solos “inférteis” na Amazônia, alguns mitos sobre o caráter 

nutritivo dos solos vêm sendo destruídos com o estudo de Terras Pretas Indígenas ou Antropogênicas 

(TPAs). Tais solos foram alterados em sua pré-história, caracterizam-se pela cor escura e constituem-

se de restos de material arqueológico e alto teor de Ca, Mg, Zn, Mn P e C” (KERN, 1996). 

 A existência dos TPAs está ligada às primeiras formas de ocupação e “urbanização” no bioma 

Amazônico. Estima-se que as sociedades autóctones que viviam na região faziam uso equilibrado dos 

recursos naturais, que por muitas gerações se mantiveram pouco alterados (KERN, 1996). Por 

conseguinte, maiores concentrações de solos férteis são encontradas nas várzeas, pois por estarem 

próximos aos rios que são seus canais de transporte e lagos com abundância de peixes, tais áreas são 

atrativas à agricultura e pesca (LIMA, 2001).  Apesar da produtividade e resiliência naturais, as 

tendências atuais de crescimento do uso dos recursos têm guiado à degradação ambiental gradual, em 

função do desflorestamento (desmatamento), erosão, assoreamento, poluição urbana e agrícola, assim 

como grandes assentamentos irregulares em cidades (COSTA et. al., 2016).  

 Tais problemáticas estão diretamente relacionadas ao uso do solo, particularmente à erosão e 

o assoreamento causado por atividades urbanas. Isso ocorre, pela predominância modelos de 

desenvolvimento exógenos, inseridos num intrincado de conflitos regionais, que se chocam e se 

entrelaçam numa realidade socioambiental específica. Nessa conjuntura, uma das principais 

tendências atuais é a implantação de grandes projetos habitacionais e condomínios residenciais, que 

causam impactos pela retirada de vegetação nativa, erosão do solo e comprometimento das nascentes 

de igarapés. 
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3.5 Atributos hidrográficos e urbanização 

A água em interação com os demais meios biofísicos: solo, vegetação e clima, compõe um 

sistema multivariado, dinâmico e diferenciado a cada bioma, ecossistema e escala na qual se analisa. 

Ainda mais complexo é a análise da introdução do homem e suas ações neste sistema. Dessa forma, 

o advento de cidades, sendo estas planejadas ou não, muda a dinâmica dos recursos hídricos e meio 

ambiente como um todo, que por sua vez interfere na eficiência das cidades.  

Desse modo, o conhecimento dos recursos hídricos e sua variabilidade espacial sobre as 

regiões ou bacias hidrográficas é imprescindível à eficiente gestão dos mesmos e das cidades, assim, 

mitigando os impactos ambientais que a urbanização provoca no meio e tornando as cidades mais 

eficientes no propósito de trazer bem-estar ao ser humano. Na Amazônia, muitas cidades se 

desenvolveram às margens de grandes rios e igarapés, em ecossistemas de várzea. Em condições 

naturais, os igarapés (rios de pequena ordem), são componentes importantes para o ecossistema 

(LIMA; GASCON, 1999), pois sustentam flora e fauna diversas que dependem do material orgânico 

de florestas adjacentes (TARGA et al., 2012). Nesses ecossistemas, as marés são principais 

transportadoras de sedimentos e material orgânico em suspensão (PINHEIRO, 1987), tornando 

também os solos enriquecidos pelos sedimentos depositados. 

Os principais impactos provocados pela urbanização na hidrografia/hidrologia são o aumento 

do escoamento superficial, redução do escoamento subterrâneo, rebaixamento do lençol freático, 

aumento da produção de resíduos sólidos pela população mal depositados resultando na deterioração 

da qualidade das águas superficiais e subterrâneas (TUCCI, 1997).  Os efeitos de maré de alguns rios 

sobre as cidades nestas regiões, como o Rio Amazonas sobre a cidade de Macapá, e os Rios Guamá 

e Guajará sobre a cidade de Belém, contribuem para os já ineficientes sistemas de escoamento das 

águas pluviais e drenagem, ainda mais com as características chuvas intensas e rápidas (TARGA et 

al., 2012). 

No processo de escoamento de água proveniente de precipitações máximas, ocorre a interação 

entre fatores como o uso e cobertura do solo, a declividade e a forma da bacia hidrográfica. Nesse 

contexto, a maior alteração da superfície de uma bacia resulta da urbanização (TARGA et al., 2012). 

Para mitigar tais impactos, existem técnicas de planejamento estratégico, como as que propiciam 

construções de cenários prospectivos com metodologia integrada, teoria de Godet (1993) e métodos 

de análise estratégica.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A problemática ambiental e urbana implica a compreensão de que os fenômenos 

socioespaciais estão fortemente entrelaçados ao ambiente. Dessa forma, pesquisas e práticas 

interdisciplinares que antes eram isoladas devem ser percebidas em abordagens que possibilitem sua 

integração. Partindo dessa premissa, a urbanização enquanto fenômeno social e territorial 

desempenha papel crucial na degradação ambiental e fragmentação de ecossistemas, da mesma forma 

que pode ser condicionada pelas estruturas e dinâmicas destes. A imposição de padrões de 

urbanização globalizados culmina em barreiras de adaptação da estrutura urbana ao bioma.  

No caso das cidades amazônicas, leituras interdisciplinares podem auxiliar a compreensão do 

bioma e, por sua vez, possibilitar melhores formas de adaptação delas aos ecossistemas. Dessa forma, 

é factível entender a realidade urbano-ambiental de cada cidade em específico, mas também é 

necessário um escopo de perspectivas alternativas que possa ser generalizado e incorporado nas 

políticas urbanas regionais às cidades do bioma amazônico. Embora o bioma Amazônia possua 

ecossistemas agregados, mas a essência da regionalização ambiental é inerente aos demais biomas 

análogos. Na mesma lógica seguem as cidades enquanto estruturas urbanas, têm suas variabilidades, 

contudo, a essência (o “DNA”) de cidade pode não ser tão variável. 

Em suma, a assimilação dos atributos biofísicos da Amazônia no planejamento e gestão de 

políticas urbanas consiste em uma variável crucial à compreensão cidades neste bioma. Isto se 

relaciona à influência dos elementos ecológicos sobre a urbanização, ao conhecimento das variáveis 

culturais, que somadas às características ambientais e aos fatores globais de produção do espaço, 

implicam em soluções urbanas alternativas à adaptação das cidades aos ecossistemas. 
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RESUMO 

O cádmio é um metal pesado sem função biológica conhecida e de alta toxidade, uma vez que causa 

uma série de perturbações em processos fisiológicos primordiais em vegetais. Logo, a 

contaminação do solo por este metal consiste em um grande problema a atividades agrícolas. Com 

isso, observa-se a necessidade de controle desse elemento no solo, sendo a fitorremediação uma 

das soluções recomendadas para essa problemática. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar as respostas ecofisiológicas de plantas de Khaya ivorensis A. Chev, submetidas a diferentes 

dosagens de CdCl2. O experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural da Amazônia, em 

Belém do Pará, entre os meses de dezembro de 2015 a abril de 2016. Utilizou-se o delineamento 

experimental inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 7 repetições. Com as crescentes doses 

do metal, as plantas apresentaram como resposta um declínio nos parâmetros ecofisiológicos, 

porém não a ponto de ocasionar a morte dos vegetais. O tratamento com a dose de 10 CdCl2 mg/L- 

1 obteve os maiores valores tanto para o fator de translocação quanto para o fator de bioacumulação, 

nenhum dos tratamentos apresentou nível crítico de toxidez. A espécie Khaya ivorensis A. Chev 

mostrou ser uma excelente alternativa para o método de fitorremediação em áreas contaminadas 

com cádmio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Compostos de elementos de densidade acima de 5 g/cm-3, quando caracterizados como 

perigosos, são considerados metais pesados, compostos capazes de se comportar de forma 

altamente reativa e bio-acumulativa para certos organismos (BERTOLAZI et al., 2010). No caso 

do cádmio, não se tem conhecido de qualquer função biológica desse elemento (DONG et al., 

2007), sendo considerado um dos metais de maior potencial ecotóxico, podendo gerar severos 

distúrbios à atividade biológica do solo, ao metabolismo vegetal e à saúde animal (KABATA- 

PENDIAS & PENDIAS, 2000). As principais fontes de contaminação deste elemento estão ligadas 

à utilização de fertilizantes, queima de combustíveis fósseis e, principalmente, atividade 

mineradora. Dentre os danos fisiológicos causados pelo cádmio estão a inibição do crescimento do 

eixo embrionário e da radícula em sementes (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 2000), limitação 

na absorção de macronutrientes e de água (DAS et al., 1997) e redução da taxa fotossintética e da 

condutância estomática (BARCELO & POSCHENRIEDER, 1990). 

Uma das principais técnicas para a recuperação de solos contaminados com metais pesados 

é a fitorremediação (KAVAMURA & ESPOSITO, 2010), que consiste no emprego de espécies 

vegetais tolerantes a altos níveis de toxidez e que, simultaneamente, apresentem características 

como alta taxa de crescimento e produção de biomassa, sistema radicular expansivo e elevado 

acúmulo de metais na parte aérea (GARBISU & ALKORTA, 2001). Ademais, cresce a busca por 

espécies comerciais com potencial fitorremediador, como forma de conciliar a recuperação de uma 

área e o retorno comercial deste empreendimento. 

A partir deste contexto, objetivou-se avaliar a potencialidade da Khaya ivorensis A. Chev 

para a fitorremediação de áreas contaminadas com cádmio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Instituto de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, em Belém-PA, no período de dezembro de 2016 

a maio de 2017. 
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Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo 5 tratamentos 

(Controle, CdCl2 10 mg/L, CdCl2 20 mg/L, CdCl2 30 mg/L e CdCl2 40 mg/L) com 7 repetições 

cada, totalizando 35 unidades experimentais. 

No 35º dia após aclimatação, as mudas, foram transplantadas para vasos envolvidos com 

papel alumínio, contendo areia lavada e autoclavada. Os vasos continham solução de Sarruge 

(1975), com ¼ de força iônica. Após 16 dias de adaptação, foi iniciada a aplicação de cloreto de 

cádmio. As soluções foram renovadas semanalmente e o pH mantido entre 5,8 a 6,0 com adição de 

NaOH ou HCl 0,1 mol L -1, quando necessário o ajuste. Após 60 dias em exposição ao metal pesado 

as plantas foram retiradas, e então, lavadas em água destilada e posteriormente medidas e separadas 

em folha, caule e raiz. 

A mensuração de FB e FT são definidos como a concentração do elemento na planta em 

relação à concentração do elemento no solo e concentração do elemento na parte aérea em relação 

à concentração do elemento nas raízes, respectivamente, utilizando-se, para os cálculos, as 

concentrações dos elementos presentes em solução (SHAH et al., 2008). 

Os níveis críticos de toxidez de Cd na solução nutritiva são estimados com base nas 

equações de regressão obtidas em cada espécie, em resposta às concentrações do elemento em 

solução. 

As variáveis E, gs, ci EUA e A foram avaliadas através medidor portátil IRGA e medidas 

sob condições ambientais favoráveis, entre as 9:00 e 11:00 da manhã, sendo um folíolo por planta 

colocada dentro da câmara, sempre na região mediana da folha totalmente expandida. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, utilizando-se análise de variância 

(ANOVA) no programa Sisvar versão 5.4 e, as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para gs, foi observado uma diminuição em função das doses de CdCl2 (Tabela 1), podendo 

estar relacionado aos efeitos na inibição das incorporações de nitrato e potássio, associados à 

abertura e fechamento estomático (GOMES et al., 1998). Cupertino (2006), ao trabalhar com doses 

crescentes de cádmio em Hevea brasiliensis, relata que, foi observada redução na quantidade de 

estômatos, em função da aplicação de cádmio. 
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Ocorreu decréscimo em A com o aumento das doses de CdCl2 (Tabela 1). O que pode ter 

ocorrido devido aos efeitos do cádmio na inibição da fotossíntese, dissipando energia e impedindo, 

assim, sua absorção nos centros de reação do fotossistema II (FAGIONI et al., 2008; PARMAR et 

al., 2014), além de afetar a atividade das enzimas rubisco (WANG et al., 2009). Chugh e Sawhney 

(1999) em estudos realizados com Pisum sativum L. evidenciaram que o cádmio exerceu um efeito 

deletério sobre as enzimas fotossintéticas, diminuindo progressivamente com aumento da 

concentração deste metal. 

Os resultados para E apresentaram tendência similar a gs (Tabela 1). Este metal altera as 

taxas de absorção líquida de CO2, a transpiração e a condutância estomática (PRASAD, 1995). Os 

estômatos estão intimamente relacionados com os processos de fotossíntese e transpiração na 

planta, pois essas células exercem um papel chave na regulação da perda de água e na entrada de 

CO2 no mesofilo (PEREIRA, 2013). 

Na avaliação dos valores da Ci, quanto maior a dose de CdCl2 aplicada, menor foi a Ci 

(Tabela 1). Essa diminuição pode ser atribuída à redução da disponibilidade de CO2 no interior da 

folha, provocada pelo fechamento estomático, em resposta a toxidade causada pelo cádmio. 

Segundo Nascimento (2009), habitualmente, o aumento nos valores de Ci é acompanhado de 

acréscimos na gs. Assim, a limitação estomática seria o principal fator da limitação do desempenho 

fotossintético, pois quanto maior a abertura estomática maior a difusão de CO2 para a câmara 

subestomática. 

  
Tabela 1 – Valores médios de condutância estomática (gs), fotossíntese (A), Transpiração (E) e 

Concentração interna de CO2 (Ci) em plantas de Khaya ivorenses submetidas a diferentes doses de cloreto 

cádmio. 
Variáveis  Dosagens de Cádmio  

 0 10 20 30 40 

gs(mmol H2O m-2s-1) 145,26 a 54,95 b 26,29 c 12,52 cd 9,30 d 

A (µmol m-2s-1) 12,49 a 7,71 b 4,78 c 2,34 d 1,03 d 

E (mmol m-2s-1) 3,18 a 1,58 b 0,87 c 0,40 d 0,17 d 

Ci (µmol m-2s-1) 239,37 a 157,77 b 113,02 c 96,71 c 85,48 c 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

                                                 Fonte: Josilene Sousa. 
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Diferente das demais variáveis analisadas, a EUA mostrou que quanto maior a dose 

aplicada, maior o resultado obtido, apresentando resultados médios de 6,01; 5,86; 5,69; 4,95 e 3,93 

para os tratamentos com as doses de 40, 30, 20, 10 e 0 de CdCl 2 mg L-1, respectivamente. Este 

comportamento sugere que a eficiência de uso da água apresenta pouca correlação com a taxa de 

assimilação de CO2. Prasad (1995) relatou que o Cd altera as taxas de absorção líquida de CO2, a 

transpiração, a condutância estomática e a eficiência do uso da água. 

A espécie demonstrou comportamento similar entre FT e FB (Figura). O FT foi maior 

apenas no tratamento com a dosagem de 10 mg/L-1 (para os outros tratamentos este fator foi baixo, 

logo, houve restrição na translocação do metal para a parte aérea da planta, pois, para tentar 

minimizar os efeitos adversos à exposição de elementos-traço as plantas desenvolvem mecanismos 

de tolerância a esses elementos, como a exclusão e a acumulação. ACCIOLY et al. (2004) 

observaram maiores teores de Cd na raiz em relação à parte aérea, sendo um indicativo da limitação 

da translocação desses metais para a parte aérea em mudas de Eucalyptus camaldulensis. 

 
Figura 1 – Valores médios para o Fator de Bioacumulação (a) e Fator de Translocação (b), em 

plantas de Khaya ivorenses submetidas a diferentes doses de cloreto cádmio. 

 

                                                             Fonte: Josilene Sousa 
 

A nível de toxidez, não foi apresentado nível crítico (50%) em nenhum dos tratamentos 

testados no presente trabalho. 

 
CONCLUSÃO 

O Khaya ivorensis não é uma espécie hiperacumuladora, contudo é uma espécie indicada 

para ser utilizada em programas de fitorremediação. 
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RESUMO  

Compreender a dinâmica do carbono nos sistemas produtivos é essencial para avaliar a 

sustentabilidade dos mesmos. Sistemas agroflorestais, são conhecidos por trazer sustentabilidade aos 

sistemas produtivos. Atualmente o município de Tomé-Açu é referência neste sistema de produção. 

Foram analisadas a concentração de COD na água de chuva e escoamento superficial e solução do 

solo  na profundidade de 20 cm , em sistemas agroflorestais, monocultivo e floresta. O COD na água 

de chuva apresentou variação conforme a sazonalidade, com concentrações médias de 8,4 ± 2,3 mg.L-

1 durante o período menos chuvoso e 3,6 ± 2,2  mg.L-1 durante o períodos chuvoso. A queda na 

concentração no período chuvoso reflete a lavagem da atmosfera nos primeiros eventos de chuva. No 

escoamento superficial do solo, as concentrações mais elevadas de COD foram observadas na área 

de floresta, concentração média de 19,6 mg.L-1, seguido pelo monocultivo com média de 14,9 mg.L-

1 e SAF com 14,4 mg.L-1. As maiores concentrações na área de floresta se devem a alta variabilidade 

deste sistema. Quanto a sazonalidade, as maiores concentrações foram observadas durante o período 

menos chuvoso devido ao acúmulo de serrapilheira durante tal período. Na solução de solo, a floresta 

apresentou as maiores concentrações de COD, média de 63,9 ± 0,7 mg.L-1, seguido pelo monocultivo 

com média de 42,1 ± 18,6 mg.L-1 e as concentrações mais baixas foram encontradas no SAF com 

35,5 ± 0,6 mg.L-1. Quanto a sazonalidade as maiores concentrações foram encontradas durante o 

período chuvoso devido a maior entrada de carbono via decomposição da matéria orgânica no solo.  

Quanto à dinâmica do carbono, o sistema agroflorestal se mostrou mais semelhante à floresta por 

apresentar maior diversidade de espécies quando comparado ao sistema de monocultivo. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Sustentabilidade. Sistemas Produtivos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sistemas Agroflorestais 
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 1. INTRODUÇÃO  

Devido à expansão agropecuária estimulada pela demanda exterior, a Amazônia brasileira 

vem sofrendo mudanças no uso e cobertura do solo, por meio do desmatamento, queimadas e 

expansão de grandes monocultivos. Estas mudanças estão deixando o bioma Amazônico suscetível a 

perda de biodiversidade, empobrecimento genético, emissão de gases que intensificam o efeito estufa 

(ALENCAR et al., 2004) e comprometendo os serviços ecossistêmicos prestados por esta floresta. O 

uso e cobertura do solo são fatores cruciais para a sustentabilidade dos sistemas.  A prática de 

monocultivo e queima da vegetação, degrada o solo e contribui com a emissão de gases do efeito 

estufa (IPCC, 2007) sendo práticas insustentáveis a médio e longo prazo. Segundo Kauffman (1995), 

cerca de 70% do carbono estocado na biomassa pode ser perdido no processo de queima da biomassa. 

O que interfere na quantidade e qualidade do carbono reciclado. Diante disso, faz-se necessário a 

adoção de técnicas conservacionistas para a produção (ARÉVALO et al., 2003). 

Os SAFs são considerados sistemas sustentáveis de produção (GAMA-RODRIGUES et al., 

2006), sendo o município de Tomé Açu, um modelo de produção destes sistemas. Localizada na 

região nordeste paraense, o município possui uma extensa área desmatada, impulsionada pela política 

de desenvolvimento e ocupação da Amazônia iniciada na década de 1960, pelos incentivos do 

governo militar. Por mais que na prática os agricultores percebam as vantagens dos SAFs, em função 

de sua produtividade e sustentabilidade, ainda faltam estudos para que se possa ter um entendimento 

melhor da dinâmica e do funcionamento destes sistemas. Quando se trata de ciclagem biogeoquímica 

e solução do solo, a carência de informações é ainda é maior.  

Diante disso presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a dinâmica do carbono 

orgânico dissolvido (COD) na água da chuva, solução do solo e escoamento superficial do solo em 

uma microbacia no município de Tomé-Açu, sob dois diferentes produtivos e uma floresta secundária 

em um estágio avançado de sucessão. 

 

2. METODOLOGIA. 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo localiza-se na Mesorregião Nordeste Paraense, no município de Tomé-Açu, 

distrito de Quatro Bocas (2°40’54’’ S e 48°16’11’’ W), estado do Pará. O município apresenta 

extensão territorial de 5.145,361 Km2, com uma população estimada em 62.854 habitantes (IBGE, 

2010). 
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Tomé-Açu é drenado pela bacia do Rio Acará-Mirim, a qual possui suas nascentes ao sul do 

município, e segue na direção norte-nordeste até desaguar no Rio Acará (RODRIGUES,et al., 2001). 

As áreas experimentais estão localizadas na Fazenda Konagano e Fazenda Arai, drenadas pelo 

igarapé Anuerá, afluentes do Rio Acará-Mirim ( Figura 1). A microbacia em estudo apresenta 

cobertura florestal secundária em avançado grau de regeneração, SAFs e monocultivos. A área 

experimental foi dividida em três parcelas, distribuídas em áreas de: floresta, SAFs e monocultivo 

florestal tradicional. A área de monocultivo da Fazenda Konagano é formada pela cultura do cacau, 

enquanto que o da Fazenda Arai é de cupuaçu. Em cada propriedade são encontrados os dois sistemas 

de produção (SAF e monocultivo) e a floresta. 

 

Figura 1 – Localização geográfica dos pontos de coleta no município de Tomé-Açú, Pará. 

 
Fonte: Autora 

 

Os locais de coleta foram divididos em áreas experimentais: 

 

2.2 Área experimental – Sistema Agroflorestal 

O SAF da fazenda Konagano possui cerca de 36 anos. É composto pelas espécies o açaí, o 

cupuaçu, cacau, banana, mogno e a Castanheira. Neste sistema ocorre a adição de 800 kg de calcário 

por hectare a cada dois anos para correção do pH do solo. Ocorre ainda a adição de 600 gramas de 
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adubo NPK, fórmula 10-28-20, ao pé de cada árvore.  

Já o SAF da Fazenda Arai possui aproximadamente 30 anos, composto pelas de espécies, 

banana, cupuaçu, cacau, mogno e  açaí. Em ambos os SAF´s há o uso de esterco de galinha como 

forma de adubo para o solo. Este é colocado sem controle de quantidade e periodicidade.  

 

2.3 Área experimental - Monocultivo   

Os Monocultivos das fazendas Arai e Konagano, recebem adubação anual e correção do solo 

a cada dois ano, o mesmo tratamento dado ao SAF. O Monocultivo da fazenda Konagano assim como 

o SAF apresenta cerca de 36 anos na produção de Cacau. O monocultivo da fazenda Arai cultiva 

Cupuaçu. 

 

2.4 Área experimental – Floresta  

 As áreas de floresta são secundárias, em avançado grau de regeneração, apresentando uma 

estrutura semelhante a uma floresta primária, com vários estratos, sem abertura de clareiras e sub-

bosque sombreado  

 

2.5 Amostragem 

Metodologia descrita por NEU (2009). A solução do solo foi extraída da profundidade de 20 

cm. 

  

2.6 Determinação dos parâmetros químicos 

As concentrações de Carbono Orgânico Dissolvido foram determinadas em analisador de 

Carbono Orgânico Total (Shimadzu, modelo TOC 5000A) por meio de detecção por infra-vermelho 

não dispersivo. 

 

2.7 Análise estatística 

Primeiramente os dados foram submetidos a estatística descritiva e teste de normalidade 

Shapiro-Wilk. Nenhuma das varáveis estudas apresentou distribuição normal. Foram aplicadas várias 

transformações visando normalização dos dados. Entretanto os dados não responderam a tais 

procedimentos. Logo, foi utilizada estatística não-paramétrica.  

Para os testes de correlação entre os sistemas foi usado a Matriz de  Spermean, considerando 
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como correlação forte p valor >0,5 . Para testar as diferenças entre os sistemas foi usado o teste de 

kruskal wallis One-Way. Apresentaram diferenças estatísticas significativas, quanto as 

condicionantes estudadas, resultados abaixo de 5% de significância (p<0,05).  Todos os testes foram 

realizados no software R, versão 3.4.3. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 ENTRADA E TRANSPORTE DE CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO 

3.1.1 Água de Chuva 

Do total de 2.871 mm acumulados, foram amostrados 17 eventos de chuva entre o período de 

janeiro a dezembro de 2014, um total de 361 mm coletados, o que correspondeu à 12,57% da chuva 

registrada durante o período. A concentração média de COD na água de chuva foi de 5,4 ± 3,2, mg. 

L-1, valor superior ao encontrado por PIMENTEL (2016), a qual encontrou concentrações de 1,6 ± 

1,5 mg. L-1, no estado do Amapá, região mais preservada.  NEU (2009), encontrou valores superiores 

a este estudo, com concentrações médias de 6,17 ± 3,7 mg.L-1, na bacia do Alto Xingu.   

Na água da chuva, o COD advém dos aerossóis, presentes na atmosfera, que são originados 

tanto de forma natural, quanto de forma antrópica (NEU, 2009; PIMENTEL, 2016). No Alto Xingu 

as concentrações mais elevadas se devem a intensa atividade agrícola que ocorre na região. Enquanto 

que as concentrações mais baixas encontradas por PIMENTEL (2016), representam a água de chuva 

de uma região menos alterada quanto ao uso e cobertura do solo. Os resultados encontrados no 

presente estudo são intermediários aos dois estudos citados, o que representa uma situação 

intermediária de mudança de uso do solo. A região de Tomé Açú, apresenta extensas áreas 

desmatadas, porém a atividade produtiva é representada por sistemas agroflorestais o que difere 

completamente do sistema produtivo do Alto Xingu, que está pautado na agricultura de ciclo curto, 

especialmente soja e a pecuária, enquanto que no estado do Amapá, ainda encontramos extensas áreas 

de floresta primária preservada.  

A concentração de COD apresentou diferença estatisticamente significativa quanto à 

sazonalidade (p= 0,0233), com concentrações mais elevadas durante o período menos chuvoso. A 

concentração média para o período chuvoso foi de 3,6 ± 2,2 mg. L-1 e para o período menos chuvoso 

foi de 8,4 ± 2,3 mg.L-1 (Figura 2).  A concentração mais elevada ocorreu durante o mês de outubro, 

mês em que houve apenas um evento de chuva de 15 mm. Estes dados corroboram com os estudos 
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NEU (2009), no qual se aponta que ocorre queda nas concentrações de COD no decorrer do período 

chuvoso, o que ocorre devido a lavagem da atmosfera após os primeiros eventos de chuva, o que leva 

a redução da quantidade de aerossóis e partículas ricas em carbono. 

 

Figura 2 - Concentrações de Carbono Orgânico Dissolvido na água de chuva (mg.L-1) quanto à sazonalidade 

 

Fonte: Autora 

 

3.1.2 Escoamento Superficial do Solo 

Em todos os sistemas as concentrações de COD no escoamento superficial do solo da Floresta 

não apresentaram diferença estatisticamente significativa quanto à sazonalidade. Porém observa-se 

que as concentrações foram mais elevadas durante eventos que ocorreram durante o período menos 

chuvoso, o mesmo foi observado por Neu (2009) devido ao acumúmulo de nutrientes na serrapilheira 

advindo da queda das folhas com o estresse hídrico. 

Na floresta, a concentração mais elevada de COD ocorreu no mês de outubro, com 

concentração de 57,7 mg.L-1 devido ao pequeno e único evento de chuva de 15 mm. Já a mais baixa 

foi registrada no mês de abril apresentando uma concentração de 6,139 mg.L-1. A concentração média 

de COD durante o período chuvoso foi de 15,3 mg.L-1 enquanto que para o período menos chuvoso 

foi de 27,3 mg.L-1 

No sistema monocultivo a concentrações mais elevadas também ocorreu no mês de outubro, 

com valor de 36,33 mg. L-1, e a mais baixa no mês de fevereiro com concentração de 6,787 mg.L-1, 

enquanto que a concentração média para o período chuvoso foi de 7,2 mg.L-1, enquanto que para o 

menos chuvoso foi de 20,2 mg. L-1. 

Assim como a floresta e o monocultivo, o sistema SAF apresentou concentração maior no 

mês de outubro 32,325 mg. L-1  e concentração mais baixa foi de 5,3 mg.L-1 durante o mês de maio. 
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Durante o  período chuvoso a concentração média foi de COD foi de 12,3   mg. L-1, enquanto que  no 

período menos chuvoso foi de 19,40 L-1. 

Na comparação dos dois sistemas produtivos e a floresta, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas nas concetrações médias de COD. Porém observa-se, que a maior 

média foi encontrada nas áreas da  de Floresta com valor médio de 19,6 mg.L-1, seguido do sistema 

Monocultivo com concentração de 14,9 mg.L-1 e, as concentrações mais baixas foram encontradas no 

SAF, com média de 14,4 mg.L-1 (Figura 3). As maiores concentrações na Floresta e Monocultivo se 

dão devida a alta quantidade de matéria orgânica advinda da serapilheira e a maior correlação 

encontrada entre as áreas de Floresta e os SAFs (p= 0,85) pode ser explicada devido a maior 

diversidade dos sistemas, quando comparado ao Monocultivo.  

 

Figura 3-    Concentração de Concentrações de Carbono Orgânico Dissolvido (mg.L-1) no escoamento 

superficial nos diferentes sistemas. 

 

Fonte: Autora 

 

3.1.3 Solução do solo 

Quanto à sazonalidade, não foi observada diferença estatisticamente significativa nas áreas 

estudadas, porém observou-se concentrações mais elevadas durante o período chuvoso tanto na 

floresta quanto nos sistemas de monocultivo e SAFs, assim como encontrado por NEU (2009) e 

McClain et al., (1997). Esse comportamento se dá devido a maior taxa de decomposição da matéria 

orgânica no solo levando a formação de compostos orgânicos solúveis em água, aumentando a 

concentração de Carbono Orgânico Dissolvido (POST et al., 1985; CHRIST e DAVID, 1996; 

KALBITZ, et al, 2000).  

 Na solução do solo, o COD apresentou concentrações média mais elevadas na Floresta com 
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valores de 63,9, ± 0,7 mg.L-1, seguido pelo Monocultivo com média de 42,1 ± 18,6 e o SAF com 

contrações médias de 35,5 ± 0,6 mg. L-1. (Figura 4) Por mais que a floresta apresente concentrações 

mais elevadas, a diferença entre os três sistemas não foi estatisticamente significativa, porém 

apresentaram uma forte correlação entre os mesmos. o maior coeficiente de correlação foi encontrado 

entre a Floresta e SAF (p= 0,8285), enquanto que a Floresta e o Monocultivo apresentou correlação 

menor (p= 0,7714). A maior correlação entre Floresta e SAF pode estar associada a maior diversidade 

de espécie na floresta e no SAF, assim como uma maior ação da microbiota do solo (ARZHANOVA 

e VERTEL, 1981; BRADY e WEIL, 1999). A alta correlação com o sistema de monocultivo deve 

estar associado à adição de adubos fosfatados que podem aumentar a concentração de carbono 

orgânico dissolvido na solução (NEU, 2009). 

 

Figura 4 – Concentrações de Carbono Orgânico Dissolvido (mg.L-1) na solução do solo nos diferentes 

sistemas. 

 

Fonte: Autora 

 

 Em um Latossolo Amarelo Argiloso, Neu (2009), encontraram concentrações médias de 

COD a 20 cm mais baixos, valores de 3,4 mg.L-1. Já em um Argissolo a concentração foi de 2,7 mg 

L-1 e no Espodossolo, de textura arenosa foi de 9,04 mg.L-1.. Na microbacia do Alto Xingu no estado 

do Mato Grosso, Neu (2009) encontrou concentração média de 17,7 ± 1,96 mg.L-1 para a 

profundidade de 10 cm. Enquanto Pimentel (2016) em floresta no Estado do Amapá, encontrou em 

área de platô, concentração média de 4,7 mg.L-1. Sob o mesmo sistema de uso e cobertura do solo, as 

concentrações variam significativamente (PARTON et al.,1987; SCHIMEL et al.,1994; NEU et al.; 

2017).  Tanto o solo, quanto a cobertura vegetal influenciam nas concentrações de COD na solução 

do solo (NEU, et al.; 2017), assim como as peculiaridades climáticas de cada região apresentam forte 

influência. As concentrações mais elevadas de COD, quando comparado a outros Latossolos 
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estudados se deve possivelmente a uma textura menos argilosa do que os demais trabalhos estudados. 

Diferentemente de NEU (2009) no Alto Xingu, que encontrou valores de COD superiores nos 

compartimentos a cima do solo, o presente estudo encontrou valores maiores para a solução do solo 

comparado ao escoamento superficial (Figura 4). Possivelmente devido as características do 

granulométrica do solo.  

 

Figura 5 – Concentrações médias de Carbono Orgânico Dissolvido (mg.L-1) no escoamento superficial, 

solução do solo e água de chuva 

 

Fonte: Autora 

 

4. CONCLUSÃO  

O carbono orgânico dissolvido é fortemente influenciado pela precipitação e vegetação. No 

início do período chuvoso ocorre uma grande entrada e transporte de carbono pelo sistema e se 

intensificam os processos de decomposição e o aporte de COD para a solução do solo. 

Tanto no escoamento superficial quanto na solução do solo a floresta apresentou maior 

similaridade com o SAF do que o monocultivo em relação ao COD. Possivelmente devido a maior 

diversidade presente neste sistema quando comparado ao monocultivo. 
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RESUMO 

Pesquisa realizada com o intuito de identificar as principais dificuldades enfrentadas pelas 

cooperativas paraenses na sua consolidação no mercado regional, utilizando como espaço amostral 

as cooperativas: CASP, CAMTA, COMPPAX,COOMAC ; avaliando as diversas variáveis 

envolvendo seu desempenho: estrutura oferecida pelo Estado do Pará, administração e gestão interna 

e absorção dos produtos pelo mercado consumidor. Através das entrevistas realizadas junto as 

cooperativas, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Mineração e Energia (SEDEME), com o 

professor Helder Aranha (UFPA) e Ozias Guedes de Aquino (EMATER) fora possível apontar como 

as principais falhas dessa cadeia de produção: falta de cultura cooperativa e fidelidade, dificuldade 

de sucessão, difícil acesso à créditos e infraestrutura, e o hábito de consumo não consciente do 

consumidor paraense. 

  

Palavras-Chave: Infraestrutura. dificuldades. cultura cooperativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Terence (1988), As cooperativas são organizações societárias compostas por 

pessoas que possuem um ideal compartilhado de desenvolvimento econômico e social, estruturadas 

de forma democrática, onde todos os membros tem igual peso nas tomadas de decisão. No estado do 

Pará, 174 cooperativas fazem parte da economia, gerando renda e emprego para 65.881 associados e 

4.822 funcionários (OCB/PA,2016). 

Dentre os diversos nichos de atuação que compõe o sistema OCB/PA (Organização das 

Cooperativas Brasileiras – Pará), as cooperativas do ramo agropecuário (composto por extrativistas, 

produtores rurais e do ramo da pesca) se destacam em número e importância econômica no Estado. 

Formam cerca de 28,16% do corpo de cooperativas da organização em âmbito estadual e, 

considerando o conjuntos das cooperativas do mesmo setor na região norte, as paraenses 

correspondem à 43,39% do total (OCB/PA, 2016). 

A pesquisa realizada tem como principal objetivo apontar as principais dificuldades 

enfrentadas pelas cooperativas no Estado do Pará, levando em considerações três hipóteses principais, 

a respeito dos agentes ligados diretamente com o bom desempenho da organização. Para determinar 

o grau de influência dos mesmos no processo produtivo, fez-se necessário averiguar a suposta 

ausência de cultura cooperativa, dentre outros problemas administrativos; a adaptação dos 

empreendimentos às novas tecnologias; levantar dados a respeito das políticas públicas de fomento 

às atividades das cooperativas; Analisar os dados levantados sobre o conhecimento do consumidor 

final, para traçar um perfil de consumo na capital e o nível de aceitação dos produtos vindos das 

cooperativas.  

O trabalho realizado é de suma importância, uma vez que tais organizações são 

responsáveis pelo fornecimento de alimentos para o consumo local, ao contrário das grandes 

corporações, que estão voltadas quase que unicamente para o mercado externo, sendo necessário uma 

literatura direcionada à realidade paraense, tendo em vista as suas variáveis particulares, as quais 

diferencia o estado do resto do país. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização da pesquisa, fora utilizado como base teórica a literatura disponível na 

área (referenciada neste documento). Sendo esta a base para a elaboração dos questionários e roteiros 
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de entrevistas realizadas pela equipe no intervalo de tempo entre o dia 11 de maio e 9 de agosto de 

2018. 

Primeiramente, a entrevista com o Professores Msc Helder da S. Aranha (UFPA) fora 

executadas dia 7 de junho de 2018 na SEDEME, baseadas no mesmo roteiro, com a finalidade de 

obter uma análise de cunho administrativa a respeito do modelo de negócios. 

A pesquisa junto à SEDEME, fora realizada dia 7 de junho de 2018, por meio de 

entrevista com o Diretor Sergio Menezes Santos, para levantar dados sobre projetos da secretária e 

do governo de um modo geral, as quais beneficiam a cadeia produtiva das cooperativas agrícolas do 

Estado. 

A entrevista com o responsável pela coordenadoria de planejamento (CPLAN) da 

EMATER-PA, o Engenheiro Agrônomo MSc Ozias Guedes de Aquino, teve como objetivo obter 

informações sobre a atuação da EMATER na assistência ao pequeno agricultor e suas formas de 

organização. 

Os dados referentes às cooperativas: COMPPAX, CAMTA, COOMAC e CASP foram 

obtidos através de entrevistas com seus representantes: Ilson Martins (COMPPAX), Alberto Oppata 

(CAMTA), Francisco Sakaguchi (CAMTA), Ivan Saiki (CAMTA), Charles Cardoso 

(COOMAC),Antônio Alcoforado de Albuquerque (CASP), a respeito das inovações tecnológicas, 

coesão dos associados, infraestrutura do Estado, processos administrativos. Realizada via online, 

presencialmente no evento 13° Brasil Sabor, Belém ( dia 19 de maio de 2018) e no 15º  Bom Odori 

em Quatro Bocas, na sede da ACTA (dia 22 de julho de 2018).  

Para a análise do perfil do consumidor, foram analisados pontos de vistas de diferentes 

camadas de consumo. Os questionários foram aplicados via internet e em três locais diferentes: 

Campus da UFRA Belém, no supermercado Líder (Castanheira) ,na feira do ver-o-peso e na escola 

Carlos Drummond de Andrade, com a intenção de tornar os resultados mais plurais possíveis, não 

restringindo somente à um determinado grupo socioeconômico,  para construir uma projeção dos 

dados e determinar um padrão médio de conhecimento a cerca do assunto abordado pelo trabalho. 

Os dados produzidos possibilitaram uma análise da realidade com base na comparação 

entre a visão acadêmica, a das cooperativas, do Governo do Estado e consumidor final; com a 

finalidade de apontar com clareza os impactos dos agentes envolvidos no sucessos e insucessos do 

desenvolvimento econômico dos empreendimentos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES         

 

Cooperativas  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dentre as principais dificuldades internas a falta de cultura cooperativa é a principal 

problemática envolvendo a gestão dos empreendimentos, assim como diagnosticado por Santos & 

Silva (2016) no Estado de Roraima, Brasil. pois a coesão do grupo é fundamental para tomar decisões 

democráticas. Tal dificuldade é gerada, dentre outras formas, pela restrição imposta pelo governo na 

lei n° 5.764 de 16 de dezembro de 1971, Capítulo III, Artigo 6°, Parágrafo 1° que  define um número 

mínimo de indivíduos equivalentes a 20 pessoas para a criação de uma cooperativa, quando que, 

segundo Ozias (EMATER) os grupos realmente engajados nas pequenas comunidades giram em 

torno de 10 até 14 pessoas, o que obriga o produtor a agregar indivíduos alheios ao grupo central 

somente para cumprir a cota obrigatória. 

As questões envolvendo fidelidade são causadas pela interpretação equivocada de parte 

dos membros, por não compreenderem o caráter de “ferramenta” do cooperado que a cooperativa 

possui, dissociando sua figura da responsabilidade que tem com a mesma, como fora levantado por 

Ozias Aquino (EMATER), o pequeno agricultor acaba comprometendo parte da cota de produtos que 

deveria ser destinada à cooperativa ao vender sua produção à terceiros por um preço aparentemente 

mais alto do que receberia se vendesse à cooperativa, entretanto a aparente vantagem boicota o meio 

Maiores Dificuldades internas enfrentadas 

pelas cooperativas. 

Fidelidade e Sucessão 

Reduzir a mão de Obra 

Falta de participação em grupo 

Gestão Administrativa. 

Falta de cultura Cooperativista  

Maiores dificuldades Externas enfrentadas 

pela cooperativa 

Acesso a Crédito  

 Politicas publicas mais conscientes. 

Escoamento da Produção. 

Comercialização da Produção. 

 Concorrências desleais. 

Disponibilidade de cursos oferecidos pelo 

governo para o aprimoramento do 

pequeno produtor. 
Fonte: Os autores (2018) 

Fonte: Os autores (2018) 

Figura 1. Dificuldades internas  Figura 1. Dificuldades externas  
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que os agricultores tem para agregar valor ao seu produto e torna-lo mais forte na competição por 

mercado, diminuindo as chances de sucesso de seu empreendimento. 

A dificuldade na parte administrativa é levantada também por 2 das 4 cooperativas 

analisadas, primeiramente pela dificuldade de manejo de uma estrutura mais complexa de produção 

e processamento dos produtos, sendo a redução da mão de obra de terceiros também levantada como 

um problema , pois os gastos com mão de obra durante a produção, como a pimenta do reino, principal 

cultivo da CAMTA, é um gasto alto e um entrave no manejo dos recursos financeiros, uma vez que 

parte do lucro bruto é fixa para suprir essa necessidade, o que reduz a fração disponível para investir 

nas estruturas da cooperativa e melhorar a produção. 

 

 

          
 

 

 

 

          

Figura 3. Grau de absorção no mercado interno  

Fonte: os autores (2018) 

 

 
Figura 4 -  Grau de absorção no mercado externo 

Fonte: Os autores (2018) 
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A dificuldade de penetração dos produtos provindos de cooperativas no mercado interno 

e externo tem relação com o baixo grau de verticalização da produção. Tendo em vista a necessidade 

de beneficiamento da matéria prima é essencial para agregar valor ao mesmo e torna-lo apto para 

competir no mercado acirrado, bem como assegurar um maior retorno financeiro para os pequenos 

produtores ( LAUSCHNER, 1976). 

 

 Estado 

A participação do governo através dá-se através da  EMATER e da SEDEME, tem como 

objetivos aspectos diferentes das necessidades básicas das cooperativas. 

A EMATER tem como função prestar serviços de assistência técnica e extensão rural 

para os produtores de cada estado, organizando planos anuais de desenvolvimento e apoio a 

comercialização do pequeno agricultor e de suas organizações, dentre essas as cooperativas, sendo 

estas regulamentadas na OCB ou não oficiais. Apesar de esforços, o alcance do órgão é muito baixo, 

não por resistência do produtor à novas tecnologias e formas de manejo, mas sim o reduzido alcance 

da instituição frente a grande demanda por esse tipo de auxilio técnico, configurando assim, um dos 

motivos externos que impactam negativamente dos empreendimentos. 

Já a secretária de desenvolvimento econômico, mineração e energia possui a diretoria de 

desenvolvimento da indústria , comercio serviços (DDICS)  responsável pelo planejamento e 

estimulo á maior penetração dos serviços  produtos paraenses no mercado nacional e internacional, 

tendo como uma de suas linhas de atuação o apoio ao desenvolvimento do cooperativismo e crédito 

ao produtor; desta forma, a secretária auxilia a demanda por suporte financeiro e administrativo, com 

o objetivo de atingir as metas estipuladas pelo programa “Pará 2030”, dentre estas a verticalização 

da produção, infraestrutura de escoamento de insumos e sustentabilidade. Portanto, os projetos da 

diretoria aumentam o apoio ao produtor, suprindo uma das principais demandas: a incapacidade de 

autofinanciamento (GIMENEZ & GIMENEZ, 2006) que gera uma lacuna na gestão cooperativa, uma 

vez que parte de sua renda é direcionada para suprir a carência por infraestrutura no escoamento de 

seus produtos ( LÓPEZ, PÈREZ, 2014).    
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Consumidores 

 

 

 

                  
                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A pesquisa realizada com 154 pessoas na cidade de Belém do Pará revelou que das 

cooperativas trabalhadas pela pesquisa: CAMTA, CAMPPAX, COOMAC e CASP, somente a 

CAMTA teve um índice razoável de reconhecimento, com um total de 63 indivíduos; a maioria do 

Figura 5. Conhecimento sobre cooperativas regionais 

Fonte: Os autores  (2018) 

Figura 6. Consumo de alimentos provindos de  cooperativas 

Fonte : Os autores (2018) 
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público entrevistado não possuía conhecimento das demais, principalmente porque a grande maioria 

não leva em consideração a origem de seu alimento como item agregador de valor ao produto, ao 

contrário dos estudos de  Lins & Pirez, (2011) na região desfavorecida de Cévennes¸Fança.  

 

Figura 7 _ Grau de conhecimento sobre agricultura familiar 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O conhecimento a respeito da agricultura familiar, variam, em sua maioria, entre baixo e 

 

Fonte : Os autores (2018) 

Figura 8_  Faixa etária 

Fonte : Os autores (2018) 
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mediano, principalmente nas camadas mais jovens da amostragem, ocasionado pela baixa divulgação 

de informações a respeito do tema, o que faz os conceitos de cooperativismo e agricultura familiar 

tenham um caráter aparentemente inéditos, difundidos somente após a popularização da economia 

colaborativa também em outros setores como o de transporte e crédito.  

A dificuldade de penetração dos produtos provindos de cooperativas no mercado 

paraense tem relação com o baixo grau de verticalização da produção. Tendo em vista a necessidade 

de beneficiamento da matéria prima é essencial para agregar valor ao mesmo e torna-lo apto para 

competir no mercado acirrado, bem como assegurar um maior retorno financeiro para os pequenos 

produtores ( LAUSCHNER, 1976). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta pesquisa podemos visualizar a atual demanda de parte das cooperativas 

agrícolas do Pará, no qual temas como a ausência de cultura cooperativa entre os membros das 

organizações, ainda é um dos maiores problemas, apesar de que o cooperativismo e a economia 

compartilhada não são temas inéditos no cenário econômico mundial e nacional. 

 Infraestrutura externa e credito são demandas urgentes, com medidas insuficientes para 

com a demanda dos agricultores, por causa do baixo investimento no setor; entretanto, a 

intercooperação, ou seja, a união horizontal das cooperativas do mesmo nicho ou convergentes, 

possibilitam o produtor superar tais dificuldades, porque a colaboração entre essas unidades superam 

necessidades básicas uma das outras, como por exemplo as cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal, 

localizadas no sul do país, que juntas dividem custos de produção e impostos, além de compartilharem 

informações sobre sua gestão entre si, para o melhoramento da administração do conjunto. Sendo 

assim necessário o movimento das 38 cooperativas agrícolas (OCB,2016)  e as demais de transporte 

e crédito cadastradas no sistema OCB para uma atuação em conjunto, suprindo suas demandas de 

mercado, impulsionando a economia paraense. 
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Principais Produtos das Cooperativas 

 Hortifrútis 

Cacau, Pimenta do reino, Polpa de Frutas, 

etc. 

Pimenta, Cacau , Polpa de Frutas  

Frutas, Verduras e Derivados de leite 

Pimenta do  Reino, Frutas Tropicas, 

Cacau e óleos vegetais. 

Castanha do Pará, Cacau e Chocolate. 

Na Produção, a Inovação 

tecnológica está sendo usada 

em: 

 

Produção de Alimentos  4 

Verticalização  da Produção  3 

Não está sendo utilizada  2 

Outros: nulo  

Figura 9.  Inovação tecnológica 

Figura 10 - Gráfico de comparação entre o grau de verticalização e o de importância da inovação 

Fonte: Os autores (2018) 

Fonte: Os autores (2018) 

Figura 11.  Entrevista com Helder Aranha, professor da UFPA, na sede da SEDEME. 

Figura 8- Produtos das cooperativas 
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Fonte: Os autores (2018) 

Fonte: Os autores (2018) 

Figura 11.  Entrevista com Sergio Menezes, Diretor da Diretoria de Industria Comercio e Serviço, 

sede da SEDEME. 

Figura 11.  Entrevista com Francisco Sakaguchi (primeiro da esquerda para a direita), na presença de 

Fátima Gonçalves (SETUR),  Sergio Menezes (SEDEME), Keiji Hamada ( consul do japão em 

Belém) e sua esposa. Na ACTA, Quatro Bocas, Pará.  
 

s 
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Figura 11.  Visita à fazenda do cooperado da CAMTA Ivan  Saiki, Quatro Bocas, Pará 

Fonte: Os autores (2018) 

Fonte: Os autores (2018) 
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RESUMO 

A grande quantidade de resíduos vítreos depositados as margens do rio Tocantins, o descaso público 

com o local, riscos ambientais e de saúde pública, geraram o interesse na área de estudo, esta área 

está localizada na praia da aldeia, em Cametá-Pa. O presente trabalho tem o intuito de conscientizar 

a população quanto aos riscos do descarte irregular de resíduos sólidos, especificamente o vidro e 

contextualizar em relação à realidade da saúde pública tanto no Brasil, quanto em Cametá. Retratar 

a poluição causada pelos resíduos sólidos que são provenientes do consumo excessivo de álcool na 

cidade, ausência de conscientização e educação ambiental da população, além da ausência de 

destinação correta desses resíduos vítreos. Com essa perspectiva foi realizada uma entrevista com 

um morador da região para saber a destinação final desses resíduos vítreos. Como a poluição no 

local era grande, o estudo possibilitou uma aplicabilidade de tirar as garrafas de vidros despejadas 

no local, onde foram retirados 24 sacos de lixo, contendo resíduos vítreos e 218 garrafas feitas desse 

material. Isso foi feito no intuito de gerar uma conscientização na população fazendo a implantação 

de placas que diziam “não jogue lixo neste local”, e tentar mostrar os riscos que os banhistas estavam 

expostos com aquela quantidade de garrafas de vidros e detritos despejados na praia. Do exposto, 

conclui-se que quando os resíduos vítreos são despejados na praia e não recebem a destinação 

correta podem acarretar uma série de problemas ambientais e riscos à saúde dos banhistas, 

principalmente por ser um material de longa duração para se decompor. Em decorrência disso, a 

partir do objetivo deste estudo, que foi ressaltar os riscos sofridos pelos banhistas no córrego da 

praia da aldeia.  

Palavras chave: Praia da Aldeia. Resíduos vítreos. Conscientização Ambiental. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

O vidro é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa, obtida através do resfriamento de 

uma massa em fusão. Suas principais qualidades são a transparência e a dureza. (PINHEIRO, 2007). 

O alto processo de industrialização do Brasil na década de 50 atraiu investimentos do exterior 

para o setor de produção de vidros, aumentando o número de empresas instaladas e a capacidade 

produtiva do país nos anos subsequentes, atingindo em 2002 um total de 200 empresas dedicadas a 

produção de vidro (DUDAS, 2002).  

Os tipos mais comuns de vidros são os vidros para embalagem, como potes para alimentos, 

frascos e garrafas para bebidas etc. Por ordem de consumo, a maior utilização é a do setor de bebidas, 

seguida pela indústria de alimentos (SILVA2, MACHADO 2011). 

As novas técnicas de industrialização desenvolvidas nos últimos anos, juntamente com o 

aumento populacional e de consumo, têm provocado a elevação da demanda mundial de embalagens, 

com consequente aumento na quantidade de descarte pós-consumo, dificultando sua destinação final 

(VALT, 2004). 

A destinação final inapropriada dos resíduos sólidos urbanos institui um dos maiores 

problemas da sociedade moderna, já que a sua formação tem-se alterado muito ao longo dos últimos 

anos e a geração de lixo tem aumentado assustadoramente, especialmente nos países em 

desenvolvimento (DIAS, 2009). 

Embora o vidro seja 100% reciclável ele não é biodegradável, tornando um grande problema 

ambiental quando é facilmente descartado, gerando um acúmulo de grande quantidade desse material 

e o mesmo não é absorvido pela natureza em aterros sanitários (QUIRINO, 2008). 

Aqui, cabe ressaltar que muitos materiais, incluindo o vidro, não são reciclados no Brasil por 

não haver tecnologia suficiente, grande parte destes, tem como destino o lixo comum ou aterro 

sanitário (FERREIRA, 2016). 

Como intuito de amenizar a poluição por diversos tipos de vidros, foi criada a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei nº 12.305/2010) define a LR (logística reversa) como o Instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010, p. 

2). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) define a LR como o 
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instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2010, p. 2). 

 

A partir disso, é possível perceber que a densidade de resíduos vítreos no córrego é grande, 

então o artigo tem a finalidade de mostrar a extrema falta de consciência da população e a quantidade 

excessiva dos despejos de resíduos vítreos de garrafas de bebidas alcoólicas no córrego próximo a 

praia da aldeia, também procura-se mostrar o risco corrido por banhista e turistas que frequentam o 

lugar na cidade de Cametá, e além disso sofrem com a questão da saúde pública que é um caos no 

Brasil e em Cametá não deixa de ser também. O objetivo do mesmo é estabelecer uma visão 

abrangente sobre o vidro e os riscos aos banhistas que frequentam o córrego próximo a praia da aldeia 

na cidade de Cametá, enfatizando as propriedades do vidro e suas reutilizações e contextualizando os 

riscos aos banhistas com a saúde pública e principalmente conscientizar a população e turistas que 

frequentam o lugar. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

Cametá é caracterizada geograficamente por ilhas e áreas de terra firme, demarcando 

uma área de aproximadamente 2.487 km², com sua formação territorial composta 

por 20,3% de rios e baías, 36,4% de campos naturais, 26,2% de áreas de várzeas e 

ilhas sendo formada por 17,1% de terra firme. Na constituição geográfica de Cametá, 

totalizam 100 ilhas que constituem este território, dispostas ao longo do Rio 

Tocantins e seus afluentes (POMPEU, 1998 apud SILVA1, 2009). 

 

A área com maior densidade de resíduos vítreos está localizada na praia da aldeia, como 

mostra o mapa a seguir. 
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Figura 1: Córrego praia da aldeia. 

 
Fonte: Google Earth, https://earth.google.com/web. ,2018. 

 

2.2 Materiais 

Os materiais utilizados para a coleta de dados foram: Um gravador de voz para ser utilizado 

na entrevista; um caderno para as anotações e a câmera fotográfica. 

Para o momento da coleta dos resíduos e confecção das placas foram necessários em torno 

de 50 sacos plásticos para serem despejados as garrafas e detritos vítreos, luvas para auxilio no 

momento da coleta, pedaços de madeira para serem confeccionadas algumas placas, martelo e prego 

para construção das placas, auxilio para a fixação e tinta. 

 

2.3 Métodos  

A pesquisa quantitativa é aquela em que se coletam e analisam dados quantitativos 

sobre variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de identificar a natureza 

profunda das realidades, seu sistema de relações, sua estrutura dinâmica. Ela 

também pode determinar a força de associação ou correlação entre variáveis, a 

generalização e objetivação dos resultados através de uma mostra que faz 

inferência a uma população (ESPERÓN, 2017).  

Diante disso, pesquisa utilizada foi do tipo quantitativa. Como os parâmetros metodológicos 

utilizamos algumas fases, sendo elas:  

Primeira Fase: Corresponde a observação e identificação do loca l. 

https://earth.google.com/web
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Segunda Fase: consistiu em uma entrevista livre de carácter informal. A entrevista é um 

processo de interação social, no qual o entrevistado tem a finalidade de obter informações do 

entrevistado, através de um roteiro contendo tópicos em torno de uma problemática central 

(HAGUETTE,1995)  

Terceira Fase: A construção de um questionário, segundo AAKER et al. (2001), é 

considerada uma “arte imperfeita”, pois não existem procedimentos exatos que garantam que seus 

objetivos de medição sejam alcançados com boa qualidade. Diante disso, o questionário utilizado 

envolveu uma pergunta apenas, onde se dava por “Como ocorre o processo de reciclagem dos 

resíduos vítreos na cidade de Cametá?”, onde o entrevistado ficou livre para responder. 

Quarta Fase: No córrego se encontravam vários detritos e garrafas vítreas, então nesta fase 

foi realizada uma ação para a coleta desses resíduos e para a conscientização da população foi 

realizada a fixação de algumas placas no local. 

Quinta Fase: Nesta etapa foi investigar por que aquele lixo estava ali? A população está 

ciente sobre esse ato e sabem do risco que estão expostos? 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na primeira fase foi onde ocorreu a observação e identificação do local. Então com essa 

observação, geralmente no córrego tinha um problema de descarte irregular de resíduos vítreos e 

procurou-se informações de como ocorria o processo de reciclagem desses resíduos. 

Em busca de informações, na segunda fase ocorreu a entrevista com um morador da cidade, 

com o desígnio de buscar informações sobre a destinação dos resíduos vítreos. 

Como ocorre o processo de reciclagem dos resíduos vídreos na cidade de Cametá? 

“A reciclagem desse material na cidade de Cametá atualmente não existe, entretanto anos 

atrás uma cooperativa de lixo realizava o trabalho de separar e reciclar esse material, mas por 

questões de falta de repasse financeiro pela prefeitura essa cooperativa deixou de existir. Como 

consequência, esses resíduos ficaram sem um destino, onde não há essa separação do lixo que 

acabam se misturando e provocando acidentes no próprio lixão com os catadores de lixo que por 

necessidade ainda continuam trabalhando lá.” Palavras de morador da cidade de Cametá que 

preferem não se identificar. 

Assim podemos afirmar que, por falta de não haver um local especifico para a reciclagem 
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desse material, a cidade acaba apenas produzindo lixo, dificultando a reutilização e reciclagem 

desses materiais que frequentemente vão parar nas ruas, nos rios e nas próprias praias, como é o 

caso que acontece na praia da aldeia. 

Na quarta fase, foi onde ocorreu a coleta no local, a mesma tinha-se o intuito de retirar os 

vidros no córrego e gerar a conscientização na população com a implantação de placas como “Não 

jogue lixo neste local”, “A corrupção começa onde você joga o seu lixo”, “Faça sua parte na 

preservação Ambiental”, o tempo de decomposição do vidro na natureza, entre outras. No ato da 

coleta foram recolhidas no total 24 sacos de lixo de 50 e 100 litros, contendo resíduos vítreos e 218 

garrafas inteiras feitas desse material. Imagens dessa fase presentes nas figuras 2,3.. 

Figura 2- Coleta das garrafas. 

 

Fonte: Dos autores, 2018. 

 

Figura 3- Coleta de detritos de vidros na. 

 

Fonte: Dos autores, 2018. 
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A quinta fase consistiu nos questionamentos feitos através das observações feitas no local. 

Através desses questionamentos, obtivemos as seguintes respostas. O lixo que estava despejado no 

local era decorrente do fato de haver um consumo excessivo de álcool no córrego e por falta de locais 

para o despejo das garrafas de bebidas as mesmas eram descartadas na praia. 

A população estava ciente sobre esse ato, no momento da observação, foi perceptível que o 

córrego da praia é o local preferido pelos banhistas, principalmente quando a maré do rio está baixa, 

o fluxo de pessoas neste local é alto, logo o consumo de bebidas alcoólicas aumenta e como 

consequência severa, termina ampliando o descarte dessas garrafas. 

Com esse descarte abundante, algumas garrafas acabavam sendo quebradas e os detritos de 

vidros jogados nas profundezas do rio. Isso acarreta uma serie de riscos aos banhistas da região, 

principalmente os cortes por esses resíduos, pelo fato da água do rio ser escura é impossível perceber 

o que há nas profundezas, os vidros só eram vistos quando o fluxo de água estava baixo no local, 

mesmo assim, os banhistas do local ainda sofriam riscos pelo fato de alguns desses substratos estarem 

imperceptíveis a olho nu, ou seja, estavam enterrados na areia da praia.  

Com a quantidade de vidros encontradas no córrego, é perceptível a falta de consciência da 

população, o acúmulo de resíduos sólidos se torna abundante e isso ocasiona um fluxo de poluição 

maior, principalmente no córrego. 

O despejo de garrafas de bebidas alcoólicas é consideravelmente alto, a população com o 

intuito de descartar as garrafas, por sua vez acaba quebrando-as e despejando seus detritos na praia e 

nas profundezas do rio. Essa situação é alarmante, uma vez que esses restos de vidros podem trazer 

riscos a população, principalmente aos banhistas. 

Alguns banhistas da região conhecem o córrego, por tanto já sabem que devem ter cuidado 

se forem utilizar essa parte da praia. Porém, a região recebe muitos turistas no decorrer do ano, e 

muitos deles utilizam está região, com a falta de pessoas que indiquem o local certo, esses turistas 

correm um risco maior ainda de se machucarem com esses vidros à deriva na praia. 

O descaso da população e prefeitura da região com essa parte da praia é visível. Uma vez 

que é só nesse ambiente que possui essa quantidade excessiva de lixo, como o vidro, esse vidro são 

principalmente as garrafas de bebidas alcoólicas despejadas no córrego. 

A partir desses resultados surgem alguns questionamentos; Será que a população não podem 

tirar um pouco dessas garrafas ou pararem de despejar no local? Segundo NASCENTES 2011, 

algumas atitudes e gestos teoricamente simples podem fazer a diferença. 
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O que não pode continuar é um problema no qual muitos sabem da informação, mas não praticam 

uma solução.   

 O problema no córrego era frequente, porém a população e até mesmo a prefeitura da cidade 

não se importavam em praticar uma solução para o córrego, os problemas lá eram perceptíveis. Então 

a coleta foi feita para gerar a conscientização e que o local deixasse de se tornar perigoso para a 

sociedade, em termos de saúde, e voltasse a ser o ponto de lazer da população. 

 A partir desses resultados podemos notar que há uma grande quantidade desses resíduos em 

uma pequena parte da praia, que trazem diretamente riscos aos turistas e as pessoas que frequentam 

o lugar podendo causar ferimentos graves e queimadas se jogados em locais secos. Além disso, 

estes resíduos são despejados entre as margens do rio Tocantins. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando os resíduos vítreos são despejados na praia e não recebem a destinação correta podem 

acarretar uma série de problemas ambientais e riscos à saúde dos banhistas, principalmente por ser 

um material de longa duração para se decompor. Em decorrência disso, a partir do objetivo deste 

estudo, que foi ressaltar os riscos sofridos pelos banhistas no córrego, que fica localizado na praia da 

aldeia na cidade de Cametá. 

        Contudo o meio ambiente que sobre agressões, levando em vista que o vidro não é 

biodegradável, no entanto, é inteiramente reciclável e reutilizado, mas isso não é realidade na cidade 

de Cametá, pois a mesma não possui nem uma forma de reutilização. 

         Todavia a principal contribuição para o meio ambiente foi a coleta seletiva feita no córrego 

com o intuito de gerar a conscientização ambiental na praia. A partir desses resultados gerados 

conseguiu-se alcançar o principal objetivo que foi limpar o local onde se encontrava um fluxo alto 

de poluição por resíduos e detritos de vidros e gerar a conscientização no local. Por isso é primordial 

a conscientização das pessoas e da parte do governo criar políticas públicas de coleta seletiva e 

reciclagem desse material. 
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RESUMO  

O óleo de bicho do tucumã é bastante conhecido e utilizado pelos moradores da Ilha de Marajó, 

principalmente, como terapia alternativa. O presente estudo teve como objetivo extrair óleo da larva 

(Speciomerus ruficornis Gemar) e estudar o processo de envelhecimento acelerado e estabilidade do 

mesmo. As larvas foram obtidas dos coletores extrativistas nos municípios de Soure (Comunidade 

do Pedral) e Salvaterra (Vila de Siricarí) o estudo de envelhecimento acelerado foi realizado dispondo 

as amostras de óleo com e sem adição do antioxidante TBHQ em estufa a 60 °C por 9 dias. As análises 

físico-químicas e análises de índice de qualidade realizadas foram: umidade, lipídeo, cinzas, índice 

de acidez, iodo, saponificação, peróxido e refração. O envelhecimento foi realizado com adaptações 

de metodologias descrito por outras literaturas com matérias primas similares. O óleo natural 

submetido ao teste de envelhecimento sem a presença do antioxidante no tempo inicial apresentou 

0,38 ± 0,04 de acidez e o óleo com a presença do antioxidante obteve média de 1,40 ± 0,07. Concluiu-

se que é possível afirmar através dos dados obtidos que é possível o se faz necessárias mais pesquisas 

para definir qual a quantidade de antioxidante pode ser utilizada para garantir a qualidade do óleo de 

bicho. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Amazônia apresenta inúmeras espécies nativas de plantas frutíferas que apresentam 

potencial econômico, tecnológico e nutricional, que vêm despertando o interesse de estudos 

científicos em diversificadas áreas, tais como: alimentícia, farmacêutica, cosmética, aromatizante e 

essências (BRASIL, 2000). Além de dispor de grande biodiversidade de plantas produtoras de 

oleaginosas que podem ser apreciadas na alimentação (PINHEIRO, 2013). 

O tucumanzeiro pertencente à família Arecaceae, também conhecido como tucumã-do-Pará, 

é uma palmeira de crescimento em touceira, com média de quatro estipes que são densamente 

espinhosos. Seus frutos têm potencial de mercado de alimento, cosmético, artesanato e óleo, sendo 

considerada uma espécie promissora para a produção do biodiesel na Amazônia (CAVALCANTE, 

2010). 

O óleo de bicho é empregado no tratamento de 13 doenças e pode ser manipulado puro (86%) 

ou associado (14%) com outras espécies de vegetais, como a arruda. O perfil cromatográfico das 

amostras apresentou-se muito similar, tanto qualitativa, quanto quantitativamente revelando ácidos 

graxos saturados e insaturados como componentes majoritários da mistura. Foi possível observar que 

o óleo de bicho do tucumã possui propriedades anti-inflamatórias, além da grande importância 

cultural para os seus usuários (ROCHA et al., 2014). 

Para Barbosa e Santos (2015), o “óleo do bicho” ou “banha do bicho’’, como é chamado 

popularmente, pode ser extraído quebrando-se primeiramente o endocarpo do fruto para retirada da 

larva e, posteriormente, por fricção e aquecimento. Luz (2011); Menezes et al., (2012) reforçam que 

após a retirada das larvas, as mesmas são armazenadas em um vasilhame, que pode ser frigideira ou 

panela, sendo em seguida submetidas à fritura, para a extração do óleo, as larvas são submetidas a 

dois processos de fritura: na primeira fritura retira-se todo o óleo, deixando somente as larvas, as 

quais passam novamente por uma segunda fritura, para retirar o resíduo do óleo que ficou, no entanto 

pode ser utilizado um pano para filtrar o óleo e fazer a separação do resíduo. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo extrair óleo da larva (Speciomerus ruficornis 

Gemar) encontrada no tucumã pelo método combinado de micro-ondas e prensagem mecânica,bem 

como estudar o processo de envelhecimento acelerado e estabilidade do óleo. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

As larvas foram adquiridas de coletores (extrativistas) no período de junho a agosto nos 

municípios de Salvaterra e Soure na comunidade do Pedral e na Vila do Siricarí ambas situadas na 

Ilha de Marajó-PA. Utilizou-se quatro quilos de larva (Speciomerus ruficornis Gemar) e o valor para 

sua aquisição foi em média R$ 60,00/kg. Os locais de coleta e as condições para obtenção da larva 

podem ser observadas nas figuras abaixo. 

 

Figura 1 – Coleta daslarvadoSpeciomerus ruficornis Gemar. 

(1) Tronco do tucumanzeiro; (2) Caroços como são comumente encontrados; (3) Utensilio de 

armazenamento durante a coleta; (4)Quebra dos caroços para obtenção das larvas. 

Fonte: Autores (2017). 

 

2.1. Extração do “óleode bicho” (Speciomerus ruficornis Gemar) 

O método empregado no presente trabalho, para obtenção do óleo obedece aos padrões 

realizados por Costa; Soares (2015), que trabalhando com a extração de óleo de bicho constataram 

uma metodologia própria que influencia de maneira vantajosa o rendimento do óleo sem agravar sua 

qualidade. O método consiste em aquecer em estufa e depois em micro-ondas seguido de prensagem 

mecânica. 

 

2.2. Analise físico-química da larva (Speciomerus ruficornis Gemar) 

 

As análises realizadas nas larvas foram à quantificação da umidade, cinzas e lipídeos, para 

tais quantificação utilizou-se das mesmas metodologias descritas pelo Instituto Adolf Lutz, (2008). 
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2.3. Envelhecimento do óleo de bicho em estufa 
 

O envelhecimento foi realizado com 30 g de óleo depositados em seis tubos de ensaio, três 

sem adição de antioxidante e três com o antioxidante TBHQ (terc-butil-hidroquinona) da marca 

(Adicel ®) na concentração de 2.000 mg/kg conforme recomendação do fabricante, em uma estante 

de tubos a mesma foi colocada em estufa por um período de 9 dias a temperatura de 60 ± 2 ºC, a 

retirada das amostras foi realizada a cada 72 horas, de forma que era retirada em pares uma sem e 

uma com o TBHQ. Para isso, tomou-se como base o trabalho de Carvalho (2011). 

 

2.4. Análises realizadas para o controle da qualidade dos óleos 

As determinações feitas na análise de óleos e gorduras são geralmente as dos chamados 

índices, que são expressões de suas propriedades físicas ou químicas e não as percentagens dos seus 

constituintes. Assim, são determinados os índices de acidez (I.A), iodo (I.I), saponificação (I.S), 

peróxidos (I.P) e o índice de refração (I.R). São estes índices que, juntamente com as reações 

características de composição, servem para identificação e avaliação da maioria dos óleos e 

gorduras(MORETTO et al., 2008), com isso utilizou-se da metodologia descrita peloInstituto Adolf 

Lutz, (2008). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Tabela 1 apresenta os valores obtidos nas análises físico-químicas nas larvas do 

Speciomerus ruficornis Gemar. 

Tabela 1 - Análises físico-químicas realizadas na larva do Speciomerus ruficornis Gemar. 

Parâmetros (%) 

Umidade (%) 64,97 ± 2,94 

Lipídeos (%) 50,06 ± 3,05 

Cinzas (%) 1,64 ± 0,28 

Fonte: Autores (2017). 

Em relação à umidade demonstrada na Tabela 1, é visto que a larva do Speciomerus ruficornis 

Gemar apresentou-se de modo superior, média de 64,97 % ± 2,94 que se comparado à média 

encontrada por Bicharra (2007); Yuyama (2008); Ferreira (2008) para o mesocarpo do tucumã (parte 

mais externa ao local de habitação do “bicho” desde a fase de ovo até a fase adulta), sendo 

respectivamente 53,26 % ± 0,52, 48,46 % ± 0,48 e 44,90 % ± 0,30, no entanto o teor de umidade da 
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larva se mostra inferior quando comparado à polpa do ouricuri média de 77,4 ± 0,16, segundo estudo 

desenvolvido por Santos (2015). 

O teor lipídico da larva do Speciomerus ruficornis Gemarobtido foi de 50,06 ± 3,05 se 

mostrando superior quando comparado ao teor lipídico da polpa de tucumã encontrado por diferentes 

literaturas como, Ferreira (2008), com média de 40,49 ± 0,54 e/ou Vasconcelos (2010),média 39,58 

± 0,76 de modo que o que mais se aproxima é o potencial lipídico constatado por Santos (2015), para 

amêndoa de ouricuri no valor de 49,2 ± 0,008. 

A média obtida ao fim da análise de cinzas para a larva do bicho de tucumã foi de 1,64 ± 0,28, 

valor este superior ao encontrado por Yuyama (2008) de 1,26 ± 0,09. Na Tabela 2 apresenta das 

análises físico-químicas dos óleos envelhecidos sem adição e com adição de antioxidante (TBHQ). 

Tabela 2. Analises físico-químicas dos óleos envelhecidos sem adição e com adição de antioxidante 

(TBHQ). (*) Não identificado 

Tempo 

(Dias) 

Í.A. 

(mg KOH/g) 

Í. P. 

(meq/kg) 

Í.R. 

(20 ºC) 
Densidade (g/cm3) 

Sem Antioxidante 

0 0,38 ± 0,04 1,66± 0,05 1,461 ± 0,00 0,916 ± 0,00 

3 0, 42 ± 0,00 9,99 ± 0,00 1,457 ± 0,00 0,957± 0,06 

6 0,49 ± 0,00 11,24 ± 0,01 1,460 ± 0,00 0,916 ± 0,08 

9 1,29 ± 0,05 16,22 ± 1,77 1461± 0,00 0,913 ± 0,01 

Com Antioxidante 

0 1,40 ± 0,07 8,00 ± 0,00 * 0,913 ± 0,01 

3 10,46 ± 0,00 15,60 ± 0,88 1,459 ± 0,00 0,911 ± 0,00 

6 13,27 ± 0,74 16,24 ± 0,00 1,459 ±0,00 0,904 ± 0,00 

9 15,22 ± 0,16 19,33 ± 0,87 1,459 ± 0,00 0,904 ± 0,00 

Í.A.(mg KOH/g)= Índice de acidez,Í. P. (meq/kg) = Índice de peróxido,I.R. (20 ºC)=Índice de refração. 

Fonte: Autores (2017). 

 

Os resultados expressos na Tabela 2 para índice de acidez tanto para as amostras com quanto 

sem adição do TBHQ mostram um ritmo crescente após o envelhecimento das amostras, resultados 

estes esperados, haja vista a exposição do óleo ao calor e oxigênio acarreta na degradação do mesmo. 

O valor inicial (tempo 0) da acidez para amostra sem o TBHQ apresentou média de 0,38 ± 

0,04 este se mostra inferior à amostra com antioxidante com média de 1,40 ± 0,07 correspondendo a 

uma diferença de aproximadamente 300 %, acredita-se que essa diferença seja atribuída à quantidade 

de antioxidante adicionada à amostra isso pode ser justificado uma vez que a adição de antioxidante 
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em excesso provoca efeito antagonista, logo a degradação da matéria analisada. Carvalho (2011), 

qualifica o (terc-butil-hidroquinona) como um dos melhores conservantes de óleos vegetais e afirma 

que a quantidade recomendada é de 200 a 1.000 mg.Kg-1 ressaltando que isso depende da matéria 

prima utilizada. 

No entanto quanto ao óleo envelhecido sem antioxidante este se mostrou bastante estável uma 

vez que mesmo após o termino do envelhecimento este ainda é menor que o encontrado por Costa e 

Soares (2015), em dois dos três tratamentos utilizados em seus estudos apresentando médias de 

3,30±0,07 para óleo de tucumã e 1,30a ±0,08 para óleo de bicho respectivamente. 

Os valores demostrados na Tabela 2 para acidez após o envelhecimento demonstram 

ineficiência do antioxidante TBHQ se administrado na proporção utilizada no presente estudo, , pois 

apresenta influencia direta no aumento da degradação do óleo estudado. 

Através dos dados tabelados é percebido que os valores obtidos para o índice de peróxido para 

as amostras não aditivadas se mostram menores que os valores obtidos nas amostras com o 

antioxidante, onde os valores iniciais partiram de 1,66meq/kg± 0,05 e 8,00meq/kg± 0,00 

respectivamente, mais uma vez acredita-se que essa larga diferença tenha como principal responsável 

à quantidade de antioxidante inserida nas amostras, haja vista esses resultados foram para as amostras 

que nem passaram pelo processo de envelhecimento na estufa, quanto às demais é notório acréscimo 

gradativo com o passar do tempo média de 19,33meq/kg± 0,87 valor esse superior ao encontrado por 

Carvalho (2011), ao fim de 10 dias de envelhecimento com média de 2,1 ao fim do envelhecimento 

de óleo com antioxidante, enquanto que o sem antioxidante alcançou média de 16,22meq/kg ± 1,77 

para este trabalho e 50,3 para o mesmo autor. 

 Os resultados obtidos para densidade variaram as medias de 0,913g/cm3 ± 0,01 até 

0,957g/cm3± 0,06 para as amostras envelhecidas sem antioxidante e 0,904g/cm3± 0,00 a 0,913g/cm3 

± 0,01 para amostras envelhecidas com antioxidante, Carvalho (2011), estudando envelhecimento de 

óleo de quiabo observou que não ocorreu variação nas amostras estudadas durante dez dias. 

No que diz respeito ao índice de refração também não apresentou mudanças bruscas no 

presente estudo haja vista pode ser observado na tabela acima, que os valores não variaram para 

amostras de óleo aditivadas e para as demais apresentou pouca variação.  
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4. CONCLUSÃO 

É possível afirmar através dos dados obtidos que se faz necessária uma pesquisa mais 

detalhada para definir qual a quantidade de antioxidante que deve ser utilizada para garantir a 

qualidade do óleo de bicho. O óleo extraído oriundo da larva Speciomerus ruficornis Gemar, 

apresenta importância nutricional, como terapia alternativa e principalmente econômica, uma vez 

geradora de recursos para subsistência dos coletores extrativistas. Além disso, se faz necessário o 

desenvolvimento de novas e mais aprofundadas pesquisas, para melhor aproveitamento e 

armazenamento não somente do óleo como também das larvas, haja vista, uma matéria-prima muito 

promissora para o bem-estar humano seja na implementação em alimento ou como terapia alternativa 

para fins fitoterápicos. 
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RESUMO  

O objetivo do estudo foi elaborar um fermentado alcoólico misto utilizando como matéria prima a 

polpa de goiaba e gengibre, além de avaliar as características físico-químicas da matéria prima 

utilizada e do produto final. Para o preparo do mosto foram utilizados 300 g da polpa de goiaba e 10 

g de gengibre, os quais foram homogeneizados em água potável (1000 mL) com o auxílio de 

liquidificador doméstico. Para a etapa de preparo do pé de cuba foi utilizada levedura comercial, na 

concentração de 0,01 g/L, o qual foi diluída em 100 mL do mosto previamente pasteurizado e 

resfriado por 10 minutos para sua ativação, em temperatura ambiente. A seguir, o pé de cuba foi 

incorporado ao restante do mosto e transferido para um recipiente de vidro previamente higienizado 

e deu-se início ao processo de fermentação, que ocorreu a temperatura ambiente durante 5 dias. Foram 

realizadas análises de pH, acidez total titulável, sólidos solúveis (°Brix), umidade e cinzas para a 

polpa de goiaba e gengibre e para o fermentado, foram realizadas análises de pH, acidez total, acidez 

fixa, acidez volátil, resíduo seco e teor alcoólico. Os resultados obtidos para a caracterização físico-

química da polpa de goiaba foram satisfatórios e se mostraram de acordo com o preconizado pela 

legislação. Em relação a caracterização físico-química do gengibre, foi verificado que ainda precisam 

ser realizados estudos referentes a estes parâmetros, uma vez que os dados encontrados na literatura 

são incipientes. Os resultados obtidos para a caracterização físico-química do fermentado misto de 

goiaba e gengibre em relação a acidez total titulável, graduação alcoólica e extrato seco se 

apresentaram em conformidade com os valores determinados pela legislação vigente. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A goiabeira (Psidium guajava L.) possui lugar de destaque no que se refere às frutas tropicais 

brasileiras, o que se deve ao seu aroma e sabor agradáveis e também por ser um fruto de elevado 

valor nutricional. A goiaba é fonte de vitamina C, e também, possui teores significativos de vitamina 

A e vitaminas do complexo B, além de possuir elevado teor de minerais, como fósforo, potássio, ferro 

e cálcio, além de ser também rica em fibras (BARBOSA E LIMA, 2010). O gengibre (Zingiber 

officinale) é uma planta que contém vitamina B6 e sais minerais e é muito utilizada como tempero e 

também na indústria de bebidas para produção de refrigerantes e cervejas (MARTINS; FERREIRA, 

2013). No Brasil, de acordo com a Resolução RDC nº 276, de 22 de setembro de 2005, “o gengibre 

é considerado uma especiaria ou condimento vegetal”, sendo utilizado para agregar sabor e aroma a 

alimentos e bebidas. 

A fermentação alcoólica é um processo utilizado na elaboração de bebidas alcoólicas, sendo 

os açúcares solúveis presentes nas matérias-primas convertidos em etanol e gás carbônico. Este 

processo produz bebidas que apresentam teor alcoólico próximo a 15%, devido a inativação das 

enzimas que são excretadas pelas leveduras durante o processo fermentativo, o que gera bebidas 

muito aquosas (LIMA; MELO FILHO, 2011). O Fermentado de fruta é a bebida que possui graduação 

alcoólica de 4 a 14% em volume, a 20° C, obtida pela fermentação alcoólica do mosto advindo de 

uma fruta sã, fresca e madura de uma única espécie, do suco integral ou concentrado, ou da polpa, 

podendo ser adicionado de água (BRASIL, 2009). Segundo Fagundes et al (2015), “o Brasil é um 

importante produtor mundial de frutas”, porém os índices de desperdício durante o processo de 

comercialização dos frutos são muito grandes, devido a matéria-prima ser facilmente degradada.  

Sendo assim este trabalho teve como objetivo elaborar um fermentado alcoólico misto 

utilizando como matéria prima a polpa de goiaba e o gengibre e assim avaliar as características físico-

químicas da matéria prima utilizada e do produto final. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

1.1. Obtenção da polpa 

 

Os frutos foram adquiridos no mercado local, localizado no município de Salvaterra, Marajó 

- Pará, e conduzidos ao laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, 



Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

Campus XIX, onde foi realizado o processo de seleção e sanitização dos frutos, os quais foram 

imersos em água clorada na concentração de 15 ppm por 15 minutos e após esse procedimento os 

frutos foram lavados em água corrente para retirada do cloro residual. Em seguida, os frutos foram 

descascados manualmente, com auxílio de facas de aço inoxidável e homogeneizados em 

liquidificador doméstico (Philips, modelo RI2I03) para obtenção da polpa de goiaba integral.  

 

1.2.  Elaboração do fermentado 

 

Para o preparo do mosto foram utilizados 300 g da polpa de goiaba e 10 g de gengibre, os 

quais foram homogeneizados em água mineral potável (1000 mL) com o auxílio de liquidificador 

doméstico (Philips, modelo RI2I03), em seguida o mesmo foi filtrado com o auxílio de um pano de 

algodão previamente higienizado, para que fosse obtido o suco misto integral. A seguir, foi realizada 

a verificação do °Brix (sólidos solúveis) com o auxílio de refratômetro manual, e a partir, do resultado 

obtido, foi realizada a correção do mosto, utilizando-se uma solução de sacarose (açúcar refinado 

comercial, marca União®) para se alcançar o teor alcoólico desejado. 

Para a etapa de preparo do pé de cuba foi utilizada levedura comercial Saccharomyces 

cerevisae (Dona Benta®), na concentração de 0,01 g/L, o qual foi diluída em 100 mL do mosto 

previamente pasteurizado e resfriado, por 10 minutos, para sua ativação, em temperatura ambiente. 

A seguir, o pé de cuba foi incorporado ao restante do mosto e transferido para um recipiente de vidro 

previamente higienizado e deu-se início ao processo de fermentação, que ocorreu a temperatura 

ambiente durante 5 dias. Ao final do processo, o fermentado foi homogeneizado e filtrado a vácuo e, 

em seguida, levado a B.O.D (demanda bioquímica de oxigênio) para que fossem sedimentados os 

produtos sólidos provenientes da fermentação, por 12 horas á 20 °C .  

Após este período, o fermentado foi novamente filtrado e envasado em recipiente de vidro 

previamente higienizado, e submetido novamente ao processo de pasteurização (70 °C por 15 

minutos) e em seguida, o mesmo foi resfriado e acondicionado, sob refrigeração até o momento da 

realização das análises. 

1.3. Análises físico-químicas 

Foram realizadas análises de pH, acidez total titulável, sólidos solúveis (°Brix), umidade e 

cinzas para a polpa de goiaba e gengibre. Para o fermentado foram realizadas as análises de pH, 

acidez total, acidez fixa, acidez volátil, resíduo seco e teor alcoólico. Todas as análises foram 
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realizadas de acordo com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008) em triplicata. 

 

1.4.  Análise estatística 

Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o programa Microsoft Excel, para calcular 

as médias e desvios padrão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Na Tabela 1 estão os resultados médios para as análises físico-químicas da polpa de goiaba 

e gengibre. 

 
Tabela 1. Caracterização físico-química da polpa de goiaba e gengibre 

Parâmetros  
 

Polpa de goiaba 

 

Gengibre 

 

 (BRASIL, 2000)* 

Umidade (%) 82,26±4,08 90,55±0,48 - 

pH 3,87±0,05 6,07±0 3,5 (mín.) a 4,2 (máx.) 

Acidez total titulável (%) 11,97±0,10 0,93±0 0,40  

Sólidos solúveis (°Brix) 6,33±0,57 - 7,00  

Cinzas (%) 6,47±11,27 0,51±0,03 - 

*Valores definidos pela Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000, para fixação dos Padrões de 

Identidade e Qualidade para polpa de fruta. 

Fonte: Autores, 2018. 
 

O teor de umidade da polpa de goiaba foi de 82,26 %, inferior ao estudo de Bueno et al 

(2002), que obteve teor de 89,2%, ao realizarem a caracterização físico-química de polpa de goiaba 

congelada, já Almeida (2013), obtiveram valor de 86,56% e ambos os autores obtiveram valores 

superiores ao encontrado neste trabalho.  

O valor de pH para polpa de goiaba mostrou-se dentro dos limites mínimos e máximos 

estabelecidos pela legislação e Evangelista e Veites (2006), ao avaliarem polpas de goiaba 

congeladas, provenientes de cinco empresas de São Paulo obtiveram como valor mínimo 3,5 e 

máximo 3,9, valores estes próximos ao do presente estudo.  

A acidez total da polpa de goiaba foi superior ao determinado pela legislação (BRASIL, 

2000), que preconiza como valor mínimo para o parâmetro em questão 0,40% (g/100g). Na literatura 
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para polpa do mesmo fruto in natura foram encontrados valores variando de 0,49% a 0,53% de acidez 

(TEMÓTEO et al, 2012; MACIEL et al, 2016.).  

O valor de sólidos solúveis encontrado para a polpa de goiaba (6,33 °Brix) se mostrou abaixo 

do preconizado pela legislação com valor mínimo para sólidos solúveis de 7,00 °Brix. Brunini et al., 

(2003), obtiveram o valor de 9,09 °Brix, enquanto Bialves et al., (2012), encontraram valores de 6,8 

a 8,0 ºBrix, ao avaliarem a caracterização físico-química da goiaba em diferentes estágios de 

maturação. Em relação ao teor de cinzas, o resultado obtido no presente estudo foi inferior quando 

comparado ao obtido por Almeida (2013), que em seu estudo obteve o valor de 9,79%, e Freire et al 

(2009) obtiveram valor inferior ao encontrado no presente trabalho (0,291%). 

 O teor de umidade do gengibre se mostrou próximo aos valores encontrados por Lucio; 

Freitas; Waszczynskyj (2010), de 93,23 % e 94, 54 %, respectivamente. Torres (2009), ao avaliar as 

características físico-químicas de rizoma de gengibre tipo caipira encontrou valor de 83,09%, inferior 

ao do gengibre do presente estudo. O valor para acidez total foi inferior ao encontrado por Torres 

(2009), que encontrou o valor de 4,3%. De forma que é importante ressaltar que a literatura apresenta 

dados incipientes com relação a caracterização físico-química do gengibre, uma vez que os estudos 

relacionados ao mesmo são de caráter farmacológico e em relação as propriedades antimicrobianas e 

antioxidantes. 

Os valores médios para a caracterização físico-química do fermentado misto de goiaba e 

gengibre estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Caracterização físico-química de fermentado misto de goiaba e gengibre. 

 

 

 

 

 

 

 

ATT: Acidez total titulável (meq/L); AF: acidez fixa (meq/L); AVOL: acidez volátil (meq/L); TA: teor 

alcoólico (°GL/ 20°C); ES: extrato seco (g/L); SS: sólidos solúveis (°Brix) 

Fonte: Autores, 2018. 

A acidez total titulável de 58,22 meq/L está de acordo com os limites preconizados pela 

Instrução Normativa Nº 35 (BRASIL, 2010), que determina como mínimo de acidez total em 

fermentados de fruta mistos 50 meq/L máximo 130 meq/L. Batista (2016), encontrou o valor de 62,70 

meq/L para fermentado de goiaba branca (Psidium guajava L.) cv. Kumagai, valor superior ao 

encontrado no presente estudo.  

Parâmetros  

 

  ATT  AF  AVOL TA  pH ES  SS  

 

58,22±16,33 

 

0,38±0 

 

48,6±6,71 

 

10 
 

3,53±0 

 

1,82±2,18 

 

7,3 ± 0 
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O valor obtido para acidez fixa (0,38 meq/L) encontra-se abaixo do valor determinado pela 

legislação brasileira (30 meq/L) e Batista (2016) ao analisar o mesmo parâmetro obteve valor superior 

ao encontrado neste estudo (55,39 meq/L), já Oliveira et al (2012), obtiveram para este parâmetro o 

valor de 41,07 meq/L, que também se mostrou superior ao valor do presente estudo. Revejam o 

cálculo, pois o valor está muito estranho e caso seja isso mesmo peço procurem uma justificativa. 

A legislação brasileira preconiza como valor máximo para acidez volátil de 20 meq/L, sendo 

o valor encontrado no presente estudo (48,6 meq/L) superior ao que é preconizado pela legislação. 

Nos estudos de Paula et al (2012), encontraram valor abaixo do encontrado no presente artigo (7,27 

meq/L), estando em conformidade com a legislação vigente, assim como Batista (2016), que obteve 

o valor de 2,74 meq/L. Segundo Marinho, Rodrigues e Siqueira (2009), a acidez volátil é proveniente 

do controle no processo de fermentação, e um valor elevado indica que houve contaminação por 

bactérias acéticas. 

A graduação alcoólica está dentro dos limites preconizados pela legislação (BRASIL, 2010), 

a qual determina como limite mínimo 4ºGL/20°C e máximo de 14ºGL/20°C. Batista (2016) obteve 

valor inferior ao encontrado neste trabalho, ao caracterizar o fermentado de goiaba branca cv. 

Kumagai (8,40°GL/ 20°C), e Paula et al (2012), ao avaliarem o fermentado de umbu obtiveram valor 

de 11,2 °GL/ 20°C, valor superior ao do presente estudo, porém vale ressaltar que a diferença entre 

as matérias primas influência nos valores obtidos. 

O valor encontrado para pH de 3,53 foi superior ao encontrado por Oliveira et al (2012), os 

quais obtiveram o valor de 3,1 para fermentado elaborado a partir de calda de abacaxi. Segundo 

Aquarone et al (2001), os valores de pH com limite fixado em um intervalo de 3 e 4 aumentam a 

resistência a contaminação microbiana dos produtos e vale ainda ressaltar que na legislação brasileira 

não há um valor estipulado para pH em fermentados alcoólicos e embora durante o processo 

fermentativo termos a conversação dos açucares a etanol e CO2, temos também a formação de ácidos 

orgânicos o que podem contribuir na redução do pH. 

O extrato seco apresentou valor de 1,82 g/L, valor inferior ao limite mínimo estabelecido 

pela legislação (7 g/L), sendo o valor de Batista (2016) também superior ao encontrado neste trabalho 

(137,05 g/L).  O valor de sólidos solúveis foi de 7,3 °Brix, valor baixo em comparação com o que foi 

obtido por Batista (2016), que em seu estudo obteve o valor de 9,60 °Brix ao caracterizar o 

fermentado de goiaba branca.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos para a caracterização físico-química da polpa de goiaba foram 

satisfatórios e se mostraram de acordo com o preconizado pela legislação. Em relação a 

caracterização físico-química do gengibre, foi verificado que ainda precisam ser realizados estudos 

referentes a estes parâmetros, uma vez que os dados encontrados na literatura são incipientes. Os 

resultados obtidos para a caracterização físico-química do fermentado misto de goiaba e gengibre em 

relação a acidez total titulável, graduação alcoólica e extrato seco se apresentaram em conformidade 

com os valores determinados pela legislação vigente. 

 

REFERÊNCIAS  

  

ALMEIDA, E.R. Avaliação da qualidade físico-química da polpa congelada da goiaba (Psidium 

guajava L.) adquirida no município de Ariquemes/RO. 2013. 36F. Monografia (licenciatura em 

Química). Faculdade de Educação a Meio Ambiente-RO,2013. Disponível em: 

http://repositorio.faema.edu.br:8000/jpsui/handle/123456789/831. Acesso em: 22 jul. 18. 

 

AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHIMIDELL, W.; LIMA, U. A. Biotecnologia na produção 

de alimentos. v.. 4. Série Biotecnologia Industrial. 1ª ed. Edgard Blücher Ltda, São Paulo-SP, 2001, 

p 523. 

 

BARBOSA, F.R; LIMA, M.F. A cultura da goiaba. 2. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa 

Informação Tecnológica, 2010. Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/128279/1/PLANTAR-Goiaba-ed02-2010.pdf. 

Acesso em: 27 jun.18. 

 

BATISTA, A.M. Desenvolvimento do fermentado alcoólico do fruto goiaba branca (Psidium 

guajava) cv. Kumagai-Myrtaceae. 2016. 54f. Dissertação (Mestrado Ciência e Tecnologia de 

Alimentos). Instituto Federal do Triângulo Mineiro- Campus Uberaba- MG, 2016. Disponível em: 

http://www.iftm.edu.br/visao/loader_anexo_cursos.php%3Fsrc%3D250527100143_37__angela_ma

ria_batista.pdf. Acesso em: 27 jun. 18. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa n. 01 de 7 

de janeiro de 2000. Diário Oficial da União, 10 de jan. de 2000. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. RDC n° 276, de 22 de setembro 

de 2005. 

 

BRASIL. Portaria n. 64 de 23 de abril de 2008. Aprovam os regulamentos técnicos para a fixação 

dos padrões de identidade e qualidade para as bebidas alcoólicas fermentadas: fermentado de fruta, 

sidra, hidromel, fermentado de cana, fermentado de fruta licoroso, fermentado de fruta composto e 

saquê. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2008. 

http://repositorio.faema.edu.br:8000/jpsui/handle/123456789/831
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/128279/1/PLANTAR-Goiaba-ed02-2010.pdf
http://www.iftm.edu.br/visao/loader_anexo_cursos.php%3Fsrc%3D250527100143_37__angela_maria_batista.pdf
http://www.iftm.edu.br/visao/loader_anexo_cursos.php%3Fsrc%3D250527100143_37__angela_maria_batista.pdf


Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

 

BRASIL. Decreto nº 6.871 de 04 de Junho de 2009. Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 

1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a 

fiscalização de bebidas, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução Normativa n. 35 de 

16 novembro de 2010. 

 

BIALVES, T.S et al. Avaliação físico-química e funcionalidade de goiaba (Psidium guajava L) 

cultivar paluma em diferentes estágios de maturação. In: 4º Simpósio de Segurança Alimentar: 

Retorno às origens. 2012. Gramado. Anais do 4º Simpósio de Segurança Alimentar: Retorno às 

origens. Disponível em: 

<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/70936/1/0000000890-Goiaba-Gramado.pdf> . 

Acesso em: 02 jun. 18. 

 

BRUNINI, M.A; OLIVEIRA, A.L; VARANDA, D.B. Avaliação da qualidade de polpa de goiaba 

“Paluma” armazenada a -20°C. Revista Brasileira de Fruticultura. v.25, n.3, p.394-396, 2003. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbf/v25n3/18651.pdf. Acesso em: 27 jun. 18. 

 

BUENO, S.M et al. Avaliação da qualidade de polpas de frutas congeladas. Revista do Instituto 

Adolfo Lutz. v.61 n.2, p.121-126, 2002. Disponível em: 

http://ses.sp.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=4312. Acesso em: 22 jul.18. 

 

EVANELISTA, R.M; VIEITES, R.L. Avaliação da qualidade de polpa de goiaba congelada, 

comercializada na cidade de São Paulo. Segurança Alimentar e Nutricional.  v.13, p.76-81. 

Campinas. 2006. Disponível em: 

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/btstream/item/62398/1/Polpa-de-goiaba.pdf. Acesso em: 27 

jun. 18. 

 

FAGUNDES, D.T.O. et al. Fermentado alcoólico de fruta: uma revisão. In: SIMPÓSIO DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR: ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. 5. 2015. Bento Gonçalves. Anais... 

Bento Gonçalves.  2015. Disponível em: http://www.ufrgs.br/sbctars-

eventos/gerenciador/painel/trabalhosversaofinal/SAL176.pdf. Acesso em: 27 jun 18. 

 

FREIRE, M.T.A et al. Avaliação física, química e sensorial de doce cremoso de goiaba armazenado 

em bisnaga plástica. Brazilian Journal of Food Technology. v.12, n.3, p.172-180, jul/set.2009. 

Disponível em: http://www.ital.sp.gov.br/bj/artigos/html/busca/PDF/v12n3379a.pdf. Acesso em: 21 

jun. 18. 

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. Métodos químicos e 

físicos para análise de alimentos.  4.ed. São Paulo, 2008. 

 

LIMA, L.L.A; MELO FILHO, A.B. Tecnologia de Bebidas. p. 34-36.  Recife. EDUFERPE, 2011. 

Disponível em: http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/06/Tecnologia_de_Bebidas.pdf 

. Acesso em: 18 jun 18. 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbf/v25n3/18651.pdf
http://ses.sp.bvs.br/lildbi/docsonline/get.php?id=4312
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/btstream/item/62398/1/Polpa-de-goiaba.pdf
http://www.ufrgs.br/sbctars-eventos/gerenciador/painel/trabalhosversaofinal/SAL176.pdf
http://www.ufrgs.br/sbctars-eventos/gerenciador/painel/trabalhosversaofinal/SAL176.pdf
http://www.ital.sp.gov.br/bj/artigos/html/busca/PDF/v12n3379a.pdf
http://pronatec.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/06/Tecnologia_de_Bebidas.pdf


Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

LUCIO, I. B; FREITAS, R.J.S; WASZCZYNSKYJ, N. Composição físico-química e aceitação 

sensorial da inflorescência de gengibre orgânico (Zingiber officinale Roscoe). Ciência e Tecnologia 

de Alimentos. v.30, p.652-656. 2010. Campinas. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

20612010000300013&Ing=en&nrm=iso. Acesso em: 27 jun 18. 

 

MACIEL, E.E.P et al. Caracterização físico-química de polpas de goiaba e acerola para elaboração 

de doce cremoso diet. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS: ALIMENTAÇÃO, A ARVORE QUE SUSTENTA A VIDA. 15. 2016. Gramado. 

Anais... Gramado. 2016. Disponível em: http://www.ufrgs.br/sbctars-

eventos/xxvcbcta/anais/files/1615.pdf . Acesso em: 28 jun 18. 

 

MARTINS, Pâmella Karen Bernardelli; FERREIRA, Vanessa Scharamm. Produção de Cerveja 

Artesanal com Gengibre (Zingiber officinalis). 2013. .34F Trabalho de Conclusão de Curso de 

Tecnologia em Alimentos - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2013. 

Disponível em: 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jpsui/bitstream/1/7511/1/PG_COALM_2013_1_09.pdf. Acesso 

em: 06 jul. 18. 

 

MARINHO, A.V; RODRIGUES, J.P.M; SIQUEIRA, M.I.D. Avaliação da acidez  volátil, teor 

alcoólico e de cobre em cachaças artesanais. Estudos. v. 36 n. 1/2, p. 75-93, 2009. Disponível em: 

http://revistas.pucgoias.edu.br/index.php/estudos/article/download/1129/788. Acesso em: 23 out. 18. 

 

OLIVEIRA, L.A et al. Elaboração de bebida fermentada utilizando calda residual da desidratação 

osmótica de abacaxi (Ananas comosus L.). Revista Brasileira de Tecnologia Agroindustrial. v. 06, 

n. 01: p. 702-712, 2012. Disponível em: 

https://periódicos.utfpr.edu.br/rbta/article/view/821&grqid=3ykrzaiS&S=1&HL=pt-BR. Acesso em: 

27 jun 18. 

 

PAULA, B. et al. Produção e caracterização físico-química de fermentado de umbu (Spondias 

tuberosa Arr. Cam.) do Semiárido nordestino em escala semi- indústrial. Ciência Rural. Santa 

Maria, v.42, n.9, p.1688-1693, set. 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?scrip=sci_arttext&pid=S0103-

84782012000900027&Ing=en&nrm=iso. Acesso em:  27 jun 18. 

 

TEMÓTEO, J.L.M et al. Avaliação de vitamina C, acidez e pH em polpas de acerola, cajá e goiaba 

de uma marca comercializada em Maceió-Alagoas. In: CONNEPI (Congresso Norte Nordeste de 

Pesquisa e Inovação). 7. 2012. Palmas. Anais... Palmas. 2012. Disponível em: 

http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/view/3615/3078&ved=2ahUKEwcj8Y-

0q6zcAhUEwFkKHX_CQg4FBAWMAB6BAgGEAE&usg=AOvVaw1oU-1Rn3di3Ae2Xq87Urgi 

Acesso em: 02 jul 18. 

 

TORRES, L.M. Caracterização dos parâmetros técnicos do processo de fabricação de 

aguardente a partir de gengibre. 2009. 120 f. Dissertação (mestrado em Agronomia). Faculdade 

de Ciências Agronômicas- UNESP. Botucatu. 2009. Disponível em: 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/90489. Acesso em: 02 jul. 18. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612010000300013&Ing=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612010000300013&Ing=en&nrm=iso
http://www.ufrgs.br/sbctars-eventos/xxvcbcta/anais/files/1615.pdf
http://www.ufrgs.br/sbctars-eventos/xxvcbcta/anais/files/1615.pdf
http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jpsui/bitstream/1/7511/1/PG_COALM_2013_1_09.pdf
http://revistas.pucgoias.edu.br/index.php/estudos/article/download/1129/788
http://www.scielo.br/scielo.php?scrip=sci_arttext&pid=S0103-84782012000900027&Ing=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?scrip=sci_arttext&pid=S0103-84782012000900027&Ing=en&nrm=iso
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/90489


Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

MODELO LINEAR DE MISTURA ESPECTRAL APLICADO NA VERIFICAÇÃO DO 

AUMENTO DO DESFLORESTAMENTO DA ILHA DE MOSQUEIRO - PA 

 

Jessica Cristina Oliveira Maciel1; Danilo Souza da Silva2. 
 

1Especialista em Georreferenciamento, Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. Faculdade 

Estácio de Belém. e-mail: jessica.maciel.imo@gmail.com 
2Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Escola Superior da Amazônia. 

e-mail: souzas.danilo@live.com 

 

RESUMO  

A ilha de Mosqueiro apresentou mudanças do uso e ocupação da terra, principalmente após a 

construção da ponte de ligação com o continente, a ilha sofreu grande pressão de ocupação devido à 

expansão de atividades ligadas à agropecuária e às explorações madeireira, imobiliária e turística. O 

presente trabalho objetivou verificar as mudanças do uso e ocupação da terra na ilha de Mosqueiro-

PA causadas pelo desflorestamento, a partir da aplicação do Modelo Linear de Mistura Espectral 

(MLME) em um intervalo de aproximadamente 30 anos. Para o processamento do MLME, foram 

adquiridas duas cenas da série Landsat 5 – imageadas em julho/1984 – e uma do Landsat 8, referente 

a julho/2018. Após o processamento elaborou-se os mapas utilizando o software ArcGIS versão 10.3 

e imagens do satélite LANDSAT 5 e 8, sensor TM/OLI, órbita ponto 223-061, obtidas no catálogo 

de imagens do INPE e USGS. Para o primeiro ano (1984) pode se observar que a ocupação se 

concentrava na área Oeste e Noroeste da ilha, área voltada para o turismo. No segundo ano (2018), a 

ocupação deu-se principalmente próximo da estrada e, o uso está relacionado a agricultura e pastagem 

com áreas em processo de regeneração, apresentando uma vegetação secundaria com reflectância 

diferente da anterior. Entre 1984 e 2018 observou-se uma perda de 20 km de cobertura vegetal na 

ilha. A partir das imagens analisadas da Ilha de Mosqueiro – com a resolução de 30 metros 

proporcionada pelo satélite LANDSAT sensor TM – pode-se observar sem a necessidade de ir a 

campo que, as áreas que sofreram maiores perdas de florestas foram provavelmente destinadas à 

agricultura ou pecuária, baseado pelo tamanho e definição dos cortes vistos através da imagem, porém 

não pode se precisar qual uso está se desenvolvendo nestas áreas. 

 

Palavras-chave: Monitoramento Ambiental, Geotecnologias, Recursos Naturais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para D’ALGE (2002), a união da tecnologia e dos conceitos e teorias de Sensoriamento 

Remoto e Geoprocessamento possibilita a criação de sistemas de informação mais ricos e 

sofisticados. De uma forma mais pragmática, a integração entre Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento depende da inserção das imagens aéreas ou de satélite na base de dados do SIG. 

Para isso entram em cena os procedimentos de correção geométrica de imagens, às vezes chamados 

de georreferenciamento ou geocodificação, outras vezes excessivamente simplificados e reduzidos 

ao registro de imagens. 

Segundo BOLFE (2006), convencionalmente, as informações de levantamento dos 

recursos naturais eram coletadas através de técnicas de aerofotogrametria, apoiadas por 

levantamentos de campo, originando mapas analógicos, que invariavelmente levavam anos para 

serem atualizados. Com a utilização das Geotecnologias envolvendo ferramentas como: o 

Sensoriamento Remoto, os Sistemas de Informação Geográfica (SIG´s) e os Sistemas de 

Posicionamento Global por Satélite (GPS), o tempo médio para a obtenção das informações 

necessárias foi reduzida para semanas, somente essa característica ampara a ampla aceitação e a 

demanda por essas tecnologias. 

O Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) é uma técnica que realça as feições de 

interesse na imagem, visando identificar a contribuição de cada alvo presente nos pixels de uma cena. 

Esse processo permite que uma imagem de satélite seja analisada de forma precisa e “suave”, ou seja, 

onde os pixels não são necessariamente identificados como pertencentes a uma determinada classe 

temática, mas sim pela maior ou menor proporção dos componentes analisados pelo modelo de 

mistura (INPE – CRA, 2011).  

Tratando-se do desflorestamento em Mosqueiro – dentro do contexto de monitoramento 

– precisa-se pensar em uma estratégia que incentive o turismo na ilha e os demais usos da terra sem 

desperdiçar os recursos naturais e principalmente degradar o meio ambiente, uma vez que as 

atividades que marcaram o processo de ocupação da ilha se fizeram primeiramente a partir do 

desflorestamento, isto é, a retirada da cobertura vegetal da ilha – representada pelas matas de terra 

firme, da várzea, e manguezais – e quando se observa as áreas próximas da praia que estão sofrendo 

desmoronamento – quebrando a calçada da orla e provocando rachadura nas edificações próximas – 

causado pela retirada da mata ciliar e pelos processos intemperismos físicos e químicos próprios da 
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natureza.  

Assim, a proposta deste trabalho é verificar as mudanças do uso e ocupação da terra na 

ilha de Mosqueiro -PA após o processo de desflorestamento a  partir da aplicação do Modelo Linear 

de Mistura Espectral (MLME), técnica que procura realçar as feições de interesse da imagem, visando 

identificar a contribuição de cada alvo presente nos pixels de uma cena, permitindo que uma imagem 

de satélite seja analisada de forma precisa e “suave”, ou seja, os pixels não são necessariamente 

identificados como pertencentes a uma determinada classe temática, mas sim pela maior ou menor 

proporção dos componentes analisados pelo modelo de mistura. Logo o trabalho objetivou verificar 

as mudanças do uso e ocupação da terra na ilha de Mosqueiro-PA causadas pelo desflorestamento, a 

partir da aplicação do Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) em um intervalo de 

aproximadamente 30 anos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Localização da área de estudo 

 

A ilha de Mosqueiro, tem uma superfície aproximada de 220 km², é a maior das 39 ilhas 

que, juntamente com a área continental, compõem o município de Belém, capital do Estado do Pará 

(VENTURIERI, 1998). Nos últimos 30 anos, principalmente após a construção da ponte de ligação 

com o continente, a ilha sofreu grande pressão de ocupação devido à expansão de atividades ligadas 

à agropecuária e às explorações madeireira, imobiliária e turística. 

 

2.2. Aquisição dos dados 

Para o processamento do MLME, foram adquiridas duas cenas da série Landsat 5 – 

imageadas em julho/1984 – e uma do Landsat 8, referente a julho/2018. As imagens foram 

disponibilizadas no catálogo do site U.S. Geological Survey. 

 

2.3. Manipulação dos dados 

A elaboração dos layouts fora realizada utilizando o software ArcMap versão 10.3 com 

o sistema de projeção UTM (Universal Tranversa de Mercator), datum WGS-84 (World Geodetic 

System, 1984). Após o processamento elaborou-se os mapas utilizando o software ArcGIS versão 

10.3 e imagens do satélite LANDSAT 5 e 8, sensor TM/OLI, órbita ponto 223-061, obtidas no 
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catalogo de imagens do INPE e USGS. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao optar por uma análise baseada no Modelo Linear de Mistura Espectral (Figura 1), 

levou-se em consideração o avanço da técnica e a eficiência da sua aplicabilidade, principalmente no 

estudo das expansões dos centros urbanos, uma vez que esta técnica demonstra de maneira satisfatória 

as mudanças através da reflectância dos objetos analisados. 

 

Figura 1- Modelo Linear de Mistura Espectral. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte. Jessica Maciel, 2018. 
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A figura 1 é produto dos resultados obtidos por meio da aplicação do Modelo Linear de 

Mistura Espectral, que nos permite a observação das frações solo, vegetação e sombra para os anos 

de 1984 e 2018. Onde para cada quadro deve-se observar que a fração em realce corresponde à classe 

descrita a cima do quadro analisado; isto é, na escala de tons de cinza, o objeto em destaque é o que 

apresenta o cinza mais claro chegando ao branco. 

A representação vetorial gerada pelo resultado do MLME dos anos de 1984 e 2018 podo 

ser observada na Figura 2. Para o primeiro ano (1984) podemos observar que a ocupação se 

concentrava na área Oeste e Noroeste da ilha, área voltada para o turismo. No segundo ano (2018), a 

ocupação deu-se principalmente próximo da estrada e, o uso está relacionado a agricultura e pastagem 

com áreas em processo de regeneração, apresentando uma vegetação secundaria com reflectância 

diferente da anterior. 

 

Figura 2. Diferença do uso e ocupação da terra entre 1984 e 2018. 

 

Fonte: Jéssica Maciel, 2018. 
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A partir dos dados vetoriais gerados pelo resultado do MLME, calculou-se os valores de 

área com cobertura vegetal e sem cobertura vegetal para os anos analisados e estes valores foram 

distribuído no gráfico de pizza abaixo, onde a cor verde representa a vegetação e a cor marrom a área 

sem cobertura vegetal. 

As figuras 3 e 4 expressam a representação do avanço do desflorestamento na ilha de 

Mosqueiro, onde dentro dessa área desflorestada existem diferentes tipos de uso, desde área urbana 

a áreas voltadas para agricultura e pastagem. 

 

          Figura 3_ Área Desflorestada 1984.                    Figura 4_ Área Desflorestada 2018. 

              Fonte: Jessica Maciel, 2018.                                 Fonte: Jessica Maciel,2018. 

 

Embora visualmente não haja uma diferença tão representativa, em números temos para 

o ano de 1984 os valores de 3 km de área sem cobertura vegetal para 178 km com cobertura vegetal 

e para o ano 2018, 37 km de área sem cobertura vegetal para 158 km de cobertura vegetal, onde a 

perda de cobertura vegetal fora de 20 km e o aumento que deveria ser de 20, fora de 34, essa diferença 

de 14 km provavelmente está ligada ao período de registro de imagem que pode ter sido capturada 

em um momento que a maré estava baixa, deixando amostra a linha de costa da ilha. 

 

4. CONCLUSÃO  

A partir das imagens analisadas da Ilha de Mosqueiro – com a resolução de 30 metros 

proporcionada pelo satélite LANDSAT sensor TM – pode-se observar sem a necessidade de ir a 

campo que, as áreas que sofreram maiores perdas de florestas foram provavelmente destinadas à 

agricultura ou pecuária, baseado pelo tamanho e definição dos cortes vistos através da imagem, porém 

não pode se  precisar qual uso está se desenvolvendo nestas áreas. 

Área 1984

Solo Vegetação

Área 2018

Solo Vegetação
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RESUMO  

Existem diversas correntes da Educação Ambiental que caracterizam as formas de conceber e colocar 

em praticar as temáticas ambientais, tais como: Naturalista, Recursista, Revolutiva, Sistêmica, 

Humanista e Moralista. Desta forma, objetivou-se analisar a percepção sobre o meio ambiente de 

alunos entre o 1º ao 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (E.ME.F.) Edmar Barbosa, 

para aferir as principais correntes da Educação ambiental nas quais os alunos estão inseridos. O 

estudo foi desenvolvido na E.M.E.F. Edmar Barbosa no mês de julho de 2018, localizada no 

município de Chaves, Pará, com 16 alunos do 1º ao 4º ano, representando 29% do total de alunos na 

escola. Utilizou-se de mapas mentais como instrumento de coleta de dados sobre a percepção de meio 

ambiente. Identificou-se quase a totalidade dos desenhos haviam a representação de uma árvore e 

outros incluíram elementos naturais como solo, grama e lagos/rios. 

Apenas três dos estudantes incluíram elementos artificiais como parte integrante do meio ambiente 

na inclusão de casas, barcos e resíduos, além disso, muitas representações demonstravam um meio 

ambiente conservado, sem a interferência humana. Desta forma, conclui-se que a percepção 

ambiental dos estudantes entrevistados, ainda está centrada na corrente da educação ambiental 

Naturalista, a qual apresenta uma forte relação de apreciação e preservação da natureza com uma 

visão prioritariamente romântica. 

 

Palavras-chave: Percepção Ambiental. Mapas mentais. Chaves-PA. 
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1. INTRODUÇÃO  

Para que ocorram mudanças na forma de agir da sociedade em relação ao meio ambiente é 

imprescindível a busca por alternativas que façam um resgate das relações de afetividade do homem 

com a natureza ao seu redor. A ideia de pertencimento é fundamental para que as pessoas se sintam 

como parte integrante do meio ambiente, o que certamente facilitará a formação da consciência 

ambiental tanto de forma individual como para a sociedade no geral. 

Visando promover os temas ambientais em todos os níveis escolares, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) preveem que o meio ambiente deve ser integrado aos currículos de 

todos os níveis escolares de forma transversal (SANTOS; FOFONKA, 2015).  A aplicabilidade e 

eficácia de temáticas transversais como o meio ambiente dependem de diversos fatores, entre eles: 

“a competência política e executiva dos órgãos competentes nas esferas Estadual e Municipal; a 

diversidade sociocultural das diferentes regiões do Brasil; e a autonomia de professores e equipes 

pedagógicas” (VIEL, 2008, p. 17). Assim, a escola compreende no meio ideal para o 

desenvolvimento de uma consciência sobre a percepção ambiental, pois por meio de estímulo dos 

professores e grupo pedagógico, os alunos poderão refletir sobre temas atuais, passando de agentes 

passivos a ativos, visando a preservação do meio ambiente (SILVA et al., 2012). 

Segundo Suavé (2005), existem diversas correntes da Educação Ambiental que caracterizam 

as formas de conceber e colocar em praticar as temáticas ambientais em âmbito escolar, tais como: 

Naturalista, que busca a compreensão dos fenômenos ecológicos e desenvolvimento de um vínculo 

com a natureza; Recursista, centrada na conservação dos recursos que o meio ambiente oferece; 

Revolutiva, agrupa proposições em que o meio ambiente é considerado principalmente como um 

conjunto de problemas; Sistêmica, capaz de identificar os diferentes componentes de um sistema 

ambiental; Científica, centrada na indução de hipóteses a partir de observações; Humanista, 

compreende o meio ambiente como um meio de vida, com suas dimensões históricas, culturais, 

políticas, econômicas, estéticas, etc; e Moralista, que prescreve um código de comportamentos 

socialmente desejáveis (como os que o ecocivismo propõe). 

Promover uma percepção ambiental mais críticas dos estudantes é de suma importância para 

que possamos compreender as inter-relações existentes entre o homem e o meio ambiente além de 

identificar a melhor forma de protegê-lo (SANTOS; VASCONCELOS, 2017). Além disso, a análise 

da percepção ambiental pode subsidiar o desenvolvimento de atividade que visam proporcionar a 
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formação de cidadãos mais conscientes em preservar o meio ambiente, capazes de agir no mundo de 

forma consciente e crítica, colaborando com um dos objetivos da Lei n° 9.795/1999 que visa o 

estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social 

(BRASIL, 1999).   

Junto a percepção ambiental, tem-se o conhecimento dos mapas mentais, os quais não devem 

ser vistos como meros produtos cartográficos, mas como uma forma de comunicar, interpretar os 

conhecimentos ambientais. Estes são representações da realidade tida pelos seus fabricantes, podendo 

ser ponto de partida para pesquisas mais específicas ou gerais no âmbito local ou nacional, 

respectivamente (FREIRE; SOBRINHO, 2014). 

Considerando que os alunos do Ensino Fundamental desempenhará um papel essencial na 

construção de uma sociedade mais consciente sobre a sustentabilidade ambiental, objetivou-se 

analisar a percepção sobre o meio ambiente de alunos entre o 1º ao 4º ano da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (E.ME.F.) Edmar Barbosa, para aferir as principais correntes da Educação 

ambiental nas quais os alunos estão inseridos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo de caso foi desenvolvido na E.M.E.F. Edmar Barbosa no mês de julho de 2018, 

localizada próximo aos rios Cururu, Apaiari e a Vila São Joaquim, no município de Chaves, Pará. 

Contou-se com 16 alunos do 1º ao 4º ano, representando 29% do total de alunos na escola. As turmas 

foram selecionadas com enfoque nas séries iniciais do ensino fundamental, tendo em vista o tema ser 

mais facilmente trabalhado e absorvido pelos alunos. alunos. Vale ressaltar que os alunos que 

frequentam a escola são integrantes de comunidades ribeirinhas. 

Como instrumento de coleta de dados sobre a percepção de meio ambiente, utilizou-se de 

mapas mentais como uma representação imagética do lugar, são passíveis de interpretação. A 

ferramenta de análise das representações mentais foi apoiada na “Metodologia Kozel”, que observa 

os símbolos e favorece a interpretação da percepção de aspectos relacionados ao local. Para tanto, as 

concepções dos alunos foram categorizadas conforme a percepção quanto ao meio ambiente Sauvé 

(2003) (Tabela 2).  
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Tabela 1 – Classificação da percepção do meio ambiente sob a ótica dos mapas mentais. 

Concepção de meio 

ambiente 
Característica 

Elementos de classificação no mapa 

mental  

Natureza 
Uma relação de apreciação e 

preservação da natureza 

Presença de elementos que valorize a 

natureza 

Recurso 
Possível de ser administrado e 

compartilhado 

Indicação de uso água, energia, outros 

produtos 

Problema Visão diagnóstica do meio ambiente 
Presença de elementos que retomam ao 

pensamento de impacto ambiental 

Meio de vida 

Desenvolvimento de um sentido de 

pertencimento e valorização de 

aspectos bioculturais 

artefatos, documentos e informações 

associadas (vegetais, animais e 

culturais) 

Sistema 
pensamento sistêmico: análise e 

síntese para uma visão global. 

Aspectos que direcione a rede dos 

processos ambientais 

Fonte: Adaptado de Suavé (2003) e Suavé (2005). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Na perspectiva dos alunos do E.M.E.F. Edmar Barbosa sob a ótica dos mapas mentais foi 

possível observar uma forte associação entre o meio ambiente e a presença de elemento arbóreo, visto 

que quase a totalidade (94%) dos desenhos haviam a representação de uma árvore (Tabela 1). Além 

disso, outros elementos naturais também foram bem representados como: solo, grama e lagos/rios. 

Batista et al. (2016), menciona que o mapeador registra os elementos do espaço que tem maior 

significância para si próprio, elementos dos quais mais faz uso no seu cotidiano e aqueles que mais 

lhe chama a atenção por diferentes características como o exótico, o valor histórico ou simplesmente 

porque tem uma relação de afetividade. Para uma comunidade ribeira, como a que os alunos 

entrevistados estão inseridos, os elementos naturais do meio ambiente configuram um complemento 

das próprias vidas, haja vista que a moradia e a subsistência dessas populações estão interligas a esses 

elementos (PAIOLA; TOMANIK, 2002). 
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Tabela 2 – Frequência dos elementos encontrados nos mapas mentais. 

Categoria Elementos Frequência Frequência relativa 

Elementos naturais 

Animais 5 31% 

Arbustos 1 6% 

Árvore 15 94% 

Flores 4 25% 

Frutos 2 13% 

Grama 8 50% 

Lago/rios 8 50% 

Nuvem 6 38% 

Sol 7 44% 

Solo 10 63% 

Elementos artificiais  

Casa 2 13% 

Barco 1 6% 

Resíduos 2 13% 

Estado ambiental  
Conservado 13 81% 

Impactado 3 19% 

Fonte: Autores (2018). 

 

Apenas três dos estudantes incluíram elementos artificiais como parte integrante do meio 

ambiente na inclusão de casas, barcos e resíduos, além disso, a maioria dos mapas mentais (81%) 

representaram percepções direcionadas para um meio ambiente conservado, sem a interferência 

humana (Tabela 1). Segundo Santos e Fofonka (2015), a percepção é resultado das experiências 

cotidianas e do convívio diário que dão significados mais profundos ao local em que se vive, em 

decorrência ao fato em que os alunos estão inseridos em meio ao domínio de uma das florestas mais 

densas e conservadas do país (Floresta Amazônica), justifica a pouca representação de elementos 

artificias como integrante do meio ambiente. 

De acordo as representações sobre o meio ambiente nos mapas mentais, observou-se que a 

percepção sobre o meio ambiente de 68.7% alunos estar voltada para a concepção de um meio 

ambiente como Natureza, na qual possui forte apreciação dos elementos naturais em ambientes 

conservados. E, de acordo com descrito por Tamaio (2002), seria uma concepção de natureza 

principalmente romântica, pois prevalece a harmonicidade, enaltecimento, equilíbrio entre  o homem 

e natureza (Figura 1). 
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Figura 1 – Mapas mentais com a inserção de elementos artificiais como parte integrante do meio ambiente. 

 
Fonte: (A) Estudante 1° ano, 11 anos, (B) Estudante 2° ano, 11 anos e (C) Estudante 2° ano, 10 anos. 

 

Cerca de 18% dos alunos possuem a concepção do meio ambiente como Problema ao 

expressar em seus desenhos elementos que retomaram a impactos ambientais como desmatamento e 

poluição por resíduos sólidos (Figura 2). Possuir essa concepção sobre o meio ambiente é importante 

pois possibilitará a busca por possíveis soluções para os problemas ambientais aos quais se depara. 
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Figura 2 - Mapas mentais caracterizam a concepção sobre a concepção do meio ambiente como Problema ao 

expressar em seus desenhos elementos que retomaram a impactos ambientais. 

 

Fonte: (A) Estudante 3° ano, 9 anos, (B) Estudante 5° ano, 11 anos e (C) Estudante 4° ano, 16 anos. 

 

Apenas 12% dos alunos possuem a concepção de que o meio ambiente representa meio de 

vida pela ausência de elementos que indicariam o sentido de pertencimento, como a própria 

residência. E, nenhum dos alunos possuem a concepção de que o meio ambiente também representa 

uma fonte de recursos, como reportado no trabalho de Pinheiro et al. (2016), em que nos mapas 

mentais houve a identificação de elementos como: extração de madeira, horta, pessoa bebendo água 

de coco na praia e pessoa pescando. Desta forma, para esses alunos o meio ambiente ainda não é 

expressamente compreendido como uma fonte de matéria-prima. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A percepção ambiental dos estudantes da E.M.E.F. Edmar Barbosa localizada em Chaves-

PA, ainda está centrada na corrente da educação ambiental Naturalista, a qual apresenta uma forte 

relação de apreciação e preservação da natureza com uma visão prioritariamente romântica.  

Poucos expressaram uma percepção voltada para o meio ambiente como uma fonte de 

recursos para própria subsistência ou um meio de vida, mesmo que os alunos integrem uma 

comunidade ribeirinha. Além disso, na concepção sobre o meio ambiente dos alunos entrevistados 

não houve a inserção do homem como um integrante do meio ambiente.  
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RESUMO 

Diante da importância evidente acerca das previsões climáticas em diferentes aspectos, o presente 

estudo busca realizar contribuições relativas ao uso de modelos para previsão numérica em 

diferentes cenários climáticos referentes à pluviosidade média da região pertencente à Amazônia 

oriental, para tanto, foi utilizado o modelo global aderido à plataforma EDGCM 04 (Educational 

Global Climate Modeling) visando elaboração das simulações em diferentes condições forçantes 

para o período de 2041 a 2070. No trabalho, foram empregados produtos de reanálise do NCEP 

derivado do CPC (Climate Prediction Center) e condições de contorno iniciais provenientes do 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). As informações adquiridas após o 

processamento de dados e elaboração das simulações permitem descrever diminuições nos índices 

pluviométricos locais para a região de estudo, sobretudo nas porções sul e sudeste do estado do 

Pará, onde as diferenças sugerem reduções de 0.14 a 0.77 mm/dia em taxas de chuvas anuais nos 

cenários considerados críticos. As condições previstas demonstram situações atmosféricas 

incomuns para a região avaliada, revelando possibilidades de profundas estiagens em porções do 

estado, e preconizam medidas que busquem amenizar tais evidências. Se ressalta a volubilidade 

dos modelos globais para este tipo de estudo, e a consideração de fatores extrínsecos ao movimento 

de massas atmosféricas e equações de movimento gerais, mas que demonstram certa 

preponderância nos processos convectivos na região amazônica. 

 

Palavras-chave: Modelagem numérica. Precipitação. Previsão climática. 
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INTRODUÇÃO 

 
Segundo De Souza et al. (2009), uma das características singulares do clima na Amazônia 

é a existência de um amplo espectro de alternâncias no espaço e tempo da atividade convectiva 

tropical e precipitação, onde estes se notabilizam como as variáveis climáticas consideráveis da 

região. Autores como Correia et al.(2007) e Machado et al. (2004) evidenciam que, os sistemas 

meteorológicos precipitantes região amazônica ocorrem em escalas distintas de tempo-espaço, 

salientando como principais componentes: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Linhas de Instabilidade (LI), Sistemas Frontais (SF) e 

Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). 

A respeito da dinâmica climática tropical, é observado que a variabilidade interanual e 

sazonal da estação chuvosa amazônica é modulada principalmente pelos padrões oceano- 

atmosfera de grande escala, estes por sua vez, se encontram relacionados ao ciclo do El Niño- 

Oscilação Sul (ENOS) no Oceano Pacífico e as fases do gradiente meridional interhemisférico de 

anomalias de temperatura da superfície do mar (aTSM) sobre o Atlântico intertropical (De Souza 

et al., 2000). Diante da importância das características pluviométricas na região, o autor salienta 

que as previsões climáticas, principalmente por meio de modelos numéricos globais, atuam como 

ferramentas importantes no planejamento socioeconômico regional, avaliando tendências 

mitigatórias e no uso de recursos financeiros, além de componentes ligadas aos recursos naturais. 

Diferentes estudos buscam realizar abordagens gerais acerca da importância dos índices 

pluviométricos na dinâmica global e possíveis previsões referentes a esta variável, se destacando 

os modelos globais e regionais através de simulações numéricas, tais modelos são descritos por 

Liang et al.(2006) como ferramentas capazes de evidenciar os efeitos de alterações em diferentes 

variáveis, passando a gerar informações relacionadas aos Modelos de Circulação Geral (MCG). 

Para Quian et al. (2003) os MCG da atmosfera que apresentam domínios globais, possuem algumas 

deficiências na previsão climática diante da baixa resolução na qual trabalham, ressaltando contudo 

que, os MCG são capazes de representar satisfatoriamente os sistemas em grandes escalas, 

responsáveis por variabilidades de pluviometria e temperatura no globo, como a ZCIT , 

demonstrando contudo algumas limitações por não retratar de modo razoável variáveis importantes 

nos processos em escala regional, como os efeitos de brisa marítima por exemplo. 
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Diante do exposto o presente estudo tem por objetivo avaliar as mudanças nos padrões de 

pluviosidade média na região intertropical amazônica, abordando os domínios pertencentes à 

Amazônia oriental, utilizando o modelo EDGCM 04 (Educational Global Climate Modeling) para 

geração de modelos climáticos globais de previsão numérica em diferentes cenários, caracterizando 

o padrão sazonal da estação chuvosa para a região Amazônica e possíveis tendências futuras. 

 

METODOLOGIA 

 
1.1 Área de estudo 

O presente estudo ocorreu na porção oriental amazônica, em regiões pertencentes ao estado 

do Pará, localizado na região norte do país. É o segundo maior estado brasileiro totalmente situado 

na Amazônia Legal. Em termos populacionais o estado possui cerca de 7.581.051 habitantes e uma 

área total de 1.247.689,515 km². É formado por 144 municípios, contando com o recém-formado 

município de Mojuí dos Campos, desmembrado do município de Santarém. O Pará faz fronteira 

com Suriname e o Amapá ao norte, o oceano Atlântico a nordeste, o Maranhão a leste, Tocantins 

a sudeste, Mato Grosso a sul, o Amazonas a oeste e Roraima e a Guiana a noroeste (Luz et al., 

2013). 

 
1.2 Modelo climático global 

Para elaboração das simulações referentes ao modelo climático global foi utilizado o projeto 

apoiado no EDGCM (Educational Global Climate Modeling), desenvolvido pela Universidade de 

Columbia, e que objetiva oferecer recursos que viabilizem a previsão de mudanças climáticas 

globais em caráter acadêmico, gerando informações acessíveis e permitindo o fomento de 

discussões acerca de possíveis situações futuras encontradas em diversos cenários de experimentos 

climáticos. 

No equacionamento do modelo numérico, as simulações são baseadas em equações físicas 

fundamentais, não buscando estabelecer as relações de causa e efeito, mas explorar seus 

mecanismos utilizando medição de temperatura (T), pressão (P), ventos (U, V, W) e umidade 

específica(Q), além de equações baseadas em modelos teóricos utilizadas para parametrização de 

diferentes variáveis, como exemplo das interações de radiação. 
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O modelo climático utilizado pela plataforma foi desenvolvido no Instituto Goddard para 

Estudos Espaciais (NASA/GISS), no qual estabelece a superfície terrestre como pontos de grade, 

possuindo 7776 células e cada coluna horizontal correspondendo a 08° de latitude por 10° de 

longitude e contendo 09 camadas verticais. O modelo busca resolver numericamente as equações 

fundamentais que descrevem a conservação de massa, momento e energia das células, observando 

o transporte de quantidade entre as grades. Posteriormente, utiliza a lei dos gases ideais para 

relacionar a pressão à temperatura, duas das mais importantes variáveis. 

O MCG descreve um modelo de equações físicas fundamentais da atmosfera terrestre, as 

soluções numéricas buscam descrever o estado evolutivo da atmosfera, sendo a conservação de 

massa (1), conservação de energia (2), conservação de momento (3), conservação da umidade (4) 

e lei dos gases ideais (5) as mais importantes descritas, esta ultima visando aproximar a equação 

de estado. 

 

 
Onde: 𝑉 corresponde à velocidade; 𝑇= temperatura; 𝑝= pressão; 𝜌= densidade; q= umidade 

específica; 𝑔= gravidade; 𝛺= rotação da terra; 𝐹𝑑= força de arrasto da terra; 𝑅= vetor radiação; 𝐶= 

aquecimento condutivo; 𝑐𝜌= capacidade de calor; 𝐸= evaporação; 𝑆= calor latente; 

𝑆𝑞= fonte de mudança de fase; 𝐾 = coeficiente de difusão e 𝑅𝑑= constante de gás em ar seco. 
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1.3 Condições iniciais e forçantes climatológicas 

Para inicialização das simulações é necessário indicar o estado inicial do sistema para 

geração do modelo, observando a atmosfera, os principais componentes iniciais os quais devem ser 

avaliados são as condições locais de temperatura, pressão, ventos e umidade, pequenas alterações 

em qualquer variável permite a obtenção de diferentes cenários globais. O EDGCM utiliza 

componentes de médias mensais obtidos a partir de 1958, no presente estudo o cenário padrão 

corresponde aos intervalos de 1981 a 2010 para simulação inicial controle, tendo as variáveis do 

ano de 1980 como componentes iniciais para discretização de cenários. 

A posteriori, o experimento denota a utilização de forçantes climatológicas, tais variáveis 

devem ser fornecidas adequadamente, e posteriormente serão calculadas numericamente, 

observando fenômenos que alteram os padrões globais normais, como o aquecimento global, 

modificando seus valores ao longo do tempo de simulação, provocando alterações nas diferentes 

variáveis especificadas. Neste aspecto, o modelo especificado utilizado no estudo descreve 

forçantes atmosféricas onde valores de CO2 corresponderam a 337,9 ppm, N2O a 0,3005, 

Tricloromonofluormetano igual a 0,1657 ppt, Diclorodifluorometano de 0,2988 ppt, luminosidade 

de 1366,6693 W/m2, para uma excentricidade 0,0167 e inclinação axial de 23,44. As simulações 

foram rodadas utilizando produtos de reanálise do NCEP derivado do CPC (Climate Prediction 

Center) apresentando contorno lateral de 6 horas, armazenados em formato NetCDF e distribuídas 

sobre grades gaussianas de cobertura espacial 192x94, buscando estabelecer modelos para 03 

diferentes cenários sob forçantes adquiridas a partir de relatórios do IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O modelo de precipitação climatológica controle, simulada para a região da Amazônia 

oriental, demonstra médias diárias aparentes localizadas no intervalo entre 5.25 e 8.60 mm/dia, tais 

padrões são os cenários comumente encontrados para o local, o qual demonstra duas estações 

anuais definidas, caracterizadas como verão e inverno amazônicos. 

A figura 01 expõe os mapas climatológicos de precipitação durante os períodos de análise 

e cenários futuros, avaliando as configurações anuais observadas, demonstrando os padrões 

constatados entre 1981-2010 denominado grupo de controle M1 e as possíveis situações em 
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diferentes cenários regulados de 2041-2070. 

Figura 1 - Modelos de diferenças na precipitação anual (mm/dia) onde: (a) Grupo controle M1 1981-2010, 

(b) Cenário de diferença entre M1 e M2, (c) Cenário da diferença M1/M3 e (d) Cenário com alterações 

abruptas nas forçantes (M4) e diferenças M1/M4. 

 
Fonte: do autor (2018). 

 

Para De Souza e Ambrizzi (2003), tais situações podem ser explicadas primeiramente por 

influências da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que apresenta maiores frequências durante 

os meses de dezembro a janeiro, passando a influenciar fortemente o regime de precipitação na 

Amazônia, caracterizando deste modo o início da estação chuvosa. Para a estação considerada 
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verão, o modelo obtido evidencia que o regime pluviométrico revela propriedades inteiramente 

zonais, indicando concentração de chuvas em locais restritos, distribuídas prioritariamente nas 

porções costeiras do estado, onde é possível constatar os maiores valores médios desta variável; 

circunstância também encontrada por De Souza et al. (2004), em estudo que buscava abordar a 

dinâmica de variabilidade no regime de precipitação na Amazônia oriental, concluiu que a 

concentração de elevados índices pluviométricos em suas faixas litorâneas possui profundas 

relações com a Zona de convergência intertropical nas quais, segundo os mesmos autores, o 

posicionamento central das bandas de nebulosidade tropical se encontram posicionadas nas 

latitudes equatoriais durante estes meses. 

Relacionado ao conjunto de informações obtido analisando diferentes cenários futuros para 

o território, são verificadas expansão de zonas contendo baixas pluviométricas a partir da 

intensificação das forçantes climatológicas simuladas (figura 02), sobretudo nos trimestres que 

abrangem os meses de Janeiro, Fevereiro e Março. Contudo, o fenômeno inverso ocorre na porção 

costeira nordeste do estado do Pará. Tais ponderações corroboram com informações encontradas 

por DE SOUZA et al. (2012) em pesquisa que buscava avaliar o comportamento sazonal da 

precipitação sobre a Amazônia legal brasileira utilizando o modelos REGCM4, indicando que para 

os dois trimestres do período considerado chuvoso, são demonstradas intensificações no regime de 

precipitação, onde seus percentuais variam entre +5% e +15%  sobre os estados do Acre, 

Amazonas, Pará e Maranhão, para Dezembro, Janeiro e Fevereiro. Observando também relativa 

retração destas áreas espaciais no trimestre pertencente a Março, Abril e Maio, no qual o modelo 

indica aumento da precipitação de até +10% no norte do Amazonas e nordeste do Pará. Contudo, 

análogo a isto, o modelo indica diminuição da precipitação em Dezembro, Janeiro e Fevereiro na 

porção nordeste do Mato Grosso, sendo que essa área pode se expandir e intensificar o fenômeno. 



Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

Figura 2 - Representação das condições simuladas para precipitação anual encontradas para os modelos 

padrão M1, M2, M3 e M4. 
 

Fonte: do autor, 2018. 
 

As análises demonstram intensificações das distinções entre os modelos elaborados com 

notória acentuação na direção M3 (modelo com baixas alterações nas forçantes)- M4 (modelo com 

alterações atmosféricas mais abruptas de cenários). Neste contexto, o modelo M2 manifesta o 

cenário considerado ideal, pois se aproxima dos padrões observados para o período considerado. 

Durante todo o período avaliado, os valores intensos de precipitação ocorrem notadamente sobre 

os municípios considerados costeiros do estado, pertencentes ao nordeste da região, inclusive em 

períodos de verão, este comportamento acentuado no regime de chuvas no nordeste paraense são 

descritos por Carvalho et al.(2002) como associadas essencialmente à atuação de sistemas frontais, 

linhas de instabilidade e aglomerados convectivos singulares da região oriental amazônica. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo para geração de simulações, é inelutável constatar que atualmente 

grandes avanços na geração de modelos numéricos e computacionais permitem representar cada 

vez mais fielmente os aspectos intrínsecos relacionados aos processos convectivos em diferentes 

regiões do planeta, apesar do desenvolvimento de novas técnicas ainda são encontradas 

dificuldades para geração destes modelos, sobretudo na região amazônica, principalmente pela 

alta dinâmica espacial influenciando na variabilidade convectiva. 

As simulações de cenários padrões atuais encontrados no modelo condizem com as 

situações comumente evidenciadas na região sob duas estações definidas, se ressalta que, em 

relação aos cenários previstos pelo modelo adotado as previsões demonstram relativa queda no 

índice pluviométrico na direção SE, estas condições de estiagens extremas denotam um clima 

predominantemente mais seco, fornecendo indícios que prenunciam elevação de estiagens e 

número de focos de queimadas para esta porção do território. É importante notabilizar que as 

grades espaciais adotadas no modelo global em baixa escala espacial empregada neste estudo 

dificultam a obtenção de informações mais claras acerca do tema, deste modo são indicados 

modelos climatológicos regionais para o alcance de informações referentes á modelagem 

climática aplicada com maior precisão. 
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RESUMO 

Visando a compreensão de conceitos em ecologia para uma turma de educação profissional, 

propôs-se a confecção de um modelo de ecossistema fictício, em papel, para uma turma de curso 

Técnico em Meio Ambiente. Realizaram-se aulas teóricas e, posteriormente, a execução de um 

roteiro para a elaboração desse ambiente natural. As etapas de execução do roteiro, este dividido 

em tópicos e sub-tópicos, foram à descrição, em papel, de acordo com as exigências, seguido de 

apresentações orais e a redação de um texto expressando as principais dificuldades e limitações. 

Todas essas sobre orientação e participação docente. Foram confeccionados 10 modelos de 

ecossistemas pelos discentes. Analisando as três etapas avaliativas, percebeu-se que os excessivos 

termos técnicos e conceitos comuns à área de ecologia podem ter um melhor aproveitamento se 

trabalhados de modo a exemplificar e comparar com situações do cotidiano. As principais 

dificuldades apresentadas foram: domínio matemático e interações dos conceitos, impedindo suas 

plenas aplicações. Além disso, os educando apresentaram um nível de aprendizado apenas 

estrutural, no qual reconhecem o tema e seus significados. Por fim, atividades escolares que 

estimulam o desenvolvimento de estratégias de superação e integração são bem aceitas pelos 

estudantes dos cursos profissionalizantes, apresentando-se como alternativa à rotina escolar 

formal e tradicional. 
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INTRODUÇÃO 

Questões referentes à alfabetização científica, em turmas de cursos profissionalizantes das 

escolas tecnológicas brasileiras, tem gerado debates sobre a necessidade de tal competência para a 

aprovação final do discente (SAITO, 2013). 

Tradicionalmente, esses espaços de formação ofertam um modelo instrucional, no qual o 

estudante deve, primeiramente, ser capacitado no oficio e, de modo secundário, receber noções 

gerais de cidadania e método científico, em disciplinas de carga horárias curtas (FERREIRA, 

CARVALHO, 2017). 

Bem repercutido entre os educadores brasileiros, a alfabetização científica faz-se necessário 

ao preparo de indivíduos crítico-reflexivos e mais adaptado a nova realidade do mercado de 

trabalho, o qual exige perfis mais autônomos e ecléticos (DEMO, 2010). Em contradição, 

indivíduos profissionalizados em uma única área, incapazes de buscar por si só capacitações ou 

diversificação dos métodos de trabalho, tendem a ser esquecidos com o avançar das inserções de 

novas ferramentas nas industrias e/ou empresas (MACHADO, 2008). 

Independente da preocupação direta com o mercado de trabalho, o cidadão em um país 

como o Brasil, no qual as tecnologias recém-desenvolvidas, desequilíbrios ambientais e 

desigualdades sociais convivem lado a lado, deve ter autonomia para entender todas essas situações 

e ser capaz de opinar sobre a aplicação do conhecimento científico (DEMO, 2010). 

           Poucos são os textos científicos que preocupam-se com a divulgação pública das 

ciências, transmitindo correto e construtivamente os produtos advindo de um método científico 

rigoroso e respeitado, e as possíveis implicações sociais. 

           Por conseguinte, sabemos que o exercer de uma profissão gera resíduos e/ou ações 

danosas ao ambiente, devendo o profissional executor mitigar (racionalizando, reduzindo ou 

reciclando) tais prejuízos ou, até mesmo, propor formas de extingui-los (KRASILCHIK, 2008). 

          Reunindo tais informações percebemos que a alfabetização científica juntamente 

com o método científico e a prática que o embasou, torna-se um instrumento imprescindível ao 

ensino técnico-profissionalizante (CACHAPUZ et al. 2005). 

         A ecologia é uma das disciplinas que compõe a grade curricular obrigatória do curso 

técnico em Meio Ambiente, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – 
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campus Parauapebas. Objetiva o entendimento das relações dos seres vivos entre si e com o 

ambiente natural, permitindo a realização, pelo egresso, de estudos e avaliações de impactos 

ambientais. 

           Tal disciplina é permeada por conceitos e termos técnicos, que exigem dedicação do 

estudante e todo cuidado docente para que não se tornem meras ferramentas decorativas. Em 

adição, as habilidades necessárias à aprovação é o entendimentos dos constituintes químico, físico 

e biológico dos ecossistemas e a maneira que estão perfeitamente conectados. 

          Dessa forma, propor mecanismos didáticos que contribuam ao entendimento dos 

constituintes dos ecossistemas, além de esclarecer suas dinâmicas e conexões necessárias e 

importantes à alfabetização científica. 

         Logo, considerando a viabilidade de uma estratégia didática para o ensino dos 

constituintes do ecossistema e seus comportamentos, elaborou –se um roteiro de atividade, no qual 

um ecossistema fictício deveria ser representado por meio de ilustrações, gráficos, recortes e 

esquemas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Após serem ministradas aulas expositivas, discursivas, descritivas e estudo dirigido sobre 

componentes dos ecossistemas, dinâmica de populações, cadeia alimentar, fluxos de energia e 

biomassa e sucessão ecológica, foi apresentado e explicado um roteiro de atividade. 

           Este último foi pensado em tópicos, os quais exigiam informações a serem inseridas, em 

sequência, na representação, tudo exposto em uma folha de papel 40Kg (diâmetros 66,0 x 96,0 

cm). Os quatro grandes tópicos foram: componentes do ecossistema (químico, físico e biológico); 

estrutura trófica; cadeia/teia e pirâmide alimentar; e histórico do ecossistema (sucessão ecológica). 

           Os componentes dos ecossistemas poderiam ser representados por recortes, ilustrações ou 

nomes vulgares. Dessa forma, solos, umidade, temperatura, macronutrientes, micronutrientes, 

microrganismos, animais, plantas e outros eram inseridos. 

          A execução deveria ocorrer em grupos de quatro alunos, ao longo de quatro aulas de 50 

minutos cada, distribuídas em dois dias da mesma semana. Nesse intervalo entre as aulas, contatos 

extras entre os discentes ocorreram, permitindo complementação dessa carga horária. 
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As determinações das espécies produtoras, consumidoras e decompositoras, além dos fatores 

abióticos e o tipo de ecossistema (lótico, lêntico, bentônico ou terrestre) ficaram de acordo com 

escolha dos estudantes, a partir de rápidas consultas a internet, livros e apostilas. 

           Quanto aos valores inseridos para determinação dos fluxos de energia e de biomassa (em 

Quilocalorias – Kcal e quilograma - Kg), houve liberdade para a emissão aleatória, dando 

preferência a valores inteiros e respeitando a porcentagem que é transmitida para os níveis tróficos 

sequentes e aos decompositores. 

           Sobre a cadeia/teia alimentar, deveriam haver cadeias alimentares de pastos e subterrâneas, 

independente do tipo de ecossistema descrito (aquático ou terrestre) e a proporção do fluxo de 

energia. 

            Para a sucessão ecológica, as áreas ser nunca antes habitadas (sucessão primária) ou em 

resiliência (sucessão secundária), sendo facultadas as determinações das espécies colonizadoras, 

intermediária e clímax, expressado em ilustrações apenas o hábito vegetal e dos animais. 

           Ao fim da construção do modelo, cada grupo apresentou para o restante da turma e ao 

professor, explicando como cada componente e processo estavam interligados, além das etapas da 

sucessão ecológica. 

           Tanto na execução do roteiro quanto na apresentação e exibição do produto, foram avaliados 

pelo docente: domínio do conteúdo e do modelo construído, criatividade, qualidade das 

representações, utilização dos termos técnicos e aplicações dos conteúdos ministrados. 

           Além disso, foi solicitado aos discentes, uma semana depois, a redação de um texto 

dissertativo, de no mínimo duas laudas, no qual cada um expressaria suas principais dificuldades 

na criação do modelo de ecossistema, as principais dúvidas que não foram solucionadas, e como 

poderiam aplicar o conteúdo desenvolvido na recuperação de ecossistemas naturais. 

           O acompanhamento da execução do roteiro, assim como a apresentação do modelo 

desenvolvido e a redação serviram de base para a avaliação dos discentes e como fonte de dados 

para a caracterização e análise expressos neste texto. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           Durante as aulas teóricas sobre os tópicos de ecologia, eram apresentados até quinze novos 

conceitos técnicos da área. Para facilitar a compreensão dos mesmos, o significado de cadaum era 

esclarecido, aplicado em um exemplo, relacionado com a área de meio ambiente e, por fim, 

apresentado o termo. 

Adotou-se essa postura, pois em outras experiências, mostraram-se extremamente eficiente 

para a transmissão de conceitos (KRASILCHIK, MARANDINO, 2007). Rápidos debates foram 

iniciados após o esclarecimento dos termos, sendo que cada um dos presentes estava livre para 

comparar com termos anteriores e situações do cotidiano. Nesses debates, comuns foram às 

descrições leigas sobre floração de plantas, comportamento animal, mudanças climáticas, poluição 

e mudanças nos ecossistemas naturais ao longo dos anos. Tais informações apresentadas por eles, 

somados aos termos desenvolvidos em sala, permitiram a construção de um novo conhecimento, 

no qual o que era previamente conhecido tornou-se sistematizado, por meio de suas próprias 

conclusões. Ao discutir o pensamento científico, é inevitável que rupturas sejam feitas pelos 

discentes (OLIVEIRA et al., 2009). Nas palavras dos autores citados anteriormente: 

“Os conhecimentos científicos não são estáticos, estão sempre se modificando, 

portanto, essa constante mudança coloca o professor de Ciências frente aos 

desafios que desencadeiam a busca de novos instrumentos de ensino que visam 

uma aprendizagem significativa” (OLIVEIRA et al., 2009). 

Na condição de professores, e comparando com experiências anteriores, estes autores 

concebem interações mais informais, no interior da sala de aula, as quais influenciaram diretamente 

no aprendizado dos discentes. Maior participação dos educandos e poucas intervenções dos 

professores dinamizaram as aulas, dando autonomia durante o ensino. 

            Sobre a execução do roteiro, a priori, ocorreram dificuldades no entendimento, 

possivelmente devido nenhum contato prévio com esse tipo de modalidade de ensino. Buscando 

suprir essa nova lacuna, instruções individualizadas, tal como sugerido por Krasilchik (2008) foram 

aplicadas. Foram confeccionados pelos discentes 10 modelos de ecossistemas. 

Para as escolhas das espécies, de início, priorizavam gramas, gado, frango e bolores. Com 

o avançar das consultas a material bibliográfico, substituíram por espécies florestais, 

preferencialmente amazônicas, como ingá, anta, cutia e castanha-do-Pará. Quanto ao tipo de 

ecossistema, apenas um dos 10 modelos criados, era aquático, em ambiente lêntico. 
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Acredita-se que essa preferência pode ter sido pela facilidade de observação que possuem 

para ambientes terrestres ou esse ser o mais bem descrito e citado como exemplo na literatura 

especializada. Sobre esse assunto, Kasilchik & Marandino (2007), afirmam: 

 

“Em geral os estudos do meio possuem forte articulação com a educação 

ambiental, incorporando pressupostos importantes como a preocupação 

com ampla investigação dos aspectos sócio-culturais-ambientais do local a 

ser visitado, via pesquisa bibliográfica e/ou levantamento de dados junto à 

comunidade (entrevistas, pesquisa de documentos, etc.), análise e reflexão 

sobre as informações obtidas e proposta de intervenção na realidade 

estudada que auxilie no enfrentamento de seus problemas.” 

(KRASILCHICK, MARANDINO, 2007). 

 

No sub-tópico determinação dos micro e macronutrientes dos ecossistemas, a principais 

escolhas foram apenas nos macro Carbono, Nitrogênio e Oxigênio, ignorando os micronutrientes. 

A preferência por esses elementos está diretamente relacionada com a participação desses nos ciclo 

biogeoquímicos mais conhecidos. 

Juntamente com o ciclo da água, os macronutrientes são os que mais se destacaram nos 

comentários dos estudantes durante a elaboração do modelo. O elemento fósforo, que é um dos 

principais nutrientes limitantes no ecossistema amazônico, estava presente em apenas duas 

propostas. 

O estabelecimento de um fictício valor para a Produção Primária Bruta (PPB), a Líquida 

(PPL) e Produção Secundária seguiram valores inteiros comuns entre as propostas, adotando 

10.000, 1000 e 100. O mesmo se manteve para o fluxo de energia e biomassa. 

Ainda sobre o fluxo de energia, todos adotaram a redução de 90% do valor durante a 

transmissão de um nível trófico para outro, nos tipos de cadeia alimentar desenvolvidas: pastagem 

e subterrânea. 

Todos os 10 modelos propostos, atenderam os requisitos solicitados no roteiro, sendo os 

conceitos devidamente aplicados. Além disso, a conexão entre os eixos permitiu a compreensão 

geral de um ecossistema restrito. As aulas práticas como essa, que envolvam a utilização de 

roteiros, são parte integrada ao ensino de ciências. Lima et al, (2013) completam: 
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“Nesse processo de aumentar a utilização de aulas práticas os professores têm um papel muito 

importante, pois cabe a eles a superação de alguns receios que possam ter para a realização desse 

tipo de aula, como o de controlar a turma.” (LIMA et al, 2013). 

            Durante a defesa dos modelos, percebeu-se a carência de domínio técnico de alguns dos 

exemplos inseridos, tais como a diferença entre as pirâmides alimentares de biomassa, produção 

primária bruta e líquida, e diferença entre sucessão ecológica primária e secundária. 

            Ponto positivo para esta etapa foi adoção pelos discentes da metodologia usada pelo 

professor durante as aulas teóricas, primeiro explica, depois citar exemplo e o termo técnico. 

            Essas carências sugerem a possibilidade de inserção de cópias de informações de literatura 

sem compreensão da verdadeira importância do componente para o funcionamento do ecossistema. 

Entretanto, durante essas apresentações, foram estimulados os debates pelos representantes dos 

grupos, procurando ouvi sugestões e contextualizar cada uma das situações expostas. 

            Quanto à qualidade do material, estavam coloridos e, em sua maioria, com ilustrações 

manuscritas. Os gráficos e esquemas dos fluxos eram bidimensionais, porém com os valores 

expressos de modo adequado. 

           Foram perceptíveis as divisões de funções na construção da proposta, sendo destinadas 

algumas etapas para discentes diferentes e restando para outro a função de reunir em um único 

modelo. Certamente, esta estratégia visou acelerar a confecção do produto final, acarretando a 

restrição do conhecimento do trabalho final. 

           O relato do parágrafo anterior é uma característica da modalidade didática simulação, como 

sugere Karasilchik (2008). Sendo essa autora, há uma tendência quase natural em fragmentar as 

ações para obter resultados de modo breve. 

Semelhante observado por Santos (2018), ao propor a modalidade didática simulação de 

um processo produtivo na, disciplina de Sistema da Produção do curso técnico em Eletroeletrônica, 

na Escola Técnica Vale dos Carajás (Parauapebas-Pará). Neste, o autor relata que se tornou 

necessário a divisão das tarefas para tornar a simulação mais eficiente. 

            Ao analisar a participação durante as duas primeiras ações percebeu-se que  a concentração 

de informações em um espaço de tempo curto (dois meses) não foi obstáculo à quantidade de 
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informações absorvidas, uma vez as diferentes estratégias didáticas se mostraram eficientes para 

atrair a atenção. 

           Além disso, consulta as apostilas, livros e internet serviram como reforços importantes para 

relembrar as informações trabalhadas e alertar os participantes para temas importantes. Sendo essa 

atividade um novo desafio para o ensino-aprendizagem regular. 

Atividades escolares que fogem a rotina tem como principal função a descoberta de talentos para 

as diferentes áreas (OLIVEIRA et al., 2009). Nesse contexto, a ecologia se mostrou como uma área 

atrativa para os estudantes, despertando interesse e a possibilidade de um futuro profissional, em 

cursos subsequentes. 

           As redações individuais confeccionadas pelos discentes não apresentavam um cunho de 

texto científico. Careceram de coesão, coerência, além de argumentações mais assertivas. 

As leituras dos textos indicaram um entendimento de que o mesmo visava apenas um instrumento 

auto-avaliação e avaliação da atividade, sendo expostos anseios, dúvidas sobre a profissão de 

técnico em meio ambiente, nível da dedicação e até denuncias sobre o desempenhos de outros 

membros do grupo. 

           Sobre as principais duvidas estavam os valores atribuídos para produções primárias e os 

fluxos de energia e biomassa, uma vez que envolviam porcentagem e aritmética. Logo, a maioria 

dos participantes alegou dificuldade para realização de cálculos matemáticos. 

Outra dificuldade foi relacionar a diversidade da vida com os fatores abióticos, apesar de 

entenderem as definições que separam os dois termos. Relatos como: “que tipo de solo sustenta 

uma área de capoeira?”, “o solo argiloso pode ser utilizado em um ambiente aquático?”, “o pH do 

solo e a salinidade variam ao longo da sucessão ecológica?” Krasilchik (2008) classifica essa 

alfabetização científica como apenas estrutural, pois o educando é capaz de reconhecer o tema e 

seu significado, porém não consegue aplicar em situações do cotidiano e/ou realizar 

multidisciplinaridade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma geral, os três instrumentos avaliativos nos permitiram concluir que ocorreu um 

aprendizado estrutural dos conceitos aplicados ao estudo dos ecossistemas, sendo que os 
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participantes dominaram parcialmente os significados, citavam exemplos e relatavam corretamente 

o termo. 

          As atividades escolares que estimulam o desenvolvimento de estratégias de 

superação e integração são bem aceitas pelos estudantes dos cursos profissionalizantes, 

apresentando-se como alternativa à rotina escolar formal e tradicional. 

         Nessa perspectiva, apostar na preparação de estudantes para tais momentos auxiliam 

no estabelecimento de uma cultura acadêmica e a descoberta de novos talentos, pois permitem a 

construção de diferentes sentidos aos conteúdos e nas disciplinas. 
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RESUMO  

O presente trabalho é uma pesquisa em andamento que se desenvolve nos campos do Marajó. O 

lócus da pesquisa foi a região de uma comunidade quilombola no Município de Cachoeira do Arari 

Ilha do Marajó no Estado do Pará, na qual se problematiza sobre as consequências dos impactos 

na biodiversidade produzidos pela produção extensiva de monocultura de arroz nas relações 

socioambientais da comunidade. A justificativa foi de fazer a análise das relações socioambientais 

nos espaços de sociabilidade e de suas práticas ecológicas neste espaço territorial, de forma a 

contribuir com a defesa do território quilombola sobre o avanço das degradações ambientais 

ocasionados por estes tipos de projetos. E objetivou identificar impactos socioambientais, 

analisando práticas e processos dos saberes ambientais da comunidade quilombola de Gurupá 

frente à influência do projeto de monocultura de arroz. Teve uma abordagem qualitativa, 

envolvendo pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Como resultados apresentamos um 

diagnóstico dos impactos socioambientais ocasionados a partir da técnica de irrigação dos leitos 

dos rios da região, pela da introdução da monocultura de arroz na comunidade, inundando vastas 

áreas e modificando as matas ciliares, possível poluição dos rios e rebaixamento de seus volumes, 

alterando assim, a biodiversidade na região e modificando as relações socioambientais na 

comunidade. O estudo apresenta uma realidade complexa no território da comunidade quilombola 

em que o conhecimento tradicional, seus saberes ecológicos, tornam-se estratégias para se garantir 

o equilíbrio da biodiversidade. 

 

Palavras-chave: Impactos socioambientais. Saberes ecológicos. Biodiversidade.  
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 1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo é resultado de uma pesquisa em andamento na região do Marajó, 

particularmente na comunidade quilombola de Gurupá no município de Cachoeira do Arari, a qual, 

segundo dados cadastrais do Projeto Nossa Várzea e do Programa Bolsa Verde da Superintendência 

do Patrimônio da União no Pará SPU-PA (2015), possui em seu território 145 famílias às margens 

do rio Gurupá. 

Neste sentido partindo do entendimento de que “sob a Amazônia existe um mito oficial 

difundido como espaço vazio, que nega a existência das populações indígenas e caboclas e das 

sociedades locais” (BECKER 1994, p.9), o espaço amazônico tem sido alvo de empreendimentos 

do ramo da produção agrícola extensiva sob o viés desenvolvimentista de racionalidade 

hegemônica, ocasionando mudanças no meio ambiente, desprezando os saberes da população local.  

Assim sendo, na zona rural do município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, segundo 

Marin (2015), a Empresa Arroz Acostumado iniciou suas atividades desde 2010, ocupando uma 

área em torno de doze mil hectares. Este empreendimento de monocultura de arroz, após causar 

intensos conflitos fundiários e socioambientais, se deslocou do Território Indígena da região 

conhecida como Raposa Terra do Sol, no Estado de Roraima, após sofrer resistência das 

comunidades originárias, desenvolvendo suas atividades na região da Ilha do Marajó. 

Conforme destaca Cabral (2017, p.22) que: 

Em março de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a saída dos 

rizicultores da Reserva Indígena e no início de 2010, depois de um longo período 

de conflitos com os indígenas, os produtores de arroz retirados de Roraima foram 

instalados no território da APA do Arquipélago do Marajó. A situação se agravou 

quando esses novos agentes espaciais, por meio de suas atividades, interferiram no 

uso do território por várias famílias quilombolas. 

 

Considerando que é de fundamental importância para os povos que vivem nestas 

localidades a defesa de seus territórios, da biodiversidade e de seus saberes ecológicos, 

empreendimentos desta natureza podem provocar impactos nestes saberes bem como nas práticas 

socioculturais, como aponta Cuimar (2013), sendo necessária a resistência ao pensamento 

colonizador e as propostas neoliberais que têm como consequências a exclusão e as desigualdades 

sociais, fragilizando as comunidades rurais na Amazônia marajoara com a degradação do seu meio 

ambiente. 
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Neste sentido, a presente pesquisa problematiza sobre as consequências provocadas pelos 

impactos na biodiversidade produzidos pela produção extensiva de monocultura de arroz nas 

relações socioambientais da comunidade. E objetivou identificar impactos ambientais na natureza 

e, analisar práticas e processos dos saberes ambientais da comunidade quilombola de Gurupá frente 

à influência do projeto de monocultura de arroz. 

Desta forma procuramos nos aprofundar nos aspectos que permeiam a relação sociedade-

natureza, a partir do entendimento de que a Amazônia abrange “uma grande variedade, de 

ecossistemas terrestres e aquáticos que se refletem, por sua vez, em uma grande diversidade de 

espécies animais e vegetais” (BECKER, 1994, p.84), e somados a isto temos os povos originários: 

quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores e agricultores familiares em geral, que resistem 

com seus saberes buscando seus direitos fundamentais relacionando-se intensamente com a 

natureza, contrapondo a visão hegemônica e colonizadora que identifica a terra e os recursos 

naturais como inacabáveis. 

Assim sendo a pesquisa visa contribuir com a defesa do território quilombola sobre o avanço 

das degradações ambientais ocasionados por estes tipos de projetos, resgatando e proporcionando 

visibilidade aos saberes ecológicos da comunidade, e possibilitando à sociedade informações 

relevantes sobre a biodiversidade visando melhores condições de vida humana e natural nesta 

região da Ilha do Marajó. 

 

2. METODOLOGIA 

Desenvolvemos inicialmente uma pesquisa bibliográfica, na qual analisa-se dissertações, teses 

e demais literaturas sobre a temática além de relatórios de vistorias técnicas realizadas, pela SPU-

PA (2015), órgão responsável por questões dominiais de áreas que sofrem influência de marés, 

como prevê a Constituição Federal de 1988:   

Art. 20. São bens da União: 

[…] 

IV- as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a 
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sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade 

ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 46, de 2005), (SENADO FEDERAL, 2008). 

Realizamos ainda trabalho de campo na comunidade, utilizando-se de entrevistas 

semiestruturadas com análises qualitativas e registros fotográficos, na qual buscamos nos 

aprofundar sobre os elementos característicos da atividade agrícola em questão, assim como dos 

impactos na biodiversidade local. Os sujeitos investigados foram moradores e representantes dos 

movimentos sociais da comunidade quilombola. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Inicialmente identificamos que a partir da chegada do projeto de monocultura de arroz na 

região este, sob a lógica desenvolvimentista, visando mercado e a produção para exportação, 

ocasiona transformações no território gerando impactos socioambientais alterando a vida humana 

e natural na região.  

Para Cabral (2017, p.17), o território para as comunidades quilombolas é um espaço 

importante para sua manutenção, sobrevivência e possibilidade de reprodução cultural, social e 

econômica.  

Nessa direção, o projeto de monocultura de arroz interfere na comunidade, quando se 

desenvolve utilizando o método do sistema de irrigação, o qual requer um grande volume de água 

propício para inundação do solo, que vai levar em consideração a somatória da necessidade de 

saturar o solo para formar lâminas de água superficiais e ainda compensar o processo da 

evotranspiração. 

Geralmente são necessários  de 1000 a 2000 m³/ha de água para saturar o solo 

dependendo da profundidade do lençol freático, do teor da umidade e espaço 

poroso do solo de lâmina de 4 a 5 cm sobre a superfície. E para suprir a necessidade 

de água no arroz estima-se que esteja sendo utilizado nas irrigações um volume de 

água em  média de 8 a 10mil m³/ha para um período de irrigação de 80 a 100 dias 

(GALLATO, p.82, 2012). 

Temos ainda a carateristica de sazonalidade de períodos chuvosos e de estiagens, 

especificidade da ilha do Marajó, como elemento não homogêneo no processo de captação de água 

para o sistema de irrigação, pois nos meses de temperatura elevada aumenta-se a necessidade de 

irrigação, assim como a necessidade da reposição de água após a utilização de herbicidas. 
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 Esta irrigação é  feita dos leitos dos rios da bacia hidrográfica que banha o território da 

comunidade quilombola, degradando a biodiversidade e modificado o ecossistema no território, 

tendo reflexos em suas identidades e ancestralidades impactando nas suas relações ecológicas de 

suas práticas de subsistências.  

 

Figura1 - Área de produção de arroz em Cachoeira do Arari. 

 

Fonte: Tarcísio Feitosa (GTI-MPE/PA), 2013. 

 

Apresentamos assim no quadro abaixo diagnóstico dos impactos socioambientais que a 

pesquisa levantou, a partir da introdução da monocultura de arroz . 
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Quadro 01- diagnósticos dos impactos socioambientais. 

AMBIENTAIS SOCIAIS CULTURAIS 

➢ Poluição do solo e da 

bacia hidrográfica da 

região, por agrotóxicos 

atingindo os   rios do 

território; 

➢ Irrigação com captação a 

partir do Rio Arari, para 

os diversos espaços do 

projeto; 

➢ Alteração do ecossistema 

e na biodiversidade com: 

degradação de mata ciliar 

e extinção precoce de 

espécies da fauna e flora; 

 

➢ Conflitos fundiários 

causados pela exploração 

extensiva da monocultura 

de arroz; 

➢ Subsistência da 

comunidade afetada, em 

virtude das atividades de  

manejo, coletas e 

extrativismo se alterarem 

pelas mudanças 

ecológicas; 

➢ Saberes locais e 

qualidade de vida afetada 

pela mudança da dieta 

alimentar;  

 

➢ Mudanças nas tradições 

coletivas locais, com 

impedimentos de transitar 

pela região do projeto ; 

➢ O uso do rio e igarapés 

como espaço de 

pertencimento, 

sobrevivência e 

coletividade afetados pelo 

baixo volume da água 

provocados pela 

irrigação;  

 

 

Neste sentido a técnica de irrigação dos leitos dos rios da região desenvolvida pelo projeto 

da monocultura, apresenta uma característica de insustentabilidade ecológica, acentuado-se mais 

ainda, nos períodos de estiagens em que o volume dos rios baixam afastando os peixes dificultando 

a dieta alimentar da comunidade e alterando o ecossistema. 

  As modificações nas matas ciliares é outro aspecto apresentado pela comunidade como 

gerador de dificuldades para suas relações socioambientais de produção e manutenção dos seus 

saberes. 

Em meio isto a comunidade ao se relacionar com a natureza para reproduzir sua cultura e 

manter sua ancestralidade, o faz isso com seus saberes em uma dinâmica de seu cotidiano e 

afirmação de seus valores, no qual corroboramos com Santos (2008, p.152), sobre a necessidade 

de uma perspectiva intercultural que venha permitir o reconhecimento de sistemas de saberes 

plurais existentes, pois estes são saberes que contribuem para a preservação do território. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo nos apresenta uma realidade complexa no território da comunidade quilombola 

em que o conhecimento tradicional, seus saberes ecológicos, tornam-se estratégias de 

sobrevivência, pois conforme a reflexão de Lago e Pádua (1993, p.11), é através da ecologia, por 
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exemplo que muitas pessoas estão sendo levadas a questionar o seu trabalho, o seu consumo, o seu 

lazer, a sua saúde, os seus relacionamentos e a sua visão de mundo. 

É dentro deste panorama que os saberes ecológicos manifestados nas diversas formas de 

subsistências entre os membros da comunidade, permitem a preservação da área, resistido à 

invisibilidade e ao isolamento que se tenta impor pela prática extensiva da monocultura de arroz, 

contrapondo-se em perspectiva “com a ideologia do crescimento ilimitado, por uma sociedade onde 

os homens não seriam mais escravos da produção, mas sim produziriam para viver, [...] viver em 

paz e harmônia com a natureza” (LAGO; PÁDUA, 1993, p.105). 

Ainda há muito a se investigar nesta perspectiva, como componente estratégico que impeça 

a degradação da biodiversidade e tenha na manutenção dos recursos naturais a sobrevivência do 

território. Em que partilhamos da opinião de Cabral (2017, p.20) quando identifica a centralidade 

do território para os quilombolas, cuja sua perda se iguala à sensação do sujeito estar 

desaparecendo. 
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RESUMO 

O coqueiro, planta típica de regiões tropicais, possui grande importância nos setores sociais e 

econômico devido à capacidade de gerar emprego e renda a partir da planta. Várias doenças 

acometem esta cultura. Fungos do gênero Trichoderma tem alta capacidade de capacidade de 

competir por espaço e nutrientes para sua sobrevivência, sendo então possível ferramenta para o 

controle biológico. O objetivo foi selecionar isolados de T. Asperellum que possua ação antagônica 

contra o Colletotrichum sp., utilizando o método de pareamento direto.  Discos de T. asperellum e 

Colletotrichum foram ambos dispostos em lados equidistantes de uma placa de petri, os quais foram 

preenchidos com BDA e mantidos em temperatura de (25ºC) e fotoperíodo de 12h. O delineamento 

experimental foi realizado ao acaso, usando quatro repetições e isolados de Trichoderma 

asperellum (T06, T09, T12 e T52) e tratamento controle. Foi avaliado o IVCM (Índice de 

Velocidade de Crescimento Micelial) e o PICR (Potencial de Inibição do Crescimento Radial), as 

médias de crescimento foram atestadas pelo teste de SNK (p-valor≤0.05) utilizando-se o programa 

Rx65 3.5.1. Todos os isolados reduziram o crescimento micelial de colletotricum sp. O isolado T12 

atingiu 63,12%, T52 com 52,65% de inibição, os outros não diferenciaram se entre si 

estatisticamente. Os estudos de controle biológico da doença de devem avançar para a casa de 

vegetação para avaliar a redução da severidade de manchas em mudas de coqueiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O coqueiro como uma planta característica de clima tropical, possui grande importância 

social e econômica, principalmente pela geração emprego e renda a partir da planta (FONTENELE, 

2005). O estado da Bahia é o produtor com relevância do Brasil com 30% da renda nacional (PIRES 

et al., 2004) e em âmbito local o estado do Pará possui a produção de 123618 em mil frutos por 50 

pés e mais existentes em estabelecimentos agropecuários na safra 2017 da espécie Coco-da-baía 

(IBGE, 2017). Os problemas fitossanitários são uma das principais causas de danos e perdas 

econômicas, os quais alcançam até 30% da produção agrícola (GHINI; BETTIOL, 2000). 

O fungo do gênero Colletotrichum sp. é conhecido por causar antracnose em diversos tipos 

de plantas (SOUSA; SERRA; MELLO, 2012), os sintomas da doença são característicos por 

manchas escuras em áreas aproximadamente circulares e em situações de umidade elevada é visível 

o aparecimento de esporos de cor alaranjada sobre as manchas (SOARES, LOURENÇO, 

AMORIM, 2008), além disso, em folhas e ramos a antracnose desenvolve se em qualquer fase 

desenvolvimento do vegetal, tal ocorrência desta doença em plantas deve se a vulnerabilidade, 

condições de alta umidade do ar e variedade do vegetal (MILANESI, et. al., 2009).  

De acordo com o aumento da demanda de alimentos pela população mundial junto ao seu 

crescimento, cada vez mais ficou necessário o uso de produtos químicos em plantações, os quais 

são possivelmente tóxicos a saúde humana (JARDIM; ANDRADE; QUEIROZ, 2009), logo o 

aumento de pesquisas sobre microrganismos pode ser uma alternativa ao menor uso de agrotóxicos 

devido aos impasses que os mesmos possuem (HUNGRIA; MÉGIAS, 2013). 

Segundo SANMARTÍN et al., (2012), o Trichoderma é um fungo capaz de ter ação positiva 

contra diversos fitopatogênos, por isso é popularmente conhecido como um agente de biocontrole, 

a partir de sua grande resistência, multiplicação e plasticidade ecológica. A ação antagônica de 

Trichoderma está na capacidade de competir por recursos necessários a sua sobrevivência, como 

espaço e nutrientes (SOUZA et al., 2012). Deste modo, o objetivo deste trabalho, foi selecionar 

isolados de Trichoderma asperellum que possua ação antagônica a colletotrichum sp. causador de 

antracnose em mudas coqueiro.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Local do experimento  

O experimento in vitro foi realizado no laboratório de Proteção de Plantas, localizado na 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém em parceria com a empresa 

SOCOCO S/A agroindústrias da Amazônia localizada no município Santa Isabel, Pará. 

2.2 Obtenção do isolado de Trichoderma asperellum 

Os isolados de T. asperellum (T.06, T.09, T.12 e T.52), fazem parte da coleção de 

microrganismos do Laboratório de Proteção de Plantas isolados de solos rizosféricos de espécies 

florestais, em áreas reflorestadas e matas nativas, da Base de 25 Urucu da PETROBRÁS, Coari - 

AM, preservados em folhas estéreis de arroz triturado e conservado em freezer -80°C (Silva, 2010).   

2.3 Obtenção do isolado Colletotrichum sp. 

As amostras de colletotrichum foram retiradas de folhas com sintomas de manchas foliares 

de mudas de coqueiro das fazendas reunidas da empresa Sococo, as quais foram então conduzidas 

para o Laboratório de Proteção das Plantas para que pudesse assim isolar o Colletotrichum por 

isolamento direto. Os isolados foram cultivados em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar) 

em placas de petri, durante cinco dias, sob temperatura de 27ºC. Para a identificação dos fungos, 

foram feitas lâminas microscópicas Olympus X21 para a observação das características das 

colônias e estruturas dos fungos, objetivando a identificação da espécie, por comparação com a 

literatura pertinente (BARNETT; HUNTER, 1972).  

2.3 Antagonismo in vitro de Trichoderma asperellum sob Colletotrichum sp. 

O antagonismo do Trichoderma asperellum ao Colletotrichum foi avaliado pelo teste de 

pareamento de colônias, onde um disco de 5mm de cada colônia foi adicionado em uma das 

extremidades da placa de petri, o tratamento controle foi adicionado em placa isoladamente. A 

avaliação foi iniciada a partir de 24 horas da instalação do experimento, medindo-se diariamente o 

crescimento radial (mm) das colônias, até o crescimento completo da testemunha na placa. Com os 

dados obtidos, foi calculado o Índice de Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM), segundo 

equação adaptada de Oliveira (1991): 𝐼𝑉𝐶𝑀 =
𝐷−𝐷𝑎

𝑁
 em que D é igual ao diâmetro atual da colônia, 

Da é o diâmetro do dia anterior e N é o número de dias após o início do experimento.  Foi 

determinada a percentagem de inibição do crescimento radial do patógeno nos tratamentos, em 
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relação à testemunha, de acordo com a equação de Ezziyyani et al., (2004): 𝑃𝐼𝑅𝐶
𝑅1−𝑅2

𝑅1
 sendo 

PICR= % de inibição de crescimento micelial, R1=Raio da testemunha e R2= Raio do tratamento. 

2.4 Análise estatística 

Os resultados obtidos apresentaram distribuição normal e foram submetidos à Análise de 

Variância e suas médias foram comparadas pelo teste de SNK (p-valor≤0.05), utilizando-se o 

programa Rx65 3.5.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Todos os isolados de T. Asperellum (T06, T09, T12, T52) inibiram o crescimento micelial 

de Colletotrichum sp.  destacamos o isolado T06 com 35%. A maior média de PICR dos quatro 

testes foi o do patógeno T12, com 63,12% e seguido de T52 com 52,65% de inibição, os demais 

não diferenciaram se entre si estatisticamente (Tabela 1). 

Figura 1. Índice de Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM). IVCM de Colletotrichum na presença de 

isolados de T. asperellum (A) e Teste de antagonismo (B). *Médias com letras iguais não diferem 

estatisticamente pelo teste de SNK (p-valor≤0.05). 

 

Tabela 1. Percentual médio de inibição do crescimento radial (PICR) de Colletotrichum por isolados de 

Trichoderma Asperellum. in vitro. *Médias com letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de 

SNK (p-valor≤0.05). 
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T. asperellum agiu como um importante antagonista, isso pode estar relacionado 

principalmente pela capacidade deste gênero em disputar espaço e nutrientes com fitopatógenos, 

além de produzir de antibióticos inibidores de crescimento de outros fungos, como gliotoxina, 

viridina, trichodermina, suzucacilina, alameticina e dermadina (DENNIS; WEBSTER, 1971).  

Outra possível explicação para sua atividade antagônica é a produção de enzimas 

hidrolíticas como celulase e hemicelulase, que são responsáveis pela degradação de materiais como 

lignina e celulose e causam a quebra da parede celular de fungos patogênicos (MELO, 1996). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos de controle biológico da doença de devem avançar para a casa de vegetação para 

avaliar a redução da severidade de manchas em mudas de coqueiro. 
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RESUMO  

O objetivo deste artigo é discutir as possibilidades do aplicativo “Rota do Lixo”, ou seja, como esta 

ferramenta digital contribuirá para o aumento da renda dos catadores de resíduos sólidos de Belém 

e RMB, além de incentivar a coleta seletiva na região e beneficiar o meio ambiente. Partimos da 

hipótese de que, na questão dos resíduos sólidos, a viabilização e implantação do aplicativo, 

possibilitará a aproximação dos interesses dos produtores de resíduos sólidos (oferta) e dos 

catadores de resíduos (demanda). Neste sentido, esta tecnologia social é uma ferramenta de 

promoção de desenvolvimento sustentável, que contribuirá na elaboração de soluções para o 

aumento da renda dos trabalhadores excluídos do mercado formal de trabalho, os catadores de 

materiais recicláveis e colaborará na restauração do equilíbrio do ecossistema, propiciando uma 

reutilização ambientalmente e economicamente mais eficiente para os resíduos sólidos recicláveis. 

A metodologia utilizada é de caráter qualitativo, utilizando dados empíricos para a análise de 

informações coletadas junto às associações de catadores de resíduos de Belém e RMB, sendo que 

três destas associações foram utilizadas como estudos de casos: 1) Associação de Reciclagem das 

Águas Lindas (ARAL), 2) Associação de Catadores e Coleta Seletiva de Belém (ACCSB) e 3) 

Associação de Catadores e Recicladores de Materiais Recicláveis de Marituba (ACAREMA). A 

base teórica utilizada foram às ideias dos autores da economia ecológica, críticos a interpretação 

clássica da natureza defendida pelos autores ortodoxos. Como resultado prévio, pois a pesquisa 

ainda está em andamento, espera-se que esse trabalho seja um instrumento prático entre a oferta e 

a demanda no mercado dos resíduos sólidos, contribuindo para o aumento da renda dos catadores 

e facilitando a vida dos consumidores e geradores de resíduos de Belém e da RMB.  

 

Palavras Chave: Rota do lixo. Resíduos sólidos. Catadores. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Tecnologia da Informação Verde 

 

                                                      
1 RMB – Região Metropolitana de Belém, englobando os municípios do seu entorno. No caso da disposição 

dos resíduos urbanos, no Aterro Sanitário da Revita, são principalmente os municípios de Belém, 

Ananindeua e Marituba, esta última é a cidade onde fica o referido Aterro. 
2 Este artigo é um dos resultados do projeto de Pesquisa e Extensão: “Coleta Seletiva em Belém: uma 

alternativa para os catadores como geração de trabalho e renda”, do Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente 

e Sustentabilidade – GEMAS - da Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas (ICSA), Faculdade de Ciências Econômica (FACECON). 
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1. INTRODUÇÃO  

A Revolução Industrial com o avanço da tecnologia, aumento da produção e do consumo 

de produtos manufaturados, colaborou para o aceleramento na degradação do meio ambiente de 

forma exorbitante. A partir da segunda metade do século XX começaram as discussões acerca do 

conceito de desenvolvimento sustentável, o porquê do meio ambiente não poder mais ser submisso 

as atividades econômicas, a importância da preservação dos recursos naturais para a manutenção 

da vida humana tal como conhecemos, além da possibilidade da continuidade das atividades 

econômicas que são dependentes da exploração e extração dos recursos naturais. 

Neste sentido, este trabalho utiliza a tecnologia social como ferramenta de desenvolvimento 

sustentável, para a implementação do aplicativo “Rota do Lixo”, um instrumento de aumento de 

renda para os catadores de resíduos sólidos pertencentes à associações e cooperativas de Belém e 

da RMB, tendo como estudo de casos três associações: 1) Associação de Reciclagem das Águas 

Lindas (ARAL); 2) Associação de Catadores e Coleta Seletiva e Belém (ACCSB) e 3) Associação 

de Catadores e Recicladores de Materiais Recicláveis de Marituba (ACAREMA), além de ser uma 

alternativa de destinação adequada dos resíduos sólidos recicláveis.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é mostrar as possibilidades do aplicativo “Rota do 

Lixo”, ou seja, como o aplicativo pode colaborar para o aumento da renda dos catadores de resíduos 

sólidos de Belém e RMB, além de incentivar a coleta seletiva na região. Logo, o objetivo é construir 

um aplicativo com informações sobre a oferta dos resíduos sólidos que são produzidos pela 

população de Belém e a Região Metropolitana de Belém (RMB), especialmente os municípios de 

Ananindeua e Marituba que dividem a disposição dos seus resíduos no Aterro Sanitário da Guamá 

Tratamento de Resíduos - GTR, em Marituba com o município de Belém e com a demanda por 

estes resíduos, representada pelas associações e cooperativas de catadores. Com a interação entre 

os dois lados, ou seja, a oferta e a demanda dos resíduos sólidos ter-se-á a possibilidade de uma 

destinação mais adequada aos resíduos gerados, pela coleta seletiva, o que contribuirá para a 

geração de emprego e renda para os catadores e diminuirá a quantidade de resíduos sólidos 

direcionados ao aterro sanitário da GTR, aumentando assim a sua vida útil e também contribuindo 

para o meio ambiente. Ou seja, a intenção é criar a “Rota do Lixo”, desde a geração dos resíduos 
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até a sua destinação final. 

Esta questão dos resíduos sólidos produz uma alta entropia, prejudicial ao ecossistema, por 

isso há uma preocupação com a correta destinação dos resíduos sólidos, a ação dos catadores na 

geração de trabalho e renda, a aproximação entre a comunidade em geral e os catadores e a 

participação da universidade intermediando este processo, pois esta ação trará benefícios sociais, 

ambientais, educativos, econômicos e de saúde à população. 

 

2. TECNOLOGIA SOCIAL “ROTA DO LIXO”: COMO FERRAMENTA DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E FOMENTADOR DO EQUILIBRIO 

ECOSSISTÊMICO 

 

De acordo com Silva (2012) desde o surgimento da humanidade o homem na sua atividade 

econômica afeta negativamente o meio ambiente e seu equilíbrio, pois o homem extrai recursos, 

desmata, mata animais, tudo em prol das suas necessidades. O modo de produção capitalista, em 

busca do desenvolvimento econômico, utilizou a natureza como fonte inesgotável de recursos 

naturais até a primeira metade do século XX. A partir da segunda metade do século XX, com o 

inicio da crise ambiental, começaram os primeiros debates acerca do desenvolvimento sustentável, 

e a visão de que a natureza é fonte finita de recursos naturais e não infinita, como vinha sendo 

tratada desde sempre, e que como os recursos naturais são essenciais para manutenção da vida da 

terra, funcionamento da economia, é preciso que haja uma mudança de concepção e tratamento da 

mesma. 

Desta forma, Mueller (2007) defende que o desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento que assegura o auxílio das necessidades do presente sem prejudicar a capacidade 

e acesso aos mesmos recursos e qualidade de vida das gerações futuras. Este conceito de 

desenvolvimento sustentável se popularizou no relatório Brundtland pelo documento intitulado 

“Nosso Futuro Comum “em 1987. De acordo com Motta e May (2011), no início da produção 

capitalista a economia condicionou o meio ambiente a seu favor, porém, após sua exploração 

indiscriminada que levou a atual crise ambiental, agora a economia é que deve ser condicionada 

em favor do meio ambiente, pois a degradação do mesmo já alcançou um nível onde à qualidade 

de vida atual e futura encontra-se comprometida.   
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Segundo Mota (2001), o ecossistema é um sistema aberto que está em constante mudança 

em relação ao meio ambiente, leis ecológicas e economia, que exporta energia e tem como 

subsistemas a economia, ecologia. Ainda de acordo com esse autor “Nenhum sistema, ecológico 

ou econômico, é autossuficiente ou autocontido: as espécies humanas e biológicas precisam de 

suprimentos renovados de energia do meio ambiente interno e externo”. Toda a entrada de 

energia(input), no sistema é transformada em uma nova energia (output), essa energia importada 

do ambiente considerada de baixa entropia, é convertida em energia disponível, desta forma a 

natureza processa matérias, em aspecto de nova energia necessária à sobrevivência das espécies, 

também como as atividades econômicas, que por sua vez transformam energia devido ao fato de 

que retiram matérias do meio ambiente e transmite para este ambiente energia de alta entropia. 

(MOTA, 2001) 

A energia de alta entropia devolvida ao meio ambiente pelas atividades econômicas se 

materializa na forma de excesso de poluição, aumento na produção de resíduos sólidos, 

desmatamento. Esta energia constitui-se em excesso de input o qual os sistemas abertos, aqui no 

caso o meio ambiente, não é capaz de assimilar, causando assim estrago a saúde humana além de 

desequilibrar o ecossistema. Alguns recursos são renováveis e recicláveis devido ao avanço 

técnico, desta forma os processos tecnológicos que estão ao alcance dos homens podem colaborar 

para que através da reciclagem, uma menor quantidade energia de alta entropia seja despejada no 

meio ambiente, para que o equilibro entre a absorção e dispersão de energia seja possível, (MOTA, 

2001). 

A Economia Ecológica é a corrente de análise ambiental que lida com a preservação do 

meio ambiente por meio de medidas preventivas, diminuição do consumo e uso de tecnologia que 

auxilie o desenvolvimento sustentável além do uso das leis da termodinâmica. A economia 

ecológica defende um novo paradigma econômico para a sustentabilidade a partir da análise da 

entropia de energia por meio das leis da termodinâmica. De acordo com Fuks (2012) “o sistema 

econômico é um subsistema de ecossistema global finito, dependendo dele tanto para extrair baixa 

entropia quanto para, ao usá-la, despejá-la na forma de alta entropia”. Essa visão entrópica do 

processo econômico é extremamente contrária ao mecanicismo da teoria econômica padrão. Ainda, 

segundo este autor, para que haja sustentabilidade a “taxa de emissão de resíduos não deve ser 
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superior à capacidade de assimilação do meio ambiente onde eles são despejados”. Nesta mesma 

linha de pensamento, Silva (2012) diz que, “quando a capacidade de suporte de um sistema é 

ultrapassada e a entropia excede os níveis de possibilidade de dispersão, o sistema tende a entrar 

em colapso e as possibilidades de alcançar a sustentabilidade são perdidas.”  

O atual modelo de desenvolvimento econômico estimula um aumento de consumo, levando 

a sociedade para o aumento da produção de resíduos, que na maioria das vezes têm destinação 

inadequada, tornando-se um problema ambiental, sanitário, econômico e social grave. De acordo 

com o Instituto de Tecnologia Social (ITS, 2004) a tecnologia social é um “conjunto de técnicas, 

metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e 

apropriadas por ela, que representam a solução para a inclusão social e melhoria das condições de 

vida”.Neste sentido, a utilização de tecnologia social para auxiliar a gestão e despejo adequado dos 

resíduos sólidos em Belém e RMB tendo como ferramenta o aplicativo “Rota do Lixo” aborda uma 

prática de administração dos recursos naturais, observando os princípios ecológicos, econômicos e 

sociais, tendo como objetivo a preservação do meio ambiente e geração de renda aos catadores. O 

aplicativo “Rota do Lixo” é uma ferramenta virtual, que terá informações sobre as cooperativas e 

associações de catadores de lixo de Belém e RMB, onde a população como um todo poderá 

consultar quais cooperativas ou associações de catadores estão perto de sua residência, quais os 

materiais recolhidos pelas mesmas, bem como seus contatos. As associações e cooperativas 

registradas na “Rota do Lixo” poderão recolhem o material reciclável nas residências ou fornecer 

informações de como as pessoas interessadas em descartar materiais recicláveis podem levar os 

resíduos aos depósitos das cooperativas e associações. 

É um aplicativo de caráter informativo, onde haverá uma tela de entrada com as informações 

relevantes e seus desenvolvedores, com botões para a mudança de página contendo outras 

informações. Também terá um mapeamento Global Positioning System (GPS), e nele estarão 

marcados os pontos referentes à localização de todas as associações e cooperativas de catadores de 

resíduos sólidos existentes e cadastradas no referido aplicativo, em Belém e RMB. Por meio do 

aplicativo será permitido ao usuário navegar por uma aba de busca, optando por localizar 

diretamente o nome de uma determinada associação/cooperativa, pelo tipo de material recolhido 

por estas associações/cooperativas, ou localização geográfica, e se, de acordo a localização do 
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usuário seria possível a arrecadação dos materiais na sua própria residência, se não, somente 

despejo/entrega no empreendimento de escolha. Desta forma, o usuário poderá traçar uma rota até 

o empreendimento de sua escolha de acordo com a sua localização/residência. Na consulta de uma 

determinada associação/cooperativa, o usuário poderá identificar o número de telefone, nomes dos 

responsáveis, e-mail, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), enfim todas as informações 

previamente fornecidas pelos responsáveis destes empreendimentos. 

Sendo assim, por meio do aplicativo essas associações/cooperativas de catadores de 

cadastrados terão uma alternativa de recolhimento de material reciclável, além daquele arrecadado 

nas suas residências, empresas privadas, aterro da cidade, onde por muita das vezes o material 

reciclável está contaminado por lixo orgânico, o que dificulta a separação e ocasiona um dispêndio 

de material. Consequentemente, o aplicativo permitirá uma alternativa real de maior recolhimento 

de material reciclável, colaborando para o aumento de renda dos trabalhadores pertencentes às 

associações/cooperativas e a população será envolvida no processo de coleta seletiva da cidade, 

contribuindo para a preservação do meio ambiente, deixando de descartar muitos materiais 

recicláveis nas suas lixeiras convencionais e misturadas, no aterro da cidade, e tendo mais 

conscientização da profissão catadores de resíduos sólidos. 

 

2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DA PLATAFORMA “ROTA DO LIXO” 

Para a execução da Plataforma “Rota do Lixo” serão necessárias informações técnicas 

sobre informática, programação, montagem de um aplicativo e para isso necessitará de 

profissionais da área de Engenharia da Computação ou áreas afins. 

Também serão colhidas informações sobre o mercado dos resíduos sólidos recicláveis em 

Belém, os alunos-pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e Sustentabilidade -

GEMAS, da Faculdade de Ciências Econômicas, da Universidade Federal do Pará - UFPA, já 

estão trabalhando neste sentido e deverão aprimorar as informações necessárias. A questão da 

conscientização ambiental será desenvolvida pelo Instituto de Ciências da Educação - ICED, 

através do Programa Universidade Educadora Sustentável: gestão integrada participativa. Logo, 

este trabalho constitui um instrumento de aproximação da universidade com a comunidade em 
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geral. Esta plataforma “Rota do Lixo” possibilitará a aproximação da população geradora de 

resíduos e os catadores que poderão fazer a coleta seletiva e diminuir a quantidade de resíduos 

direcionada ao aterro sanitário, colaborando para o estabelecimento do equilíbrio no ecossistema 

ao dar uma destinação mais adequada aos resíduos produzidos. E a UFPA estará contribuindo com 

um serviço necessário, essencial e urgente, cumprindo uma ação social, conscientes de seu papel 

a serviço da sociedade.  

. 

3. ESTUDOS DE CASOS: ARAL, ACCSB e ACAREMA 

 

Como estudos de casos vamos expor a realidade de três associações de catadores de resíduos 

sólidos existentes em Belém e RMB. A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) mantém o Centro 

de Triagem de Materiais Recicláveis no Canal São Joaquim, o mesmo fica localizado na Rua do 

Canal São Joaquim no bairro Maracangalha. Este centro de triagem é um galpão de 1.200m² e 

comporta até 90 trabalhadores, sendo que 45 são da ARAL e 45 são da ACCSB. Enquanto que a 

ACAREMA, na cidade de Marituba, na RMB, tem um espaço cedido pelo Aterro Sanitário GTR4, 

empresa responsável pela coleta de resíduos urbanos da cidade de Belém e RMB.  

Cada uma das cooperativas é responsável pelo seu processo total, desde a coleta até a venda, 

e cada uma atua de forma diferente na coleta seletiva, pois enquanto a ARAL abrange a coleta 

porta-a-porta indo a residências, condomínios, a ACCSB vincula-se diretamente com os grandes 

geradores de resíduos sólidos e a ACAREMA utiliza o espaço cedido pela GTR para praticar a sua 

coleta seletiva. Mesmo ARAL e ACCSB residindo no mesmo ambiente, as cooperativas têm 

características distintas.  

De acordo com Resende (2016), na ARAL os catadores se organizam de tal forma que o 

processo produtivo se aproxima de uma empresa como outra qualquer no mercado capitalista, onde 

cada catador é independente e responsável pela sua produtividade e recebe remuneração de acordo 

com seu desempenho. Na ACCSB “a organização ocorre nos moldes da economia familiar, onde 

                                                      
4 O aterro Sanitário Revita é conhecido também como Guamá Tratamento de Resíduos (GTR), que é o seu 

nome regional localizado no município de Marituba RMB, esta empresa está subsidiada a SOLVI que tem 

mais 27 aterros sanitários espalhados pelo Brasil, além de 3 aterros no exterior. O aterro encontra-se em 

funcionamento há aproximadamente três anos. 
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eles desempenham sua função de acordo com sua posição na árvore genealógica e não com o nível 

de conhecimento”.  

Na ACAREMA o modo de organização se dá por meio dos princípios associativos, onde 

há um presidente responsável pela organização da associação tendo um vice-presidente disponível 

ao seu auxílio e o presidente da Associação fica sediado na base da ACAREMA, no centro do 

município de Marituba, na RMB, e o vice-presidente auxilia na extensão da associação sediada no 

aterro sanitário GTR. Todas as decisões pertinentes ao funcionamento da associação são tomadas 

perante a realização de assembleias, em comum acordo com todos os associados.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este trabalho encontra-se em andamento, deste modo os resultados aqui relatados são 

prévios. Porém, foram constatados que há uma diferença no modo de organização e na quantidade 

da renda obtida em cada uma das cooperativas aqui analisadas, em média a renda obtida 

quinzenalmente pelas associações são: ARAL varia de R$ 400,00 a R$ 600,00; ACCSB R$ 390,00 

e ACAREMA varia de R$ 150,00 a R$ 200,00. Duas dessas associações possuem apoio direto da 

PMB (ARAL e ACCSB) e a ACAREMA não tem esse apoio, o que é uma realidade comum entre 

as muitas associações da RMB. Podemos visualizar a diferença de rendimento das associações por 

meio do Quadro 1, abaixo (GEMAS, 2018). 

 
Quadro 1: Organização e distribuição: ARAL e ACCSB e ACAREMA 

DADOS OBTIDOS ARAL ACCSB ACAREMA 

N° de Associados 45 45 19 

Forma de coleta Porta-a-porta Grandes geradores Espaço cedido pelo 

REVITA 

Tipo de material 

coletado 

Diversos, inclusive 

orgânicos 

Papel, plástico e ferro Papel, plástico, vidro, 

papelão 

Renda Média/mês R$ 1.200,00 R$ 780,00 R$ 450,00 

Tipo de produção Individual Compartilhada Compartilhada 

Principal Comprador Riopel e produtores 

agrícolas 

Riopel Riopel, comprador 

privado 

Quantidade 

reaproveitada(ton) 

150.000 120.000 Não soube informar 

Fonte: Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e Sustentabilidade – (GEMAS, 2018) 

A problemática acerca da destinação, gestão e manejo dos resíduos sólidos é uma discussão 
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constante e significante em todas as partes do mundo, seja em países desenvolvidos ou 

subdesenvolvidos a preocupação com o que fazer com os resíduos que estão sendo cada vez mais 

produzidos, como minimizar o consumo, como aproveitar estes resíduos está ocupando um espaço 

mais significante em produções acadêmicas e agendas do governo. Neste sentido,o aplicativo “Rota 

do Lixo” será uma contribuição muito útil e um passo significativo rumo à melhoria da qualidade 

de vida da população de Belém e RMB.  

O debate acerca da utilização de tecnologia social como ferramenta de desenvolvimento 

sustentável é importante, face aos avanços tecnológicos e agravantes sociais pela disparidade entre 

as classes. Neste sentido, esta tecnologia social constitui um instrumento de aproximação da 

sociedade civil, geradora dos resíduos sólidos, com os catadores, que coletam este material e o 

transformam no seu trabalho e renda e o aplicativo “Rota do lixo” possibilitará a aproximação da 

população geradora de resíduos com os catadores, que poderão fazer a coleta seletiva e diminuir a 

quantidade de resíduos direcionada ao aterro sanitário, colaborando com a preservação do meio 

ambiente e equilíbrio do ecossistema.  

Em Belém e RMB é necessária a implantação da coleta seletiva, como mostram diversas 

pesquisas, trabalhos e os dados disponíveis no Portal da Transparência da PMB - 2018, por diversos 

motivos, a rentabilidade adquirida com a comercialização e reaproveitamento destes resíduos de 

materiais recicláveis, a questão do meio ambiente, poluição das ruas, dentre vários outros 

transtornos que envolvem a questão. O aplicativo “Rota do Lixo” pretende colaborar neste sentido. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento econômico, o aumento da produção, o aumento do consumo, o modo 

de produção capitalista, colaboraram para a elevação na produção de resíduos sólidos e, 

consequentemente, os problemas oriundos deste cenário, como a poluição da água, do ar, do solo, 

além de questões sanitárias e de saúde. As medidas de redução na produção de resíduos, manejo 

adequado dos mesmos e incentivos à coleta seletiva fazem parte de ações que auxiliam na 

preservação do meio ambiente, melhora da saúde da população, desenvolvimento sustentável, que 

buscam cooperar com o equilíbrio entrópico do ecossistema. 

Como a pesquisa ainda está em desenvolvimento, este trabalho pretende desenvolver a 
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ferramenta “Rota do Lixo” e executá-la, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores pertencentes às associações mencionadas neste trabalho, bem como todas as outras 

existentes em Belém e RMB e a sociedade civil, partindo do pressuposto que todos nós somos 

geradores de lixo e temos responsabilidade com a sua correta destinação final.  
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RESUMO  

A goiaba é um fruto que possui maior relevância em regiões subtropicais e tropicais, não somente 

por ser altamente nutritivo e ter boa aceitabilidade pelos consumidores, mas também por possuir 

diversas formas de ser utilizada para consumo em escala industrial, sobretudo por ter também 

facilidade de ser cultivada em variados climas. Os sucos naturais são excelentes fontes de vitaminas 

e sais. Por outro lado, seus fatores intrínsecos e a manipulação contribuem para a contaminação e 

multiplicação de micro-organismos sendo, portanto necessário o emprego de cuidados higiênicos. 

O presente estudo teve por avaliar a qualidade microbiológica de sucos de goiaba comercializados 

em cinco pontos comerciais, próximos de instituições de ensinos no Município de Salvaterra-Pa. 

Foram realizadas análises de coliformes totais, Escherichia coli, e Staphylococcus aureus, pelo 

método de plaqueamento 3M™ Petrifilm™ diluídas com água peptonada a 0,1 % realizando 

diluições decimais. De acordo com os resultados obtidos, pode-se verificar que a maioria das 

amostras de suco de goiaba encontra-se adequada ao consumo humano. Somente 1 amostra 

encontrou-se em desacordo com os padrões da resolução vigente em relação a Escherichia coli, 

com níveis de 2,7 x 104 UFC/mL. Conclui-se que 80 % dos pontos comerciais avaliados, que se 

localizam próximos de instituições de ensino, oferecem produtos que estão dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação, assim sendo devidamente apropriados ao consumo dos estudantes e 

demais consumidores. 
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1. INTRODUÇÃO 

A goiaba é um dos frutos de maior importância nas regiões tropicais e subtropicais, não só 

devido ao seu elevado valor nutritivo, mas também pela excelente aceitação para consumo in 

natura, pela capacidade de desenvolvimento em condições adversas e pela grande aplicação 

industrial. Nesse sentido, além do seu consumo in natura, ela é utilizada na fabricação de doces, 

compotas, geleias, frutas em calda, purês, alimentos para crianças, xaropes, fermentados, sucos, 

entre outros produtos. Ao natural, a goiaba contém bastante vitamina C, quantidades razoáveis de 

pró-vitamina A e vitaminas do complexo B, além de sais minerais como cálcio, fósforo e ferro 

(BRASIL; MAIA; FIGUEIREDO, 1996; BRUNINI; OLIVEIRA; VARANDA, 2003). 

Em consequência desse fato, é uma ótima opção é consumo de seu suco que tem aumentado 

nos últimos anos motivado, principalmente, pela maior consciência dos consumidores sobre a 

importância da escolha de alimentos saudáveis para redução do risco de desenvolver doenças e 

para a melhoria da qualidade de vida (FARAONI et al., 2012). 

De modo geral a busca frequente por uma alimentação saudável tem crescido nas últimas 

décadas, principalmente pelo surgimento das doenças degenerativas contrastando com a 

preocupação para o aumento da expectativa de vida (COSTA et al., 2012). 

Com o surgimento de novos hábitos modernos que induzem o consumo de produtos 

industrializados, aumentaram a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos (DTAs) 

associadas às condições de higiene inadequadas. As DTA`s são consideradas um dos mais sérios 

problemas de saúde pública, sendo este risco aumentado para os grupos de maior vulnerabilidade 

como: idosos, gestantes, crianças e pessoas imunodeprimidas (LEITE; WAISSMANN, 2006). 

Portanto o projeto de lei nº 3.606 de Brasil, (2015) define que “Estabelecimentos situados 

em escolas de educação básica, públicas ou privados, ficam proibidos de comercializar bebidas e 

alimentos não adequados à nutrição da criança e do adolescente, na forma do regulamento”. Dessa 

forma, é importante ressaltar sobre o consumo de sucos em ambiente escolares, pois com o 

surgimento da comercialização de sucos “prontos para beber”, no mercado brasileiro notou um 

crescimento rápido no consumo deste tipo de produto. E neste caso específico a goiaba, sendo um 

fruto de fácil acesso e perecível a contaminação.   
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Segundo Pinheiro et al., (2006) todo e qualquer gênero alimentício deve apresentar valor 

nutricional adequado, boa aparência e boas condições de higiene, uma vez que, a alimentação 

completa nutricionalmente exige um equilíbrio dessas características. 

De acordo com Franco e Landgraf (2007), entre os parâmetros mais importantes que 

determinam a qualidade de um alimento, sem dúvida estão aqueles que definem as suas 

características microbiológicas, o que permite avaliá-lo quanto às condições de processamento, 

armazenamento, distribuição para consumo, vida útil e riscos à saúde da população.  

Diante do exposto, o presente estudo teve por avaliar a qualidade microbiológica de sucos 

de goiabas comercializados em diferentes pontos próximos de instituições de ensinos no Município 

de Salvaterra-Pa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para a realização deste trabalho, foram escolhidos cinco pontos comerciais próximos de 

Instituições de ensinos no Município de Salvaterra-Pa que produzem e comercializam sucos de 

goiaba. 

De cada ponto comercial, foram coletadas porções de 50 mL de amostras, as quais foram 

coletadas separadamente e assepticamente logo após sua elaboração. As amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos estéreis, colocadas em caixas de material isotérmico contendo 

gelo, identificadas, e transportadas para o Laboratório de Microbiologia da Universidade do Estado 

do Pará – Campus XIX. 

As análises realizadas foram: Coliformes Totais, Escherichia coli e Staphylococcus aureus, 

seguindo metodologias descritas no Compendium of Methods fot the Microbiological Examination 

of Foods.  As análises foram realizadas em placas 3M™ Petrifilm™, com incubação sob 

temperatura de 35 ºC, por um período de 24 a 48 h.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 podem ser observados os resultados das análises microbiológicas dos sucos de 

goiaba coletados nos pontos comerciais. 
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Tabela 1- Resultados das análises microbiológicas dos sucos de goiaba de diferentes pontos de instituições 

de ensino em Salvaterra-Pa. 

 

AMOSTRA 

Coliformes totais 

(UFC/mL) 

Escherichia Coli 

(UFC/mL) 

Staphylococcus aureus 

(UFC/mL) 

A < 101 < 101 < 101 

B 5,4 x 104 2,7 x 104 < 101 

C < 101 < 101 < 101 

D < 101 < 101 < 101 

E < 101 < 101 < 101 

Fonte: Próprios Autores, 2018. 

 

Diante dos dados apresentados na Tabela 1, pode-se verificar que somente a amostra B 

apresentou contaminação por Coliformes a 35 ºC e Escherichia coli, com contagens de 2,7 x 104 

UFC/mL para Escherichia Coli e 5,4 x 104 UFC/mL para Coliformes a 35 ºC. Esta amostra 

encontra-se em desacordo com os padrões estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) n°12 de 2 de janeiro de 2001, que 

estabelece o valor de 102 NMP/mL como limite máximo para contagem de coliformes a 45 °C para 

este tipo de alimento (BRASIL, 2001). 

Os valores para coliformes totais foram superiores aos encontrados por Garcia et al,. (2012) 

que realizou estudo da qualidade microbiológica de sucos in natura comercializados na cidade de 

Juazeiro - CE, encontrando a presença de 13 × 10-1 UFC/mL para coliformes totais. Enquanto ao 

trabalho de Souza, Martins e Badaró, (2009) que caracterizou microbiológicamente o suco de 

manga, obtendo a presença de 4,6 x 102 UFC/mL. 

Pinheiro et al., (2006) ao avaliar a qualidade microbiológica de sucos de frutas in natura 

não detectaram contaminação por este grupo de microrganismos em apenas 33,5 % das amostras. 

Souza, Martins e Badaró (2009) avaliaram as características microbiológicas do suco de manga 

comercializado em Ipatinga- MG e encontraram níveis elevados desses microrganismos em 75 % 

das amostras analisadas.  

A presença de coliformes em alimentos é muito importante para indicar se houve 

contaminação durante e após o processo de produção e/ou fabricação. Segundo Franco e Landgraf 

(2007), os micro-organismos indicadores são grupos ou espécies que, quando estão presentes em 
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um alimento podem indicar contaminação, presença de patógenos no alimento, e quando estes são 

detectados pode-se dizer que as razões são as condições sanitárias inadequadas durante o 

processamento, produção ou armazenamento, causando risco à saúde do consumidor.  

Nenhuma amostra apresentou contaminação por Staphylococcus aureus, o que pode-se 

afirmar que a produção dos sucos é realizada com condições de higiene adequadas. 

A intoxicação alimentar por Staphylococcus é uma das doenças mais comuns e que resulta 

da ingestão de enterotoxinas estafilocócicas (EE) pré-formadas em alimentos, sendo os grandes 

transmissores desse microrganismo, os seres humanos (HENNEKINNE et al., 2012). 

 
4. CONCLUSÃO  

 

A avaliação da qualidade microbiológica dos sucos de goiaba mostrou que a maioria das 

amostras analisadas não apresentou contaminação pelos microrganismos analisados, estando assim 

aptas ao consumo humano. Somente uma amostra estava fora dos padrões recomendados, no que 

se refere à Escherichia coli. 

Dessa forma, pode-se afirmar que 80 % dos pontos comerciais avaliados, que se localizam 

próximos de instituições de ensino, oferecem produtos que estão dentro dos limites estabelecidos 

pela legislação, assim sendo devidamente apropriados ao consumo dos estudantes e demais 

consumidores. 
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RESUMO  

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta de origem asiática, e  o Brasil o quarto maior 

produtor, tendo o Pará ocupando a quarta posição a nível nacional. Dentre as principais doenças 

que podem comprometer seu cultivo podemos destacar a resinose ou Stem bleeding, ocasionada 

pelo patógeno Thielaviopsis paradoxa. Tendo em vista a problemática ambiental em relação a 

agrotóxicos, o uso biocontrole  de doenças tem se mostrado uma excelente alternativa para a 

otimização do manejo. Assim a primeira etapa consiste na seleção de in vitro de microrganismos 

antagonigos ao patógeno. O objetivo foi selecionar isolados de T. asperellum com ação antagônica 

sobre T. paradoxa, utilizando o método de pareamento direto. Discos de micélio do patógeno T. 

Paradoxa e T.asperellum foram semeados equidistantes em placas de Petri contendo meio de 

cultura BDA, e mantidas em temperatura (25o,C) e fotoperíodo de 12 horas. O delineamento 

experimental foi inteiramente ao acaso, com cinco repetições, utilizando-se quatro isolados de T. 

asperellum (T06,T09, R12 e R52) e tratamento controle (disco somente com meio de cultura). As 

médias foram comparadas pelo teste de SNK (p-valor≤0.05). Todos os isolados reduziram o 

crescimento radial do patógeno T. paradoxa, IVCM e PICR( descrever a sigla). Os isolados de T. 

asperellum T09 e T52 destacaram-se com redução superior a 22%. Os estudos de controle biológico da 

doença devem avançar para a casa de vegetação para avaliar a redução da severidade da resinose. 

 

Palavras-chave: Pareamento. Biocontrole. Stem bleeding.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia / Microbiologia Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta de origem tropical, Índia, Filipinas, Indonésia, 

Sri Lanka e Tailândia,são os maiores produtores sendo o Brasil o quarto maior produtor, com 

produção de aproximada de 2,8 milhões de toneladas (MARTINS; JÚNIOR, 2014).  Destacando-

se o Estado do Pará com produção de 206,6 mil frutos (IBGE/LSPA, 2017). A cultura tem grande 

importância econômica e social, da planta além do produto in natura, a partir da indústria pode-se 

obter mais de 100 tipos de produtos distintos (MARIANO,1997). 

O cultivo do coqueiro pode ser acometido por diferentes doenças, dentre elas a Resinose ou 

Stem bleeding, que foi descrita pela primeira vez no Estado de Sergipe no ano de 2004, sendo 

identificado como agente etiológico o Fungo Thielaviopsis paradoxa, ,tendo como sintomas a saida 

de líquido avermelhado-marrom ou cor de ferrugem de rachaduras na planta (WARWICK; 

PASSOS,2009). 

Tendo em vista a problemática ambiental em relação a agrotóxicos, o uso de 

microorganismos no combate de fitopatógenos tem se mostrado uma excelente alternativa para a 

substituição do mesmo, uma vez que na agricultura são utilizados tanto para produção de 

crescimento quanto controle biológico de pragas (FORTES et al. 2007; FREITAS,2004), fungos 

do gênero Trichoderma ganham destaque neste meio,pelo fato de não serem patogênicos, 

interagindo com o patógeno de diversas formas antagônicas, como parasitismo, competição, 

antibiose, ainda auxiliam seu hospedeiro com a produção de compostos que contribuem para que 

o mesmo adiquira melhorias de defesa e desenvolvimento (PAPAVIZAS, 1985).  

Diante do exposto, o objetivo deste experimento foi selecionar isolados de Trichoderma 

asperellum com ação antagônica sobre Thielaviopsis paradoxa 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Local do experimento 

O experimento foi realizado no laboratório de Proteção de Plantas-LPP, localizado na - 

Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, no campus de Belém, Pará. 
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2.2 Obtenção de isolados 

 

O Isolado de Pestalotiopsis sp. foi obtido de estipes de plantas com sintomas da Fazenda 

Reunidas Sococo, que pertence a SOCOCO S/A agroindústrias da Amazônia localizada no 

município Santa Isabel, Pará, e cultivados em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar), e 

sendo confeccionadas lâminas para identificação com auxílio de microscópio Olympus X21. Os 

isolados de Trichoderma asperellum fazem parte da coleção de microrganismos pertencentes ao 

laboratório de Proteção de Plantas. 

 

2.3 Antagonismo: Pareamento 

 

O delineamento experimental fora inteiramente casualizado com cinco tratamentos sendo 

quatro isolados de Trichoderma sp (T06, T09, T12 e T52) e tratamento controle apenas com 

Thielaviopsis sp, e quatro repetições. Foram utilizadas placas de Petri, esterilizadas na câmara de 

fluxo, contendo meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Agar), ainda na câmara de fluxo foram 

colocados em um lado das placas de Petri discos (Ø = 5 mm)  de micélio do Thielaviopsis sp e em 

seguida foram colocados discos (Ø = 5 mm)  de micélio do Trichoderma sp no lado oposto e 

equidistante de onde foi colocado o disco de micélio do patógeno. As placas foram mantidas em 

uma bancada em temperatura ambiente, para serem avaliadas. 

2.4 Avaliações 

As avaliações foram feitas através de medições diárias dos diâmetros da colônia do 

Thielaviopsis sp e Trichoderma sp, utilizando uma régua milimetrada. O procedimento foi 

realizado até quando o crescimento micelial no tratamento controle ocupou todo diâmetro da 

placa de Petri. Os dados coletados durante a avaliação foram utilizados para calcular Índice de 

Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM), dada pela formula IVMC = D - Da/N adaptada de 

Oliveira (1991), onde D é igual ao diâmetro atual da colônia, Da é o diâmetro do dia anterior e N 

é o número de dias após o início do experimento, também foi avaliada a porcentagem de inibição 

de crescimento micelial do Thielaviopsis sp em relação ao tratamento controle, proposto por e 

Ezziyyani et al., (2004) segundo a formula PICR = R1 – R2/R1 onde o  PICR= % de inibição de 

crescimento micelial, R1=Raio da tratamento controle e R2= Raio do tratamento. 
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2.5 Analise estatística 

Com base nos resultados obtidos fora realizada a analise de variância, tendo suas médias 

comparadas pelo teste de SNK (p-valor≤0.05), utilizando-se o programa R x64 3.5.1. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os isolado de T. asperellum T06, T09, T12 e T52 foram antagônicos ao crescimento 

micelial de T. paradoxa alcançado crescimento de 1,41, 1,4, 1,43 e 1,49 cm, respectivamente, e o 

controle 2,05cm (Figura 1). 

 

Figura 1- Índice de Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM). IVCM de T. asperellum sobre 

Thielaviopsis sp (A) e placa de petri com colônias equidistantes em teste de pareamento (B). *Médias com 

letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott- knott p ≤ 0,05). 

  

De acordo com a tabela 1 podemos observar que a taxa percentual média de inibição de 

crescimento radial(PICR), destacamos os  isolados T09  e T52 que reduziram em 23,59 e 21,71% o PICR. 

 

Tabela 1. Percentual médio de inibição do crescimento radial (PICR) de isolados de Trichoderma sobre 

isolados de Thielaviopsis p.*Médias com letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott- 

knott p ≤ 0,05). 
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Os resultas deste trabalho, colaboram com outros descritos na literatura e reafirmam a 

capacidade de fungos do gênero Trichoderma em inibir o crescimento de fitopatógenos. A ação 

antagônica dos isolados de Trichoderma sp. pode ser justificada pela capacidade do parasítica do fungo ao 

aglomerar hifas sobre o patógeno (SANTOS et al. 2012), ou ainda segundo BOMFIM et al.  produzir 

metabólitos voláteis ocasionando uma inibição no desenvolvimento micelial do fitopatógeno configurando 

antibiose, apresnetando também como possibilidade a competição por nutrientes (BENHAMOU; CHET 

1996). 

 

4. CONCLUSÃO  

 
Os estudos de controle biológico da doença de devem avançar para a casa de vegetação para avaliar 

a redução da severidade da resinose. 
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RESUMO 

O coqueiro (Cocos nucifera L) é o tipo de palmeira muito cultivada no Brasil, o cultivo pode ser 

acometido por diversas doenças que podem causar grandes perdas na produção, dentre as quais 

está a resinose, causada pelo patógeno Thielaviopsis paradoxa. Uma alternativa para o controle da 

doença está na utilização de microrganismos. A primeira etapa consiste na seleção de in vitro de 

microrganismos antagônicos ao patógeno. O objetivo deste trabalho foi selecionar isolados  de 

rizobactérias com ação antagônica, obtidas de plantios comerciais de coqueiro, sobre o T. 

paradoxa, o método utilizado foi o de pareamento direto, onde foram colocados em placas de Petri 

contendo meio de cultura BDA, discos de micélio do T. paradoxa e foram riscadas as rizobacterias 

em lados opostos e equidistantes das placas de Petri, incubadas em temperatura ambiente (25ºC) 

com fotoperíodo de 12 horas . O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com cinco 

repetições, utilizando-se três isolados de rizobacterias do coqueiro (R09, R40 e R43) e o tratamento 

controle (discos somente com meio de cultura). As médias foram comparadas pelo teste de SNK 

(p-valor≤0.05), foram calculados o índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM) e a 

porcentagem de inibição do crescimento radial (PICR). Todos isolados reduziram IVCM, destaca-

se os R09 e R40 que reduziram também PICR em 30,50 e 26,88% respectivamente. Os isolados 

testados são promissores no controle resinose em campo. Os estudos de controle biológico da 

doença de devem avançar para a casa de vegetação para avaliar a redução da severidade da resinose. 

 

Palavras-chave: Cocos nucifera L. Biocontrole. Crescimento micelial. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia  

 

 

 



 

  

  

    
  
  

Belém (PA), 2 8  a 30  de novembro  de  201 8   
ISSN 2316 - 7637   

1.  INTRODUÇÃO  

O Coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta de clima tropical cultivada em várias regiões 

do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste (JESUS JUNIOR et al., 2013). As variedades 

cultivadas são as de Coqueiro Anão e Coqueiro Gigante (MARTINS; JESUS JUNIOR, 2011), seu 

cultivo tem importância econômica e social pois é fonte de emprego e renda, por ser possível obter 

vários produtos a partir de sua exploração pela indústria e tem o Brasil como um dos principais 

produtores (MARTINS; JESUS JUNIOR, 2011). 

O cultivo do coqueiro pode ser implicado com o acometimento de várias doenças, dentre 

a qual está resinose, registrada no Brasil pela primeira vez em 2004, em Sergipe, e até o momento 

sem métodos eficazes para o controle da doença. O agente etiológico causador da doença é o fungo 

Thielaviopsis paradoxa, que provoca o encurtamento das folhas novas e a presença de resina na 

estirpe e manchas amarronzadas ou enegrecidas no tronco (COSTA-CARVALHO et al., 2011). 

A rizosfera é considerada importante ambiente de interação planta-microrganismo, que 

corresponde a uma vasta gama de atividades que podem beneficiar no desenvolvimento de plantas 

(MARCONDES et al., 2010). Na rizosfera destacam-se as rizobactérias, conhecidas pelo seu 

potencial como promotoras de crescimento em plantas (PGPRs), atualmente é discutido seu 

potencial como agente de controle biológico sobre fitopatogênicos (MOREIRA; ARAUJO, 2011), 

atuando na produção de antibióticos, competição por nutrientes e espaço (MARIANO et al., 2004). 

Entendendo a importância das rizobactéria e seu potencial como agente de biocontrole, o 

objetivo deste trabalho foi selecionar isolados de rizobactérias com ação antagônica oriundos de 

rizosfera de plantios comercial de coco no estado do Pará sobre fungo Thielaviopsis paradoxa.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Local do experimento 

O experimento in vitro foi realizado no laboratório de Proteção de Plantas-LPP, localizado 

na - Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA, no campus de Belém, Pará. 
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2.2 Obtenção do isolado de Thielaviopsis paradoxa 

Amostras de folhas apresentado os sintomas foram coletados no viveiro da Fazenda 

Reunidas Sococo, que pertence a SOCOCO S/A agroindústrias da Amazônia localizada no 

município Santa Isabel, Pará. As amostras foram levadas para laboratório e realizado isolamentos 

direto e indireto. Os isolados foram cultivados em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar), 

e mantidos em temperatura de 25ºC, até ser observado o crescimento micelial das colônias 

(BARNET; HUNTER, 1972). Foram confeccionadas lâminas para identificação com auxílio de 

microscópio Olympus X21 para identificação morfológica do fungo.  

 

2.3 Obtenção de isolados de rizobactéria 

 

 Foram coletadas sete amostras de solo rizosférico de plantios comerciais de coqueiro, e 

posteriormente realizado o procedimento de diluição seriada, ao qual foram adicionados 50mL 

água destilada estéril a 10g de solo em recipiente estéril e levado a mesa agitadora (Incubadora 

“shaker”, modelo MAA-420, Marconi), por 20 minutos a 114 rpm. Uma alíquota de 1000μL do 

sobrenadante foi adicionado a 9000μL de água destilada estéril em tubo de vidro, para então ser 

realizada diluições seriadas de até 10-3. Após homogeneização com uso do vortex (modelo K45-

2810, KASVI). De cada diluição, alíquotas de 25 μL foram inoculadas em triplicatas em placas 

de Petri com meio de cultura 523 proposto por Kado e Heskett (1970). As placas foram em 

seguida incubadas em BOD à temperatura de 28 ± 2ºC, com fotoperíodo de 12h (claro/escuro) até 

que o aparecimento de colônias pôde ser detectado. As colônias obtidas foram selecionadas 

aleatoriamente e estriadas em placas de Petri com o mesmo meio de cultura utilizado para o 

isolamento. Depois de confirmada a pureza das culturas, os isolados bacterianos foram 

preservados em tubos de eppendorf com glicerina a 50%.  

 

2.4 Antagonismo: pareamento 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos, três 

isolados de rizobacterias do coqueiro (R09, R40 e R43) e tratamento controle apenas com T. 
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paradoxa, e cinco repetições. Foram utilizadas placas de Petri, esterilizadas na câmara de fluxo, 

contendo meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Agar), ainda na câmara de Fluxo foram colocados 

em um lado das placas de Petri discos (Ø = 5 mm) de micélio do T. paradoxa e em seguida foram 

riscados os isolados de rizobactéria no lado oposto e equidistante de onde foi colocado o disco de 

micélio do patógeno. As placas foram mantidas em uma bancada em temperatura ambiente, para 

serem avaliadas.  

 

2.5 Avaliações 

 

As avaliações foram feitas através de medições diárias do diâmetro da colônia do T. 

paradoxa, utilizando uma régua milimetrada. A procedimento foi realizado até quando o 

crescimento micelial no tratamento controle ocupou todo diâmetro da placa de Petri. Os dados 

coletados durante a avaliação foram utilizados para calcular Índice de Velocidade de Crescimento 

Micelial (IVCM), dada pela formula IVMC = D - Da/N adaptada de Oliveira (1991), onde D é 

igual ao diâmetro atual da colônia, Da é o diâmetro do dia anterior e N é o número de dias após o 

início do experimento, também foi avaliada a porcentagem de inibição de crescimento micelial 

do T. paradoxa em relação ao tratamento controle, proposto por e Ezziyyani et al., (2004) segundo 

a formula PICR = R1 – R2/R1 onde o  PICR= % de inibição de crescimento micelial, R1=Raio 

do tratamento controle e R2= Raio do tratamento. 

 

2.6 Análise estatística 

 

Com os resultados obtidos foi realizada a analise de variância, e as médias foram 

comparadas pelo teste de SNK (p-valor≤0.05), utilizando-se o programa R x64 3.5.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos demonstraram que todos os isolados R09, R40 e R43 tiveram ação 

antagônica sobre o crescimento micelial do T. paradoxa. O crescimento do patógeno na presença 

das rizobactérias R40, R43 e R09 foram de 1,46, 1,32 e 1,29 cm respectivamente, enquanto o 
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tratamento controle teve crescimento de 2,16 cm (Figura 1).  

Figura 1- Índice de Velocidade de Crescimento Micelial (IVCM). IVCM de Rizobacterias de rizosfera 

de comerciais de coqueiro sobre T. paradoxa (A) Pareamento entre o Thielaviopsis paradoxa (A) e os 

isolados de rizobactérias, tratamento B (R43) tratamento C (R40) e tratamento D (R09). (B). *Médias 

com letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott- knott p ≤ 0,05) 

(A)                                                                           (B) 

 
Fonte: Aline C. Alves, 2018. 

 
O isolado que resultou em maior PICR médio do patógeno foi a R9, com 30,50%, 

seguindo do isolado R40 que apresentou 26,88% (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Percentual médio de inibição do crescimento radial (PICR) de isolados de Rizobacterias. 

isolados de plantios comerciais de coqueiro sobre T. paradoxa. *Médias com letras iguais não diferem 

estatisticamente pelo teste de Scott- knott p ≤ 0,05). 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Aline C. Alves, 2018 

            

A ação antagônica da rizobacteria sobre o patógeno pode ter relação com a produção de algumas 

substâncias capazes de inibir o crescimento micelial do fungo, segundo Lima et al., (2014), 

algumas rizobactérias podem produzir bacteriocinas, enzima inibidora quitinase e antibiose,  além 
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de que em um ambiente controlado como no teste de pareamento a rizobactéria foi capaz de 

competir por nutrientes (PELZER et al., 2011). Em campo, o antagonismo direto exercido contra 

fitopatógenos tem o envolvimento dos conhecidos mecanismos de antibiose, como a síntese de 

substâncias antimicrobianas, a competição por espaço e nutrientes e a síntese de compostos voláteis 

(LEELASUPHAKUL et al., 2008).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos no teste de antagonismo demostraram que todos os isolados (R09, 

R40 e R43) do experimento foram eficientes no controle biológico do Thielaviopsis paradoxa, 

demonstrando sua possível eficácia no tratamento da resinose. 
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RESUMO  

O uso de plantas medicinais está inserido no complexo conjunto de relações entre recursos naturais 

e a sociedade humana. Os quintais são tidos como espaços que podem proporcionar a manutenção 

da medicina popular nos ambientes urbanizados. A pesquisa objetivou realizar um estudo 

etnobotânico de plantas medicinais em quintais urbanos no bairro Jaderlândia, município de 

Castanhal, Pará. Utilizou-se como método de pesquisa a aplicação de questionário e Check List. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com aplicação de 20 formulários aos proprietários 

dos quintais. Os dados foram analisados de acordo com a abordagem qualitativa. Foram 

identificadas 05 etnoespécies que são comumente utilizadas no bairro pelas pessoas; sendo que a 

Erva-Cidreira e o Favacão foram as mais representativas enquanto ao uso. A forma de preparo das 

plantas varia entre chás, suco, banho e infusão e a parte da planta mais utilizada é a folha. As 

indicações terapêuticas mais comuns foram para insônia, úlceras gástricas, febre, colesterol, 

ferimentos e gripe. Tal conhecimento da utilização das plantas medicinais foram adquiridos através 

de conversas informais entre familiares que perpassa toda uma geração. Observou-se que mesmo 

inseridos no ambiente urbano os moradores do bairro, cuja maioria é de origem rural, continuam 

exercendo suas tradições terapêuticas através das plantas. 
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 1. INTRODUÇÃO  

Os quintais urbanos são determinados como uma pequena porção de terra que se localizam 

no entorno das residências, utilizados para o cultivo e manutenção de várias espécies vegetais 

(SEMEDO; BARBOSA, 2007; SIVIERO et al., 2011). Estes locais são partes integrantes dos 

sistemas de produção familiar em modelos tradicionais resultantes dos saberes acumulados e ocorre 

através da transmissão oral transgeracional, e se mantem a partir de seus atos e hábitos. 

(AMOROZO, 2002; PALMA, 2005; SANTILLI, 2005; CARNIELLO et al., 2010). 

Na Amazônia os povos indígenas e as populações tradicionais tem um grande conhecimento 

relacionado ao uso e manejo das plantas nos quintais, onde desenvolveram técnicas de cultivo que 

garantem o equilíbrio ecológico dos recursos naturais (COELHO-FERREIRA; JARDIM, 2005). 

Esses são os principais responsáveis pela conservação e pela diversidade biológica de nossos 

ecossistemas, produto da interação do manejo da natureza em modelos tradicionais (GOTTLIEBE 

et al, 1996; STOCKMANN, 2007). Para Winklerprins & Oliveira (2010) os quintais envolvem um 

interação de material genético que liga a grande diversidade que existe nos ecossistemas naturais 

às culturas ou conhecimentos das comunidades humanas locais.  

Visto como unidades produtivas manejadas durante anos os quintais amazônicos fornecem 

meios de subsistência às comunidades tanto do meio rural, quanto para o meio urbano (BORBA; 

MACEDO, 2006; TROTTA et al., 2012). Estes são indispensáveis para seleção, cuidado e proteção 

de plantas alimentares, condimentares, ornamentais, mágicas e medicinais (EICHEMBERG et al., 

2009; PALHETA, 2015).  

As plantas medicinais cultivadas nos quintais são em alguns casos o primeiro recurso usado 

pelas comunidades para o tratamento de doenças (SIVIERO et al., 2012). Dando relevância, 

quando se refere às populações que não têm acesso aos sistemas da medicina oficial (SANTOS et 

al., 2009; ALTHAUS-OTTMANN et al., 2011).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 80% da população 

mundial faz uso da medicina popular para atender suas necessidades básicas de saúde no que se 

refere à atenção primária em saúde e grande parte destes tem nas plantas a única fonte de 

medicamentos (OMS, 2002; RATES, 2001; MOREIRA et al., 2002; TOMAZZONI et al., 2006; 

SILVEIRA et al., 2008; BRASILEIRO et al.,2008; VEIGA JUNIOR, 2008). Dessa forma, 
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diferentes povos e comunidades desenvolveram diversas formas de usos com recursos vegetais 

terapêuticos (chás, garrafadas, xaropes, banhos, dentre outras) estabelecendo maneiras peculiares 

de relação com a flora (HANAZAKI et al., 2006; AGUIAR; BARROS, 2012).  

A Etnobotânica aplicada ao estudo de plantas medicinais, com base em seu caráter 

interdisciplinar, busca compreender de forma contextualizada o aproveitamento dos vegetais pelo 

homem, integrando aspectos culturais e ambientais (AMOROZO, 1996). 

Considerando-se que os quintais podem reunir diversidade vegetal e assim constituir bancos 

de material genético julga-se importante o desenvolvimento de pesquisas voltadas à compreensão 

da dinâmica de uso desses espaços (SILVA; PROENÇA, 2008; MARTINS et al., 2012). 

O presente artigo objetivou realizar um estudo etnobotânico de plantas medicinais em 

quintais urbanos no bairro Jaderlândia, município de Castanhal, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi realizado no bairro Jardelândia no município de Castanhal, coordenadas 

latitude 07º20'53" sul e longitude 50º23'45", o município de Castanhal faz parte da Mesorregião 

Metropolitana de Belém, que divide-se em duas Microrregiões, microrregião de Belém e 

microrregião de Castanhal, este município possui área territorial de aproximadamente 1.028,889 

km² e uma população de 173.149 habitantes (IBGE 2010). A cidade de Castanhal é um forte pólo 

agroindustrial paraense, possuindo 22% das indústrias processadoras de frutas do Estado (SILVA, 

2011). 

A área urbana Castanhalense abrange 47 bairros, dentre os quais, o do Jaderlândia que 

possui 33 anos e conserva elevado número de quintais. 

A coleta de dados foi realizada no dia 01 de setembro de 2018, tendo 20 indivíduos como 

informantes, para o levantamento dos dados se utilizou de dois métodos de pesquisa: aplicação de 

questionário semiestruturado com perguntas que buscavam conhecer a infraestrutura, aspectos 

ambientais e serviços públicos presentes no bairro. A aplicação do questionário ocorreu mediante 

consentimento dos entrevistados através da assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, de acordo com o que está previsto na resolução nº 466/2012.  Tal resolução traz termos 

e condições a serem seguidos em todas as pesquisas que envolvem seres humanos. Aborda 
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requisitos do Sistema de avaliação brasileiro compondo uma norma que utiliza mecanismos, 

ferramentas e instrumentos próprios de inter-relação que visa à proteção dos participantes de 

pesquisa (BRASIL, 2013).  

Neste trabalho, a técnica de Check List, foi aplicada principalmente para verificar quais as 

espécies vegetais eram utilizadas para uso medicinal, qual nome popular, parte da planta usada, 

forma de uso, indicação terapêutica, além de saber com quem aprendeu a usar a planta. O Check 

List foi utilizado para evitar perdas de informações que não puderam constar no questionário. Foi 

realizado através da observação direta, tendo em alguns momentos o auxílio dos moradores do 

bairro Jaderlândia. Os dados foram analisados de acordo com a abordagem qualitativa buscando 

compreender a dinâmica do uso das plantas medicinais no lócus da pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Foram entrevistadas 20 pessoas, sendo 25% do sexo masculino e 75% feminino e com 

idades que variaram de 17 anos à 60 anos. A atividade econômica principal está relacionada com 

o trabalho informal. No bairro Jardelândia observa-se que os moradores apesar de se localizarem 

em uma área próxima ao centro urbano este ainda continuam com a prática de cultivo de plantas 

medicinais em seus quintais. De acordo com Amaral & Guarim Neto (2008) o ser humano quando 

adquiri o hábito de plantar desenvolve relações de dependência com os recursos vegetais 

dificilmente deixa de exercer tal atividade, mesmo estando em áreas urbanizadas.  

Quando são acometidos por alguma doença, as plantas medicinais dos quintais são a 

principal conduta terapêutica de 55% dos informantes, os demais (45%) adotam como primeiro 

recurso o atendimento no Posto de Saúde, contudo esses últimos afirmaram fazer a 

complementação do que é indicado pelo médico com remédios caseiros. As utilizações de remédios 

caseiros com os da medicina moderna oficial são comuns no Brasil e também são postos por 

trabalhos feitos por outros autores (Araújo et al. 2007; Silva et al. 2008; Oliveira et al. 2014). 

O bairro Jardelândia possui uma Unidade de Saúde da Família (USF), onde 70% dos 

informantes relataram receber atendimento médico regularmente, porém 30% recorrem à unidade 

de saúde somente quando estão doentes. Os Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) vinculadas à 

USF, realizam visitas esporádicas às residências, buscando assim fazer ou tentar fazer o 
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acompanhamento dos tratamentos médicos dos moradores, pois segundo os informantes são poucos 

ACS para o número de moradores do bairro. 

O bairro apesar de possuir auxílio no que tange ao tratamento de saúde, ainda assim se 

utiliza, cultiva e faz uso das plantas como recursos terapêuticos que auxiliam no tratamento de 

doenças/sintomas. Segundo Silva (2008), isso pode ser explicado pelo fato das pessoas utilizarem 

culturalmente as plantas no tratamento de tais doenças. 

Em relação ao conhecimento etnobotânico, todos informaram que foi passado de geração 

em gerações, através de conversas informais que eram tidas com o segmento de maior idade que 

fazem ou faziam parte do seu convívio familiar. 

As plantas que tiveram maior citação de usos foram a Erva Cidreira com 65% e Favacão 

com 35% cada.  

Conforme a Tabela 1 foi citada 05 espécies vegetais usadas como remédio pelas pessoas do 

bairro Jardelândia. A folha é a parte mais utilizada da planta com 100% das citações e o modo de 

preparo varia entres chás, suco, banhos e infusão. 
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Tabela 1: Plantas cultivadas utilizadas no bairro Jaderlândia, município de Castanhal, PA, Brasil, 2018. 

NOME 

CIENTIFICO 

NOME 

POPULAR 

PARTE DA 

PLANTA 

USADA 

 

FORMA DE 

USO 

INDICAÇÃO 

TERAPÊUTICA 

POPULAR 

 

Lippia alba 

(Mill.) N.E. Br. 

ex Britton & P. 

Wilson 

 

Erva- 

Cidreira 

 

Folhas 

 

Chá 

 

Insônia 

 

Kalanchoe 

pinnata (Lam.) 

Pers. 

  

Pirarucu 

 

Folhas 

 

Suco 

 

Úlceras gástricas 

 

Eryngium 

foetidum L. 

 

Chicória 

 

Folhas 

 

Chá 

 

Febre e Colesterol 

 

Sambucus nigra 

L. 

 

Sabugueiro 

 

Folhas 

 

Banho e Chá 

 

Ferimentos e Febre 

 

Ocimum 

gratissimum L. 

 

Favacão 

 

Folhas 

 

Banho 

 

 

Gripe 

Fonte: Moraes et al. (2018) 

 

A planta para ser medicinal deve conter, dentre suas partes, compostos ativos que podem 

ser usados para fins terapêuticos ou que apresentem substâncias que poderão ser utilizadas para tais 

fins, sendo usadas pela medicina alternativa (AMOROZO, 2002). 

As plantas medicinais vêm ganhando um grande interesse, pois com a atual situação em 

que se encontra o mundo vivendo de maneira agitada se faz necessário uma volta às suas raízes 

naturais, livres de agentes perniciosos que comprometem a qualidade de vida (PASA, 2011). 

As indicações terapêuticas referidas pelos informantes obtiveram um total de 06 citações 

de usos diferenciadas das plantas medicinais, as espécies apresentaram uma indicação para 

tratamentos de determinadas doenças/sintomas, tais como: insônia, úlceras gástricas, febre, 

colesterol. Ferimentos e gripe, conforme a tabela acima.   

Em um trabalho feito por Moreira (2007) em que ele trata sobre o conhecimento tradicional 

e sua proteção ele nos diz que o conhecimento tradicional é a forma mais antiga de produzir ciência 

mediante a elaboração de teorias, experiências, regras e conceitos.  
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A população ao longo dos anos busca nas plantas medicinais elementos de prevenção e de 

cura; tal utilização vem crescendo amplamente, ligado a novas descobertas que estão sendo feitas 

na flora medicinal brasileira, que se apresenta como uma das mais ricas e diversas do planeta. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os quintais do bairro Jardelândia no município de Castanhal, com as diversas plantas que 

neles são cultivadas, representam espaços urbanos que preservam um grande contingente de 

conhecimentos etnobotânicos adquiridos ao longo dos anos. Assim, estes conhecimentos foram e 

são repassados de geração a geração e permanecem através do cultivo de plantas medicinais nos 

quintais urbanos do bairro. As etnoespécies registradas neste estudo ocupam pouco espaço, são 

fáceis de cultivar e possuem atividades etnofarmacológicas que as caracterizam como de grande 

importância para os moradores do bairro Jardelândia. 

Apesar dos quintais estudados se localizarem na área urbana do município de Castanhal, os 

informantes cultivam e utilizam plantas medicinais não só pela busca da cura, mas por reflexo de 

suas práticas culturais que foram construídas ao longo dos anos; através das diversas gerações que 

os antecederam. Porém, o conhecimento sobre as diversas espécies não está distribuído de maneira 

uniforme no local devido, provavelmente, devido às distintas origens dos informantes.  

A produção de saberes no bairro Jaderlândia está diretamente ligada à relação que os 

informantes têm com as plantas medicinais dos quintais. A cultura que foi construída naquele local 

está presente no conhecimento sobre o uso dos recursos vegetais terapêuticos, fruto da mistura de 

diferentes grupos humanos. 
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RESUMO 

A arborização urbana compõe nos dias atuais, uma relevância sem tamanho em que se envolve a 

gestão urbana devendo fazer parte dos planos, projetos e programas urbanísticos das cidades, 

mesmo porque a arborização urbana não contribui apenas para as questões ambientais, mas também 

reflete na qualidade de vida. Neste processo, a abordagem da percepção ambiental representa na 

avaliação e no planejamento da qualidade do nosso ambiente, uma nova alternativa de potencial 

incomensurável. Diante disso, o trabalho teve como objetivo analisar de forma quantiqualitativa a 

percepção ambiental no tocante arborização urbana dos moradores dos bairros Promissão II e 

Tropical, na área urbana do município de Paragominas-Pa. O estudo foi desenvolvido em cinco 

ruas desses dois Bairros. O método aplicado na pesquisa foi o fenomenológico, o qual foi aplicado 

50 questionários simples aos moradores de cada Bairro, totalizando cem questionários preenchidos. 

Desse total de entrevistados na pesquisa, 60% pertencem ao sexo feminino e 40% masculino. A 

respeito dos índices de arborização das ruas 71% considerou suas ruas pouco arborizadas, 18% 

razoavelmente arborizada e pouco arborizada 71%. Os problemas e os benefícios sombra 49%, 

seguido por redução de calor 35% e disponibilidade de flores de frutas 10% e a minoria poluição 

sonora 6%. Concluindo que os moradores, representados por esses dois bairros, necessitam da 

elaboração de políticas públicas voltadas para a arborização urbana no município, assim como, a 

sensibilização e educação ambiental para a população. 

 

Palavras-chave: Conforto Ambiental; Sombra; Redução do calor. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

 A arborização urbana compõe nos dias atuais, uma relevância sem tamanho em que 

se envolve a gestão urbana devendo fazer parte dos planos, projetos e programas urbanísticos das 

cidades, mesmo porque a arborização urbana não contribui apenas para as questões ambientais, 

mas também reflete na qualidade de vida. Desse modo, a disposição de arborização no meio urbano, 

além de atribuir melhorias ao meio ambiente; contribuem para o desenvolvimento social e traz 

benefícios ao bem-estar, à saúde física e psíquica da população, ao proporcionarem condições de 

aproximação do homem com o meio natural, e disporem de condições estruturais que favoreça a 

prática de atividades de recreação e de lazer (LONDE; MENDES, 2014). 

Além disso, atua de maneira positiva, promove o sombreamento e a absorção de parte dos raios 

solares diminuindo a ocorrência de câncer de pele na população, amenização climática através da 

diminuição das amplitudes térmicas, aumenta a umidade do ar, atua na proteção dos solos contra 

erosão, drenagem das águas pluviais que evitam enchentes e enxurradas, proteção contra a força 

dos ventos que podem causar danos materiais, diminuição da poluição sonora, absorção da poluição 

atmosférica e refúgio para a fauna, o que promove aumento da biodiversidade, são algumas das 

funções ambientais desempenhadas pelas plantas no espaço urbano (MOURA, 2010).   

Neste sentido, o crescimento das cidades, o aumento populacional e o surgimento da 

industrialização em larga escala nos últimas décadas, intensificaram os problemas relacionados ao 

meio ambiente. Esse crescimento desordenado vem alterando de forma significativa o ambiente 

desses locais, provocando, mudanças nas características climáticas, afetando a qualidade de vida 

de seus habitantes e distanciando os mesmos de uma relação harmoniosa com o ambiente natural 

(MARTELLI; SANTOS JR, 2015). 

Dessa forma, a percepção ambiental e a capacidade do indivíduo de compreender o meio 

em que vive, como uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, para cuidar e protege-lo 

da melhor forma. Além disso, ajudar no desenvolvimento de metodologias para despertar nas 

pessoas a tomada de consciência frente aos problemas ambientais (SANTOS; VASCONCELOS, 

2017). 

Diante disso, o trabalho tem como objetivo analisar de forma quantiqualitativa a percepção 
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ambiental no tocante arborização urbana dos moradores dos bairros Promissão II e Tropical, na 

área urbana do município de Paragominas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Fisiografia do município 

O município de Paragominas, situado na mesorregião sudeste do Pará (figura 1), à 320 

quilômetros da cidade de Belém, localizado aproximadamente entre as latitudes de 02º e 04º S e 

longitude de 46º e 49º W, possui área de 19.342,254 km² e população estimada em 110.026 

habitantes (IBGE, 2018). O clima predominante do município é do tipo quente e úmido, com 

temperatura média anual de 26,3°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 mais seco entre junho e novembro (ALVES; CARVALHO & SILVA, 2014). 

 

Figura 1: Localização geográfica da área urbana do município de Paragominas no Estado do Pará. 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

2.2 Área de estudo 

 

 O estudo foi desenvolvido em cinco ruas de dois diferentes Bairros da área urbana do 

município de Paragominas, escolhidas propositalmente em face de seus diferentes graus de 

arborização sendo o Bairro Promissão II e as ruas São Mateus, Caravelas, Capanema, Cametá, 

Leopoldina e o Bairro Tropical com as ruas Gilberto Rodrigues, Clementino, Lorivaldo Gomes de 

Jesus, Marisa, Professor Manoel (Figura 2). 
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Figura 2: Delimitação da área de estudo e localização dos pontos de coleta de dados. 

 
Legenda: (1) Rua São Mateus; (2) R. Caravelas; (3) Rua Capanema; (4) Rua Cametá; (5) Rua Capanema; 

(6) Rua Gilberto Rodrigues; (7) Rua Prof. Manoel; (8) Rua Marisa; (9) Rua Lorivaldo Gomes de Jesus; 

(10) Rua Clementino. 

Fonte: autores (2018) 

 

2.3 Tipo de pesquisa 

 O método aplicado na pesquisa foi o fenomenológico onde suprema fonte de todas as 

afirmações racionais é a "consciência doadora originária". Nas pesquisas realizadas sob o enfoque 

fenomenológico, o pesquisador preocupa-se em mostrar e esclarecer o que é dado. Não procura 

explicar mediante leis, nem deduzir com base em princípios, mas considera imediatamente o que 

está presente na consciência dos sujeitos. A pesquisa e quantiqualitativa com caráter exploratório. 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses (GIL, 2008). 

2.4 Seleções das amostras 

  Para realização do presente trabalho foi utilizado questionário semiestruturado para 

avaliar a percepção ambiental dos moradores, com oito perguntas objetivas, sendo cinco sobre a 

arborização e sua importância. A aplicação dos questionários seguiu o método da amostragem 

aleatória, aplicado para cinquenta questionários no bairro Promissão II e cinquenta no bairro 

Tropical, totalizando cem questionários preenchidos. 

 A coleta dos dados sobre a percepção dos moradores em relação à arborização dos 

bairros selecionados foi realizada nos dias 11 e 12 do mês de outubro de 2018. Os questionários 

foram respondidos conforme a disposição, por parte dos moradores, em colaborar com a pesquisa, 
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de forma aleatória, entre as perguntas foram abordadas questões a respeito dos índices de 

arborização dos bairros, os problemas e os benefícios causados pela arborização, a colaboração dos 

moradores na arborização. Além de questões referentes a arborização, foram levantados, também, 

dados demográficos, como em relação ao gênero, à idade e à escolaridade. Os tratamentos 

estatísticos dos dados foram feitas através do software Excel (2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Perfil da população estudada  

Dos 100 moradores amostrados na pesquisa, (60%) pertencem ao sexo feminino e 40% 

masculino.  Os dados obtidos e analisados indicaram que 34% dos entrevistados tem menos de 

vinte anos e 33% tem entre vinte a quarenta anos, e os outros 33% tem mais de quarenta anos de 

idade (Tabela 1).  

Tabela 1 - Idade dos entrevistados dos bairros 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: autores (2018) 

                     

Em relação ao nível de escolaridade dos entrevistados, observou-se a maioria dos 

entrevistados tem fundamental incompleto (35%). Seguido de cursando o ensino fundamental 

(22%), e pessoas que concluíram o ensino médio (10%), superior incompleto (7%), fundamental 

completo (6%), analfabeto (6%), médio completo (5%), superior completo (5%), e a menor parte 

cursando ensino médio (4%)(Quadro1). 

 

 

 

 

 

 

 

Idade do entrevistado Frequência Relativa (%) 

<20 34 

20 a 40 33 

>40 33 

Total 100 
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Quadro 1- Nível de escolaridade 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE FREQUÊNCIA ABSOLUTA (%) 

ANALFABETO 6 

FUND. INCOMPLETO 35 

FUND. COMPLETO 6 

MÉDIO INCOMPLETO 5 

MÉDIO COMPLETO 10 

SUPER. INCOMPLETO 7 

SUPER. COMPLETO 5 

CURSANDO O FUNDAMENTAL 22 

CURSANDO O MÉDIO 4 

Fonte: autores (2018) 

3.2 Classificação das ruas  

 

Quando questionados sobre como “você classifica a arborização do seu bairro” (11%) dos 

entrevistados considerou suas ruas “pouco arborizada”, (18%) “razoavelmente arborizada” e 

setenta e um por cento (71%) pouco arborizada (Figura 3).  

Figura 3- Classificação geral das ruas 

 
Fonte: autores (2018) 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Oliveira, Cesar e Celio (2010) na cidade de 

Campina Grande – PB, onde opções “razoavelmente arborizada” e “pouco arboriza” estiveram 

frequentemente na respostas dos entrevistados. Neste sentido, verifica-se que os moradores dos 

bairros Promissão II e Tropical não estão satisfeitos quanto à arborização de seus bairros.  

 

3.3 Beneficios da arborização  

Quando questionados “qual o benefício da arborização você considera, mas importante?”, 

dentre as respostas a maioria dos entrevistados optou pelo benefício “sombra” (49%), seguido por 

“redução de calor” (35%) e disponibilidade de flores de frutas (10%) e a minoria “poluição sonora” 

(6%) (Figura4). 
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Figura 4- Benefícios da arborização 

 
Fonte: autores (2018) 

 

Os resultados para sombra (49%) e redução do calor (35%), podem esta relacionada com as 

altas temperaturas no município de Paragominas durante o ano todo. No estudo feito em Vitoria- 

ES, Silva, Xavier e Alvarez (2015) concluíram que apesar de a vegetação não controlar totalmente 

o desconforto, os espaços onde a concentração de vegetação é maior, a temperatura permanece 

mais amena ao longo do dia, enquanto a umidade atinge valores mais altos. Foi possível verificar 

que a vegetação concentrada interfere no microclima do entorno imediato, porém seu raio de 

influência é limitado.  

 

3.4 Pontos negativos da arborização urbana 

 

 Os resultados para o questionamento “Qual o fator negativo da arborização urbana?” a 

maioria dos moradores disse que o principal fator e a sujeira das ruas com (56%) seguida por 

redução da iluminação pública (5%), problemas com a rede elétrica ou telefônica (21%) e 

problemas na calçada (18%) (Figura 5). 

 

Figura 5- Pontos negativos da arborização 

 
Fonte: autores (2018) 
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Neste sentido, todos os problemas registrados pelos moradores podem ser evitados se as 

pessoas que tomam conta da arborização do município obtiverem conhecimento técnico. Segundo 

o manual de arborização urbana da Cemig (2011) A implantação correta de uma muda adequada 

de árvore, considerando aspectos como o local para o plantio, a escolha da espécie e as 

características do meio circundante, é o melhor procedimento visando a promoção de convivência 

com as redes elétricas, árvore certa no lugar certo.  

 

3.5 Colaboração individual  

Em relação à pergunta “De que forma você colabora com a arborização do seu bairro?” o 

resultado mais expressivo foi “não colaboro” (32%), seguido de “plantando arvores” (30%), e com 

menor intensidade foi fazendo “manutenção e poda” (14%) e (24%) opinou por “não danificando” 

(Figura 6). 

Figura 6- Colaboração individual 

 
Fonte: autores (2018). 

 

Na pesquisa semelhante realizada em Macapá-AP, por Castro e Dias (2013) concluiu que 

(80%) das pessoas, manifestaram-se que “não colaboram” com a atividade, que em nossa avaliação, 

o fato se deve à pouca arborização existente ou, ainda, à ausência do poder público na realização 

das atividades de plantio que não oportuniza aos moradores participação na melhoria do local. 

 

3.6 MEDIDAS A SEREM TOMADAS 

Quando questionadas sobre “O que poderia ser feito para melhorar a arborização da sua 

rua?” o resultado mais expressivo “plantar mais arvores” (53%) logo depois “fazer trabalhos de 

conscientização ecológica sobre arborização” (26%) e “fazer manutenção e realizar podas de forma 

adequada de e em época correta (21%) (Figura 7).  
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Figura 7- medidas para melhorar a arborização. 

 
Fonte: autores (2018) 

Os moradores, em sua maioria, apoiam a ideia de todos plantarem árvores e reconhecem a 

sua importância, Alguns entrevistados enfatizaram a importância das arvores para meio ambiente, 

pois as arvores auxiliam na purificação e umidade do ar, agem como sequestradoras de dióxido de 

carbono (CO2), capturando gases tóxicos e devolvendo oxigênio para a atmosfera. Além disso, as 

árvores trazem outros benefícios para vários ecossistemas e espaços públicos. Segundo estudos 

feitos em Teresina-PI por Silva e Morais (2016). A disponibilidade de áreas verdes, com abrigo do 

sol, cria um ambiente propício para caminhada e outras formas de exercício, como corrida e 

ciclismo.  

 

4. CONCLUSÃO  

 Através dos dados obtidos com a aplicação de questionários, torna - se evidente que 

os moradores dos bairros Promissão II e Tropical possuem uma boa percepção ambiental, apesar 

de grande parte dos entrevistados não ter conhecimento a respeito do termo “arborização urbana” 

que pode estar relacionado com a baixa escolaridade. Observa-se que a população investigada 

percebe a importância da arborização no contexto urbano e ressaltam alguns pontos positivos que 

ela proporciona às cidades e a qualidade de vida, dentre os mais citados está a sombra e a redução 

do calor. 

 Isto indica que a população do centro urbano de Paragominas, representada por esses 

dois bairros, necessita da elaboração de políticas públicas voltadas para a arborização urbana no 

município, assim como, a sensibilização e educação ambiental para a população no que se refere a 

arborização. E com os resultados dessa pesquisa, possa contribuir com o poder público local e 

servir como auxílio aos futuros gestores ambiental de maneira a atender os anseios da população. 
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RESUMO  

Objetivou-se avaliar a ciência socioambiental como base na construção do conceito de Educação 

Ambiental por alunos do ensino Técnico em Meio Ambiente. Após a construção dos conceitos 

pelos alunos, reordenou-se as palavras utilizadas em cinco aspectos mencionados: socioeconômico, 

ambiental, educacional, individual e político. Utilizou-se a Análise de agrupamento hierárquico 

(Cluster) e Análise de escalonamento não-métrico multidimensional (nMDS) com a finalidade de 

evidenciar agrupamentos homogêneos entre os cinco aspectos evidenciados e Análise de 

Componentes Principais (PCA) com o intuito de correlacionar, através de combinações lineares, 

as palavras citadas pelos alunos. Dentre as palavras mais utilizadas na confecção dos conceitos 

pelos alunos foram: “meio ambiente”, “sociedade” e “educação”. As análises de MDS e Cluster 

destacam uma íntima relação entre os aspectos socioeconômicos e ambientais na construção dos 

conceitos. Adicionalmente, a análise de PCA, destaca a “sociedade”, o “meio ambiente” e os 

“problemas ambientais”, como termos determinantes na construção dos conceitos de Educação 

Ambiental pelos alunos. Este estudo, no âmbito de execução de práticas ambientais, pode inferir 

na escolha da metodologia a ser empregada em um determinado grupo, pois possibilita a 

caracterização da ciência ambiental atual e quais os aspectos que devem ser abordados. 

Recomenda-se novas abordagem, executando a mesma metodologia deste trabalho utilizando como 

objeto-alvo alunos do ensino superior. 

 

Palavras-chave: Problemáticas ambientais. Socioeconomia. Ambiente. Educação. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo histórico da Educação Ambiental apresenta marcos referentes a propostas, 

mudanças e tendências à sua evolução (ALVES, 2001). No geral, a Educação Ambiental aborda as 

questões ambientais de modo a fazer a sociedade refletir e buscar uma mudança de comportamento, 

sempre se auto-questionando sobre as consequências das atitudes que possam causar um possível 

impacto ambiental (ALVES, 2001). 

A nível internacional, a Educação Ambiental surgiu como instrumento de mitigação das 

problemáticas ambientais, principalmente a partir da industrialização e do avanço tecnológico 

(ALVES, 2001; JANSEN, VIEIRA; KRAISCH, 2007). No Brasil, as abordagens ambientais inicia-se 

através do ensino da ecologia, entretanto não delimita-se ao conteúdo de uma única disciplina e 

sim de modo transversal e interdisciplinar (ALVES, 2001; ABRANTES, MIRANDA; VASCONCELLOS, 

2014; FONSECA, 2016). Deste modo, busca-se nas práticas ambientais, no âmbito escolar, um bem 

comum à sociedade, propondo a transformação socioambiental voltada à solução dos problemas 

ambientas (ALVES, 2001; KLAUCK; BRODBECK, 2010).  

Enquanto alguns estudos abordam as questões voltadas a Educação Ambiental (DIÓGENES; 

ROCHA, 2009; SANTOS; GIORDANO, 2017), outros abordam uma nova definição a partir de revisões 

e adequações aos conceitos pré-estabelecidos historicamente (ROSS; BECKER, 2012). Entretanto, há 

uma carência de estudos que analisem a ciência ambiental da sociedade, no quesito conceitual de 

Educação Ambiental. Deste modo, na mesma proporção que o conhecimento tradicional apresenta 

uma elevada importância, a ciência ambiental da sociedade, formada a partir da formação dos 

indivíduos em cidadãos, deve ser estudada e valorizada. Neste sentido, o presente estudo tem como 

objetivo destacar a ciência socioambiental como base à formação conceitual de Educação 

Ambiental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi desenvolvido através de questionário aplicado alunos do ensino 

Técnico em Meio Ambiente do Instituto Tecnológico e Ambiental da Amazônia (ITAM), que tem 

duração de 18 meses, apresenta duas turmas por ciclo, com média de 15 alunos de 18 a 30 anos de 

idade. Utilizou-se como unidade amostral apenas uma turma, com um total de 13 alunos 
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(representatividade de 50%) pertencentes ao 9º mês do curso. 

Este estudo foi realizado durante a disciplina “Ciência Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável”, em maio de 2017, sendo que o questionário aplicado abordou apenas uma pergunta: 

“Conceitue Educação Ambiental a partir de sua ciência ambiental adquirida em sociedade”. 

Utilizou-se esse método de acordo com Marconi e Lakatos (2003), que se baseia na extração quali- 

e quantitativa através de uma abordagem direta do público-alvo, favorecendo uma extração do 

conhecimento empírico de cada indivíduo estudado. Adicionalmente, apresentou-se aos estudantes, 

diversos conceitos de Educação Ambiental disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, 2017).  

Adicionalmente, agrupou-se as palavras citadas nos conceitos de Educação Ambiental pelos 

alunos em cinco aspectos: socioeconômicos (e.g. formação dos cidadãos, sociedade, entre outros), 

ambientais (e.g. biodiversidade, sustentabilidade, problemas ambientais, entre outros), 

educacionais (e.g. ensino, conhecimento, entre outros), individuais (e.g. atitudes, homem, 

sensibilização, entre outros) e políticos (e.g. planejamento, gestão política). Posteriormente, 

utilizou-se análises multivariadas para evidenciar quais aspectos foram determinantes na 

construção dos conceitos. 

Utilizou-se a Análise de agrupamento – Cluster e Análise de escalonamento não-métrico 

multidimensional - nMDS com a finalidade de evidenciar agrupamentos homogêneos entre os 

cinco aspectos evidenciados e Análise de Componentes Principais – PCA com o intuito de 

correlacionar, através de combinações lineares, as palavras citadas pelos alunos.  

Os dados foram previamente logaritmizados e analisados a um nível de significância de 

95 % (p-value = 0,05) (ZAR, 2010), utilizando o software PAST – PAlaeontological STatistics 

(Versão 3.18) (HAMMER, 2018). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os conceitos de Educação Ambiental proposto pelos alunos do ensino Técnico em Meio 

Ambiente apresentaram dimensões distintas. Enquanto uns apresentaram objetividade, outros 

foram amplos e específicos. Ao todo 65 palavras foram citadas nos conceitos propostos, 

destacando-se as palavras “meio ambiente”, “educação” e “sociedade”. 
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 Dos cinco aspectos utilizados pelos alunos, destaca-se os aspectos socioeconômicos e 

ambientais, que foram presentes em todos os conceitos e, por isso, correspondem a 66% do 

conteúdo dos conceitos. Em contrapartida, os aspectos políticos apareceram em apenas cinco 

conceitos efetuados, correspondendo a apenas 3% do conteúdo dos conceitos propostos (Figura 

1A). A análise de nMDS permite-nos visualizar três grupos bem definidos, um grupo formado 

pelos conceitos que abordam principalmente os aspectos ambientais e socioeconômicos, um outro 

grupo correspondente aos conceitos com abordagem educacionais e individuais e um grupo 

formado apenas pelos conceitos que destacam uma abordagem política (Figura 1B). Em 

contrapartida, a análise de Cluster, reorganiza os termos, inserindo os aspectos políticos em um 

grupo junto aos aspectos educacionais e individuais (Figura 2). 

Figura 1 – A:Contribuição percentual de cada aspecto relacionado a construção do conceito de Educação 

Ambiental pelos alunos do ensino técnico em Meio Ambiente. Ordenação resultante da análise de 

escalonamento não métrico multidimensional (nMDS). B: Os círculos tracejados indicam os grupos formado 

através dos termos utilizados na construção conceitual pelos alunos. Os símbolos correspondem aos aspectos 

ambientais (*), socioeconômicos (♦), individuais (■), educacionais (▲) e políticos (●). 

 
 
Figura 2 - Análise de cluster para os aspectos utilizados na construção conceitual pelos alunos do ensino 

Técnico em Meio Ambiente. 
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A PCA, efetuada a partir das palavras utilizadas, apresenta as duas primeiras componentes 

respondendo a 89,29% da variação. Na PC1 (57,22%), destacam-se as palavras “sociedade” e 

“problemas ambientais” como principais termos utilizado na construção dos conceitos pelos alunos 

e, na PC2 (32,07%), destaca-se a palavra “meio ambiente” como termo principal (Figura 3). 

 
Figura 3 - Gráfico da análise de componentes principais correlacionando as definições de Educação 

Ambiental proposta pelos alunos do ensino Técnico em Meio Ambiente. 

 

 
 

A construção do conceito de Educação Ambiental proposto nesse estudo aborda, não apenas 

o âmbito escolar, mas sim, no âmbito social, ou seja, a ciência ambiental dos estudantes construída 

ao longo de sua formação como cidadão. Abrantes, Miranda e Vasconcellos (2014) citam que a 

Educação Ambiental, deve atrelar-se ao âmbito escolar, entretanto, destaca a importância dos 

alunos transpassarem os muros da escola, em uma visão mais ampla.  

O agrupamento dos aspectos socioeconômicos e ambientais corresponde as preocupações a 

nível nacional e mundial, que se destacam na disseminação de práticas ambientais voltadas a 

redução de impactos de larga escala (FONSECA, 2016). Já o agrupamento dos aspectos educacionais 

e individuais, estão voltados a uma realizada mais local, com iniciativas individuais, entretanto 

com uma responsabilidade equiparada as das nações (JANSEN, VIEIRA; KRAISCH, 2007). Neste 

sentido, Klauck e Brodbeck (2010) citam que a busca de soluções frente à problemática ambiental 

faz-se necessária e urgente, e que a resposta mais rápida gira em torno sociedade, a partir das 

atitudes individuais. 
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4. CONCLUSÃO 

 Conclui-se que os conceitos elaborados pelos alunos se apresentam coerentes com os 

demais conceitos disponíveis na literatura nacional e internacional. Além disso, o método utilizado 

apresentou-se eficaz, devido a diversidade dos conceitos construídos. Recomenda-se uma avaliação 

conceitual de estudantes de outros níveis de escolaridade, dentre eles os de ensino fundamental, 

graduação e pós-graduação. Deste modo poderá avaliar a construção do conceito de Educação 

Ambiental a partir do nível de escolaridade. 
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RESUMO  

O coentro (Coriandrum sativum L.) é certamente uma das hortaliças com maiores percentuais de 

água em sua constituição, geralmente acima dos 80%. Tendo em vista o alto teor de umidade 

apresentado pelo coentro, este estudo objetivou verificar se o tipo de adubação e o tempo do cultivo 

tem relação com o percentual de umidade apresentado pela hortaliça. Foram analisadas 6 amostras 

de coentro, provenientes de 4 diferentes meios de adubação. As amostras foram coletadas em 

regiões do município de Salvaterra, Marajó, PA. A determinação do percentual de umidade seguiu 

a metodologia de secagem direta em estufa a 105ºC, do instituto Adolfo Lutz. Com os resultados, 

verificou-se os percentuais de umidade de: 90,68% ± 0,15% para a amostra proveniente de 

adubação orgânica de origem vegetal, com tempo de cultivo de 20 dias; 89,39% ± 0,06%; 84,12% 

± 0,14% e 87,69% ± 0,27% para as amostras de cultivos com adubação aviária, as quais foram 

colhidas com cerca de 25, 20 e 28 dias, respectivamente; 88,62% ± 0,06% para a amostra submetida 

a três tipos de adubação: aviário, ovino e bovino, estando com 30 dias de plantada; e, 82,35% ± 

0,12% para a amostra cultivada em solo fertilizado com quatro diferentes adubos: aviário, ovino, 

foliar e químico, com 40 dias de plantada. Correlacionando todos os resultados não foi possível 

estabelecer uma relação entre o tipo de adubação utilizado na lavoura de coentro e o percentual de 

umidade que este apresenta. Em se tratando do tempo do plantio, também não houve relação direta 

entre o percentual de umidade apresentada e a quantidade de dias da lavoura.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma herbácea, anual, pertencente à família das 

apiáceas. É uma das hortaliças mais consumidas na culinária brasileira, especialmente no Norte e 

Nordeste do país. Seu cultivo nessas regiões é alto, uma vez que as condições climáticas favoráveis, 

como clima ameno a quente, solos férteis ricos em matéria orgânica e boa disponibilidade de água 

durante todo o ciclo da planta, possibilitam um bom desenvolvimento desta cultura (AHMED; 

SHIVHARE; SINGH, 2004). Estudos como o de Santos et al. (2012) e Silva (2014), referem-se ao 

coentro como uma das hortaliças com elevado teor de umidade, geralmente acima de 80%. 

 Segundo o Instituto Adolfo Lutz (2008), os alimentos, sejam eles industrializados ou não, 

contém água em sua constituição, seja na forma livre ou ligada. A água na forma livre, está 

disponível para participar das reações bioquímicas que ocorrem nos alimentos, além de ser 

facilmente evaporada; enquanto que a água ligada, está no interior do alimento, sem interagir 

quimicamente com ele, não estando disponível para as reações e são de difícil evaporação.  

 A análise de umidade corresponde a perda de massa sofrida pelo produto quando submetido 

ao processo de secagem. O procedimento convencional utilizado é o de secagem direta em estufa 

a 105°C. Neste método a desidratação ocorre com a aplicação de calor, sob condições controladas, 

para remover, por evaporação, a maior parte da água presente em um alimento. O percentual de 

umidade é obtido por meio da razão entre a massa que foi perdida pela amostra, e sua massa 

original, sendo o resultado multiplicado por 100 (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

 Este estudo teve como objetivo determinar o teor de umidade de amostras de coentro 

cultivadas em diferentes tipos de adubação, provenientes do município de Salvaterra-PA, 

verificando se a adubação utilizada na lavoura e o tempo do cultivo estão relacionados com o 

percentual de umidade apresentado pela hortaliça. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDO 

Este estudo analisou 6 amostras de coentro, cultivadas em quatro diferentes meios de 

adubação. As amostras foram adquiridas junto a agricultores do município de Salvaterra, localizado 
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na microrregião do Arari, arquipélago do Marajó, PA (Figura 1). Os tipos de adubação utilizados 

nas lavouras de coentro e os locais e coordenadas de aquisição das amostras estão listados no 

Quadro 1. 

 

Figura 1 – Localizações dos pontos de coletas das amostras de coentro, no município de Salvaterra, PA. 

 
Fonte: Programa Google Earth versão 7.3.2.5491 (2018). 

 

Quadro 1 – Tipos de adubações das lavouras de coentro e localização das áreas de coleta. 

Cod. das 

amostras 
Tipo de adubação Local das coletas 

Coordenadas dos Pontos 

coletados 

Latitude (S) Longitude (W) 

A1 Restos de vegetal B. Nova Colônia 0º45'09.2'' 48º31'52.1'' 

A2 

Aviário 

B. Paes de Carvalho 0º45'18.8'' 48º31'25.2'' 

A3 C. São veríssimos 0º44'11.5'' 48º32'44.5'' 

A4 
C. Caldeirão 

0º43'50.7''  48º32'15.6'' 

A5 Aviário, ovino e bovino 0º43'58.8'' 48º32'36.3'' 

A6 Aviário, ovino, foliar e químico* V. Chiquita 0º51'33.4'' 48º36'59.6'' 

*Mistura de cloreto de potássio, ureia e fósforo. / Cod.: codificação; B.: bairro; C.: comunidade; V.: vila. 

Fonte: Autores (2018). 

 

2.2. Local de realização da análise 

O teor de umidade das amostras de coentro foi determinado no laboratório de Ciências 

Naturais, da Universidade do Estado do Pará, Campus XIX/Salvaterra. 
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2.3. Aquisição e preparativo das amostras de coentro para a análise 

 A aquisição das amostras de coentro junto aos agricultores ocorreu nos meses de setembro 

e outubro do ano de 2018. As amostras foram coletadas ao final da tarde do dia que antecedeu as 

análises, diretamente dos canteiros dos proprietários. Foram embaladas em sacolas plásticas e 

transportadas à residência dos pesquisadores, onde foram higienizadas com água corrente e 

deixadas em repouso em local seco e arejado para evaporação da água de adsorção.  Pela manhã 

foram transportadas até o laboratório da UEPA - Campus XIX/Salvaterra, para serem analisadas. 

 Nas análises, utilizou-se apenas a parte aérea da planta (folhas e caules), a parte subterrânea 

(raízes) foram removidas e descartadas. As folhas e caules foram cortadas em pedaços pequenos 

com auxílio de faca e tábua de corte (Figura 2). 

 
Figura 2 – amostra de coentro in natura cortado com auxílio de faca e tábua de corte. 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

 

2.4. Determinação do percentual de umidade (%u) 

A determinação do percentual de umidade das amostras de coentro foi de acordo com 

metodologia de secagem direta em estufa a 105 ºC, do Instituto Adofo Lutz (2008). Todas as 

amostras tiveram seus percentuais de umidade verificados em triplicata. 

2.4.1. Procedimento metodológico da análise de umidade 

Pesou-se na balança analítica, em um Becker previamente aquecido em estufa a 105 ºC/1h, 

resfriado em dessecador até a temperatura ambiente e com peso verificado e registrado, 5g de 

coentro. O conjunto foi levado a estufa (Deleo®) a 105 ºC, onde permaneceu por 5 horas. Após, 

foi retirado, armazenado em dessecador até temperatura ambiente, para então, ter seu peso 
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verificado e registrado. O recipiente voltou a estufa, para secagem por mais 30 minutos. Esta etapa 

foi executada até a amostra apresentar peso constante. O percentual foi calculado a partir da 

equação (1). 

 

(1) Equação para determinação do percentual de umidade nas amostras de coentro  

%U = 
Pi - Pf

Pi
 . 100 

%U = percentual de umidade; Pi = peso da amostra; Pf = peso da amostra desidratada 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Na Tabela 1, estão apresentados os teores de umidade das amostras de coentro analisadas, 

o tipo de adubação que foram submetidas e o tempo do cultivo em dias. 

 
Tabela 1 – percentual de umidade (médiaa ± D.Pb) das amostras de coentro analisadas 

Amostra Umidade (%) Adubação T. do cultivo (dias) 

A1 90,68 ± 0,15 Restos vegetais 20 

A2 89,39 ± 0,06 Aviário 25 

A3 84,12 ± 0,14 Aviário 20 

A4 87,69 ± 0,27 Aviário 28 

A5 88,62 ± 0,06 Aviário, ovino e bovino 30 

A6 82,35 ± 0,12 Aviário, ovino, foliar e químico 40 
a: média da triplicata; b: desvio padrão da média (a unidade do desvio está de acordo com a unidade do 

parâmetro); T.: tempo; A: agricultor. 

Fonte: Autores (2018). 

 

Verifica-se que a amostra A1 foi a que apresentou maior percentual de umidade, 90,68% ± 

0,15%. O adubo a qual foi submetida, é de origem vegetal, e sua colheita ocorreu após cerca 20 

dias de plantada.  

Com o mesmo período de colheita da A1, a amostra A3 apresentou percentual de umidade 

relativamente inferior. O adubo utilizado na plantação, de acordo o produtor, é somente de origem 

aviária. As amostras A2 e A4, submetidas ao mesmo tipo de adubação, e com tempo de 25 e 28 

dias, respectivamente, não apresentaram proximidades entre si, ou com a amostra A3.  

A amostra A5, colhida com cerca 30 dias, tem teor de umidade próximo ao teor da A1, no 
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entanto, foi submetida a 3 diferentes adubos: aviário, ovino e bovino.  

Segundo Filgueira (2003), a adubação orgânica além de ser fonte de nutriente para a 

plantação, é também um excelente condicionador do solo, melhorando as características físicas e 

químicas, como aumento na capacidade de retenção de água, a aeração do solo, o pH e a capacidade 

de troca de cátions CTC (CAVALLARO JÚNIOR, 2006). 

A A6 apresentou o menor teor de água na constituição, sua colheita ocorreu após cerca de 

40 dias de plantada. O adubo aplicado na lavoura foi mesclado, sendo utilizado: aviário, ovino, 

foliar e químico. 

Lima et al. (2010), descrevem que a adubação é uma das principais tecnologias usadas para 

aumentar a produtividade e a rentabilidade das culturas, e os diferentes tipos de adubação (orgânica 

e química) podem influenciar nas características físico-químicas do cultivar e provocar alterações 

nas propriedades químicas do solo de modo a alterar a sua qualidade. 

No Gráfico 1, tem-se a correlação entre o tipo de adubo utilizado nas lavouras de coentro 

analisadas e o percentual de umidade verificado.  

 

Gráfico 1 – correlação entre o percentual de umidade e o tipo de adubo utilizado nas lavouras. 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

No Gráfico 1, observa-se que as amostras A1 e A2; e, A4 e A5 apresentam proximidades 

no teor de água entre si, contudo, o adubo a qual foram submetidas são diferentes. Ao analisar 
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amostras cultivadas com o mesmo tipo de adubação, os valores destoam significativamente entre 

si. A amostra submetida a quatro diferentes adubos não apresenta proximidade com os demais 

valores. Desta forma, não é possível estabelecer uma relação direta entre o teor de umidade e o tipo 

de adubo utilizado nas lavouras de coentro analisadas. 

No Gráfico 2, tem-se a correlação entre o tempo dos cultivos e o percentual de umidade 

apresentado por estes. 

 

Gráfico 2 – correlação entre o tempo das lavouras de coentro e seus respectivos percentuais de umidade. 

 
Fonte: Autores (2018). 

 

Analisando o Gráfico 2, nota-se que também não há relação direta entre o período do cultivo 

e o percentual de umidade do coentro, visto que amostras colhidas com o mesmo tempo de 

plantadas apresentaram teores de umidade diferentes. 

 

4. CONCLUSÃO  

Com os dados levantados nesta pesquisa não foi possível estabelecer uma correlação direta, 

entre o tipo de adubação utilizado nas lavouras de coentro e o percentual de umidade, e o tempo do 

cultivo e o percentual de umidade. Outras variáveis que podem ter influenciado no teor de umidade 

é a quantidade de vezes que são irrigadas as lavouras e o quanto de água é utilizado. Quanto a 

primeira variável, todos os produtores informaram no momento de aquisição das amostras, que 

irrigam suas lavouras duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra ao final da tarde. Em se tratando 
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da quantidade de água, nenhum soube informar o quantitativo utilizado. 

 A determinação de umidade é uma das medidas mais importantes e utilizadas na análise de 

alimentos. No processo de secagem essa determinação é fundamental, uma vez que o conhecimento 

do teor de umidade das matérias-primas é importante na conservação e armazenamento, na 

manutenção da sua qualidade e no processo de comercialização.  
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RESUMO  

O estágio supervisionado proporciona ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos 

acadêmicos em situações da prática profissional, criando a possibilidade do exercício de suas 

habilidades. Neste sentido o trabalho relata a vivência na realidade da família Gomes, procurando 

compreender a família e sistema produtivo. Os habitantes da várzea (conhecidos como ribeirinhos) 

ocupam a região há várias gerações. Ao longo do tempo, os ribeirinhos desenvolveram sistemas de 

manejo adaptados às condições ambientais locais. O sistema de produção fundamentado na 

agricultura, pesca e extrativismo é a base da reprodução das famílias que habitam as margens dos 

rios e igarapés da Amazônia. Com o reflexo da vivência verifica-se que os agricultores optam pelo 

manejo e a utilização das boas práticas da produção do açaí que estão voltadas para o processo de 

produção, beneficiamento e melhoria da qualidade, visando favorecer a produção dos frutos por 

meio de uma utilização equilibrada, retirando apenas uma parte dos frutos, para que a outra fique 

para garantir as produções futuras. Para garantir a manutenção do meio ambiente, a comunidade 

ribeirinha criou uma organização de preservação à natureza, para que as famílias tenham a 

consciência de não desmatar nas beiradas dos rios, para não causar a erosão nas beiradas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A agricultura na Amazônia é baseada, em sua maioria, na unidade de produção assentada 

na força de trabalho familiar, com a participação dos filhos, esposa e geralmente algum agregado 

familiar. As atividades são realizadas nos ambientes agrícolas, florestais, mananciais terrestres e 

aquáticos, combinando a agricultura ao extrativismo vegetal e animal. A unidade e o trabalho são 

organizados pela família, podendo contar, por vezes, com a participação de parentes ou vizinhos 

de outra localidade (LAMARCHE, 1998). 

 Segundo Cardoso et al., (2007), o Território do Baixo Tocantins é composto por áreas de 

várzea (ilhas) e terras firmes, caracterizadas por uma extensa relação da população com o meio 

natural. Sua população reside em área de várzea, sob o modo de vida ribeirinho, dependente da 

acessibilidade fluvial, da pesca, do extrativismo e da agricultura familiar. 

 Os habitantes da várzea (conhecidos como ribeirinhos) ocupam a região há várias gerações. 

Ao longo do tempo, os ribeirinhos desenvolveram sistemas de manejo adaptados às condições 

ambientais locais. Desde o início da ocupação luso-brasileira, vários recursos naturais foram 

explorados, como por exemplo, o cacau, os quelônios, a borracha, as peles de animais silvestres 

(como o jacaré e a capivara), a madeira, a pesca e a agricultura familiar (VIEIRA, 1992). 

 O objetivo deste trabalho é relatar a vivência da realidade da família Gomes, procurando 

compreender a família e sistema produtivo. Nesse sentido, o estágio supervisionado proporciona 

ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações da prática 

profissional, criando a possibilidade do exercício de suas habilidades. 

  

2. METODOLOGIA 

 

 Este relato de experiência refere-se a vivência realizada na propriedade do Sr. Mauro 

Gomes, localizada sobre as margens do rio conhecido como Mamangal que pertence à Vila de 

Maiauatá que é sede do 2º distrito de Igarapé-Mirí e fica a 17 km do centro do município de Igarapé-

Mirí seguindo pela PA 407, localizada na confluência do rio Meruú-Açú e do rio Maiauatá que dá 

nome à Vila. Em decorrência do estágio supervisionado de imersão no meio rural do curso de 
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agronomia do IFPA – Campus Castanhal.  

O período em que o espaço de formação foi realizado compreendeu aos dias 09 à 17 de 

dezembro. Para melhor compreensão do funcionamento e da dinâmica dos estabelecimentos 

agrícolas, foi utilizado o método de observação direta em que o sistema família-estabelecimento 

foi estudado e analisado através da situação vivenciada através do período de imersão no meio. 

No dia 09 de dezembro de 2014, chegou-se na propriedade do Sr. Mauro, onde se realizou 

inicialmente, uma breve reunião com a família, onde foram apresentados os membros da família e 

o funcionamento das atividades. Neste momento foi possível ter a experiência de acompanhar o 

dia-a-dia da família, a partir da realização de atividades, sendo que o principal cultivo da família é 

o açaí (Euterpe oleraceae). 

A principal atividade econômica da região é o cultivo do açaí, sendo esta a principal 

atividade geradora de renda para a maioria da população, onde na época da safra (agosto a 

dezembro), há um giro na movimentação financeira, pois na época da entressafra as comunidades 

passam por dificuldades financeiras, pois é na época do inverno que acontecem as grandes cheias 

dos rios (lançantes), inviabilizando atividades como a pesca e produção agrícola sustentável 

(OLIVEIRA; et al, 2007). 

José Maurício, Alessandro e Leonardo, filhos do Sr. Mauro, são responsáveis pela colheita 

e debulha do açaí. A colheita dos cachos de açaí é feita pela manhã, para evitar perda excessiva de 

água e fermentação dos frutos, por meio do método tradicional de subida na palmeira, por meio de 

cinto denominado com peconha, e é feita pelos próprios filhos do Sr. Mauro, a partir da folha verde 

do açaizeiro ou de saco de fibras (saco de cebola). Então se faz a retirada do cacho com o auxílio 

de uma faca, amarrada na cintura, e depois desce escorregando pelo tronco.  

Após a colheita e debulha manual dos frutos dos açaizeiros, estes são acondicionados em 

cestos feitos com fibras vegetais, ou paneiros, confeccionados com fibras de jacitara (Desmoncus 

polyacanthus Mart.) ou de guarumã (Ischinasiphon obliquus (Rud.) Koern.), com capacidade para 

comportar 14 ou 28 kg de frutos. 

Enquanto é feita a colheita do açaí pela manhã, a esposa do Sr. Mauro, dona Maria de Jesus 

mais conhecida na Vila como dona Dedê, faz os afazeres domésticos. Após o almoço a família 
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aproveita para descansar, exceto dois filhos deles (Alessandro e Leonardo), pois irão para a escola, 

nos dias de segunda-feira à sexta-feira. E dona Dedê cursa o Ensino Médio em alguns dias à tarde. 

A ideia da sustentabilidade na concepção e prática dos ribeirinhos pode ser compreendida 

se percebermos o tempo que estes já vêm se relacionando com a natureza e a forma como 

desenvolvem esta relação (OLIVEIRA, et al, 2007). 

Por fim, no dia 17 de dezembro foi realizada uma reunião com os discentes e as famílias na 

associação do projeto mutirão para socializar os resultados da vivência e agradecer as famílias pela 

grande contribuição na vida profissional dos discentes, fortalecendo o lanço entre os ribeirinhos e 

a instituição. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A origem da constituição da família teve início no município de Igarapé-Mirí, Sr. Mauro e 

sua esposa casaram-se em 1984. Sr. Mauro e família sempre moraram as margens do rio 

pertencentes à Vila de Maiauatá. Eles têm cinco filhos, sendo duas filhas que moram na Vila de 

Maiauatá, dois filhos adotivos (Alessandro e Leonardo) e José Maurício que moram na 

propriedade.  

A filha mais velha mora na Vila Maiauatá e possuí dois filhos pequenos. Jaqueline Gomes 

também filha do casal mora e trabalha na área de comércio na Vila de Maiauatá. José Maurício 

concluiu o Ensino Médio e trabalha na propriedade do pai, como apanhador de açaí. Alessandro e 

Leonardo são os filhos que dona Dedê e seu Mauro criam, pois sua família legitima não tinham 

condição de criar. Os dois cursam o Ensino Fundamental no período da tarde, e eles também são 

apanhadores de açaí e ajudam o José Maurício de manhã.  

Uma das características comuns das famílias ribeirinhas é o fato de o abastecimento 

doméstico de água ser feito diretamente dos rios, cujas condições sanitárias pioram no inverno e 

melhoram no verão, ficando o rio mais limpo com a descida das águas. A falta de tratamento da 

água e do esgoto é equivalente para os diferentes estratos de renda, daqueles que nada possuem e 

os que podem comprar eletrodomésticos e móveis. A forma mais comum dessas famílias e de tratar 

a água, misturar compostos à base de cloro, separando em tonéis a que vai ser bebida, a que será 

utilizada no preparo dos alimentos e a da higiene e lavagem das roupas. 
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O sistema de produção fundamentado na agricultura pesca e extrativismo é a base da 

reprodução das famílias que habitam as margens dos rios e igarapés da Amazônia. Estes variam 

em função de aspectos culturais, relações sociais e econômicas e especificidades do ambiente, se 

confundindo muitas vezes com a própria identidade dos habitantes destas áreas, denominados como 

ribeirinhos (LITLE, 2002). É a partir deles que se estabelece a relação do homem com a terra, e o 

desdobramento das atividades produtivas informa os modos de vida e de certa forma a dinâmica 

ecossistêmica de uma localidade. 

Segundo relato do Sr. Mauro “há uns anos atrás, vieram uns técnicos da Emater nos 

orientar a deixar três açaizeiros por touceira para melhorar a produção, mais não foi isso que 

aconteceu, isso me gerou prejuízos, essa área não produz mais, como produzia antes deles 

chegarem”, ou seja, a prática de desbaste, que visa eliminar o excesso de estipes, deixando de três 

a quatro em cada touceira, sendo eliminados aqueles muito altos, finos, velhos e defeituosos ou que 

apresentem pouca produção de frutos. 

Essa prática é realizada na entressafra, que na região vai de fevereiro a abril, com 

aproveitamento dos palmitos e também das estirpes mais lignificadas para confecção de assoalhos, 

estivas, curral de porcos, sanitários entre outros usos. 

Segundo Oliveira et al, (2007), percebeu-se que o açaí é de importância incalculável para 

renda da família ribeirinha, a pesca e o matapí e outros frutos que tem na propriedade são para o 

consumo da família e para a região, em virtude de sua utilização constante por grande parte da 

população (principalmente ribeirinhos) e da grande demanda para exportação. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Com o reflexo da vivência verifica-se que os agricultores optam pelo manejo e a utilização 

das boas práticas da produção do açaí que estão voltadas, principalmente, para o processo de 

produção, beneficiamento e melhoria da qualidade, visando favorecer a produção dos frutos por 

meio de uma utilização equilibrada, ou seja, retirando apenas uma parte dos frutos, para que a outra 

fique para garantir as produções futuras. 

Para garantir a manutenção do meio ambiente, a comunidade ribeirinha criou uma 
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Organização de Preservação à Natureza, para que as famílias tenham a consciência de não desmatar 

nas beiradas dos rios, para não causar a erosão nas beiradas. 

O estágio supervisionado de imersão no meio rural contribui para a aquisição da prática 

profissional, pois durante esse período os discentes tiveram a compreensão de todo o conhecimento 

teórico que adquiriu durante a graduação. Além disso, o discente aprende a resolver problemas e 

passa a entender a grande importância que tem o agrônomo no agroextrativismo nas comunidades 

ribeirinhas. 
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RESUMO  

Os efluentes despejados em corpos hídricos sem o devido tratamento podem causar poluição, 

provocando um desequilíbrio no meio aquático. O município de Capitão Poço possui uma alta 

produção de laranja e conta com diversas lavadeiras, a qual produz efluente rico em óleos, graxas, 

sabão e detergentes. Desse modo, o objetivo desse trabalho é analisar a toxidade da água de 

lavagem de laranja por meio de bioensaios com Brassica oleracea a fim de utilizar o efluente para 

fins de reúso. O efluente coletado procede de uma lavadeira de laranja do município de Capitão 

Poço, o qual, após a coleta, foi levado ao laboratório para análises físico-químicas. Foram 

preparadas cinco soluções testes (25%, 50%, 75%, 100% do efluente e 100% de água destilada) 

em 20 placas de petri, contabilizando 5 tratamentos e 4 repetições. Após o período de 120 horas, 

realizou-se o cálculo do número de sementes que germinaram e do comprimento da radícula. Ao 

analisar os dados obtidos, pode-se perceber que o T2 (50% efluente) houve maior média no número 

de germinação e o T3 (75% de efluente) apresentou maior média do comprimento da raiz. Porém, 

pelo teste de Tukey não houve diferença entre os tratamentos, quando considerado o comprimento 

da raiz, a 5% de significância.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A poluição de corpos hídricos ocorre principalmente pelo despejo de efluentes não 

tratados, acarretando danos ao ecossistema aquático, como a eutrofização (MILLER e 

SPOOLMAN, 2015). A eutrofização é um problema recorrente nos rios brasileiros e ocorre devido 

ao acúmulo de matéria orgânica rica em fósforo e nitrogênio no ecossistema aquático, levando à 

depleção de oxigênio dissolvido no meio e impedindo a passagem de luz. Isso acontece por conta 

do despejo de lixo e efluentes que podem ser: industriais, agrícolas, pluviais, urbanos e depósitos 

de resíduos sólidos (RODRIGUES et al, 2013). 

 A fim de diminuir os gastos com tratamento, uma possibilidade de destinação é 

realizar o reúso de efluentes para variados fins, como na agricultura, porém, para isso, é necessário 

conhecer se essa técnica pode ocasionar prejuízos ao meio e ao ecossistema. Existem diversos 

estudos toxicológicos que visam avaliar os riscos e os prováveis usos dos efluentes nas espécies 

vegetais. O estudo de Goetze et al. (2004), realizado com a espécie vegetal Brassica oleracea var. 

capitata cv. Kenzan, foram testados os efeitos na germinação de extratos lixiviados e solubilizados 

das folhas de fumo (Nicotina tabacum) e das folhas de eucalipto (Eucalyptos grandis). As análises 

verificaram os efeitos na germinação e no desenvolvimento do repolho e em todas as dosagens 

ocorreu redução no desenvolvimento e inibição da germinação das sementes, porém, não ocorreram 

diferenças significativas entre os diferentes extratos. 

Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), até janeiro 

de 2018, o Brasil está em primeiro lugar no que diz respeito à produção, fornecimento e distribuição 

de laranjas frescas (USDA, 2018). Nesse contexto, no ano de 2015, o município de Capitão Poço, 

que é a maior cidade produtora de laranja do nordeste paraense, teve a produção de 50201,56 

toneladas de laranja (ADEPARÁ, 2017). O município de Capitão Poço conta com diversas 

lavadeiras de laranja e o efluente proveniente do processo de lavagem geralmente é descartado no 

esgoto comum. O efluente proveniente do processo de lavagem é caracterizado por possuir em sua 

composição propriedades alcalinas, presença de óleos e graxas, além de grandes quantidades de 

sabão e detergentes usados para remover as impurezas superficiais dos frutos (WOLLENER et al, 
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1954 apud y MENEZES, 2005). Com isso, o objetivo do trabalho foi analisar a toxidade do efluente 

da lavagem de laranja por meio de bioensaios in vitro com semente de repolho (Brassica oleracea). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo baseou-se na metodologia da American Society for Testing and Materials 

(ASTM), com adaptações, que disponibiliza um Guia Padrão para Realização de Testes de 

Toxicidade de Plantas Terrestres (ASTM, 2014). A coleta do efluente ocorreu em uma lavadeira 

no município de Capitão Poço seguindo recomendações da Cetesb (2011). Após a coleta, o efluente 

foi levado para o Laboratório Multiusuários da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), 

onde analisou-se os parâmetros pH, condutividade elétrica (CE), temperatura (T), sólidos totais 

(ST), sólidos fixos (SF), sólidos voláteis, nitrito (N-NO2
-) e fósforo total (Ptotal) utilizando-se de 

metodologias de APHA (2005) e equipamentos específicos, conforme descritos na Tabela 1. A 

Tabela 2 apresenta a caracterização do efluente utilizado no experimento.  

 

Tabela 1. Metodologia e equipamentos para análise dos parâmetros físico-químicos no efluente da lavagem da 

laranja 

Parâmetro Método Equipamento 

Condutividade Elétrica Potenciométrico Caneta TDS&ECB-MAX  

pH Potenciométrico PH1700 

Sólidos Totais Dissolvidos Potenciométrico Caneta TDS&ECB-MAX  

Sólitos Totais, Fixos e 

Voláteis 

Gravimétrico  

(SABESP, 1999) 

Mufla 

Temperatura Potenciométrico M0910 

Nitrito Colorimétrico (4500-N02 B) Espectrofotômetro Genesy 10UV 

Fósforo Total Colorimétrico (Método do 

ácido ascórbico/4500PB5 e 

4500PE) 

Espectrofotômetro Genesy 10UV 

 

Tabela 2. Caracterização do efluente da lavagem de laranja utilizando no experimento 

pH T CE STD ST SF SV NO2 PTOTAL 

(H20) (°C) ----------------------------------- (mg/L) ------------------------------------ 

6,2 27,2 0,021 0,042 1962 604 1358 1,28 4,46 

 

T – Temperatura, CE – Condutividade Elétrica, STD – Sólidos Totais Dissolvidos, ST – Sólidos Totais, SF – Sólidos Fixos, SV – 

Sólidos Voláteis, N-NO2
- – Nitrito, Ptotal – Fósforo Total 
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O estudo toxicológico teve cinco soluções testes, cada uma com 4 repetições, sendo o 

controle, 100% água destilada, e as outras quatro com efluente da laranja em concentrações de 

100% (T5), 75% (T4), 50% (T3), e 25% (T2), com diluição em água destilada. 

Após a preparação das soluções, foram separadas, no total, vinte placas de petri, com 

diâmetro de 100 mm e altura de 15 mm. Em seguida, colocou-se papel qualitativo ao fundo das 

placas de petri e adicionou-se 2 mL de cada solução dos referidos tratamentos e distribuiu-se 6 

sementes de repolho (Brassica oleracea), cultivar 4 estações, espaçadas igualmente. 

 As placas de petri foram colocadas em câmara de germinação com temperatura 

controlada de 24 °C ± 2 °C, na ausência de luz, onde permaneceram por aproximadamente 120 

horas. Depois desse período de incubação, as placas foram retiradas da câmara e ocorreu a análise 

dos efeitos do efluente no número de germinação das sementes e no crescimento da raiz (mm) 

medido com o auxílio de um paquímetro. Por fim, com o auxílio do programa estatístico Action 

Stat foi feita a análise estatística do número de germinação e do comprimento da raiz seguindo as 

pressuposições da análise de variância (ANOVA). A germinação não passou no teste de 

normalidade, mesmo sendo submetida às transformações de Box-Cox e de Arco Seno, portanto as 

análises ocorreram com base na média aritmética do número de sementes que germinaram a cada 

tratamento. O comprimento da raiz passou pelo teste de normalidade e, portanto, foi realizado teste 

de comparação de médias pelo Teste de Tukey. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O efluente proveniente da lavadeira de laranja possui características ácidas, apresentando 

pH 6,2 diferente do descrito em um estudo por Ponezi et al. (2005), onde o índice de pH analisado 

correspondia a 8,5 ± 4,25, pH básico. Nos demais parâmetros analisados os índices também 

diferiram (Tabela 3). É possível verificar um alto teor de matéria orgânica no efluente da laranja, 

indicado pelo alto valor de sólidos voláteis (SV).  
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Tabela 3. Resultados encontrados por Ponezi et al (2005) e resultados encontrados pelos autores 

  ST SF SV Ptotal 
 

---------------------------------------- mg/l ------------------------------------------ 

Ponezi 317 ± 187 263± 171 52 ±  178 2,8 ±  0,8 

Autores 1962 604 1358 4,46 

 

ST – Sólidos Totais, SV – Sólidos Voláteis, SF – Sólidos Fixos, Ptotal – Fósforo Total 

 

Tabela 4. Média do número de germinação e crescimento da raiz nos diferentes tratamentos 

Tratamento Germinação (unid.) Crescimento da Raiz (mm) 

T1 (100% água) 4,25 10,48 a ± 2,21 a 

T2 (25% efluente) 5,75 17,69 a ± 0,5 a 

T3 (50% efluente) 4,5 33,02 a ± 1,29 a 

T4 (75% efluente) 3,5 13,25 a ± 2,64 a 

T5 (100% efluente) 4,25 20,9 a ± 8,08 a 
Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

Estatisticamente, todos os tratamentos não diferiram pelo teste de Tukey, a 5% de 

significância (p = 0,4271). Em um estudo realizado por Cavalcante e Perez na espécie vegetal 

Leucaena leucocephala (Lam) de Wit (1996), em que foram analisados diferentes faixas de pH, por 

meio de soluções tampão acondicionadas em placa de petri contendo papel filtro, constatou-se que 

os níveis de pH próximos de 5 não interferem significativamente a germinação. Deste modo, 

presume-se que o índice de pH obtido não interferiu no desenvolvimento das sementes de Brassica 

oleracea 4 estações. 

O fósforo é um dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento vegetal, sua falta nas fases 

iniciais do vegetal compromete irreparavelmente o desenvolvimento. Sementes que recebem 

grandes concentrações de fósforo tendem a ter um melhor desenvolvimento (GRANT et al, 2001). 

Assim, diante da concentração de fósforo total encontrado no efluente cítrico estudado, entende-se 

que ele agrega benefícios ao desenvolvimento das sementes de repolho. O nitrogênio é um dos 

elementos limitantes para o desenvolvimento vegetal, estando presente em diversas formas no meio 

ambiente, como nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e nitrogênio orgânico (GALLO e BASSO, 

2013). Entretanto, um elevado teor de nitrogênio no vegetal pode prejudicar o desenvolvimento 
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das plantas (MARRECO e LOPES, 2013). Desse modo, presume-se que o baixo teor de nitrogênio 

encontrado não traz benefícios e nem malefícios ao desenvolvimento vegetal das sementes.  

Apesar de não apresentar diferença estatística, foi possível perceber que o T2 foi o 

tratamento que apresentou maior germinação (35%) e o T3 apresentou maior crescimento da raiz 

(215%). Apesar dos resultados obtidos neste estudo, mais testes devem ser realizados utilizando 

efluente da lavagem da laranja, para melhor compreensão do modo como o efluente afeta os 

ecossistemas e os sistemas biológicos.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

 O efluente utilizado no estudo não demonstrou ser tóxico para o repolho (Brassica 

oleracea), e suas características físico-químicas não exibem alterações que afetam negativamente 

o desenvolvimento vegetal. Nesse sentido, preve-se que o efluente da lavagem da laranja pode ser 

reutilizado como água de irrigação na agricultura.  
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RESUMO  

Mudanças climáticas podem aumentam os riscos de eutrofização, a qual é a principal causa das 

florações de cianobactérias em rios e reservatórios, muitas das quais são tóxicas ao seres humanos. 

Este trabalho avaliou o desenvolvimento e o crescimento, através da clorofila- a, das cianobactérias 

Microcystis aeruginosa e Geitlerinema amphibium em ensaios de microcosmo, isoladas das águas 

do rio Pará próximas à região portuária de Vila do Conde (Barcarena, Pará), diante de cenários 

hipotéticos com temperaturas elevadas e fotoperíodos longos próximos às previsões de mudanças 

climáticas esperadas para o século 21. A cepa composta pelas duas espécies foi avaliada durante 

30 dias em três tipos de experimentos: experimento 1 (temperatura de 15-25°C e fotoperíodo de 

12h claro:12h escuro); experimento 2 (temperatura de 26-30°C e fotoperíodo de 12h claro:12h 

escuro); experimento 3 (temperatura de 30±5 °C e fotoperíodo de 24h). A cada três dias foram 

retiradas três amostras aleatórias de cada experimento, sendo 2 mL usados para observar o 

desenvolvimento da cepa e o restante do volume foi destinado a análise de clorofila- a. 

Temperaturas elevadas e modificações no fotoperíodo interferem diretamente no crescimento das 

cianobactérias, visto que os experimentos 2 e 3 apresentaram maiores concentrações de clorofila- 

a em todas as fases. Nos experimentos 2 e 3, a cianobactéria G. amphibium começou a aparecer a 

partir do 6° dia (T2) e dominou nos demais tempos formando emaranhados de filamentos longos 

que dissolveram a mucilagem de M. aeruginosa dispersando suas células. O domínio de G. 

amphibium sugere que temperaturas elevadas e fotoperíodo intenso ocasionados por mudanças 

climáticas vão selecionar futuramente a dominância de grupos de cianobactérias em ambientes 

aquáticos. Este estudo subsidiará pesquisas sobre a influência dos fatores climáticos (temperatura 

e fotoperíodo, por exemplo) sobre a produção de toxinas em cepas de cianobactérias. 

 

Palavras-chave: Cianobactérias. Fotoperíodo. Temperatura. 
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1. INTRODUÇÃO  

Muitas espécies de cianobactérias são formadoras de florações e produtoras de toxinas, 

sendo prejudiciais para o meio ambiente e a saúde pública. Entre essas espécies estão às 

pertencentes ao gênero Microcystis, o qual possui maior número de relatos de florações no mundo 

(MOWE et al., 2015). 

O gênero Microcystis trata-se de organismo exclusivamente planctônico que ocorre em 

água doce e salobra com ampla distribuição pelo mundo (KOMÁREK; ANAGNOSTIDIS, 2008), 

onde já foram descritas 25 espécies. No Brasil ocorrem 12 espécies e no estado do Pará, Costa et 

al. (2014) reconheceram 11 espécies de Microcystis.  

Espécies do gênero Microcystis produzem as microcistinas considerada a cianotoxina com 

maior ocorrência em todo mundo, onde são reconhecidas mais de 80 variantes. Nos mamíferos os 

efeitos tóxicos podem ser desde agudos (dermatites e parada respiratória) a crônicos (tumores), 

podendo causar morte num intervalo de poucas horas a poucos dias (MOLICA; AZEVEDO, 2009).  

Por outro lado, Geitlerinema pertence ao bento, mas tem sido citada na composição do 

plâncton de reservatório de abastecimento de todo o Brasil (WERNER et al., 2015), incluindo na 

Amazônia, onde Sousa (2017) identificou no reservatório de abastecimento de Belém e Cunha 

(2013) no lago de Tucuruí (Pará), a qual registrou altas densidades destes organismos. Atribui-se a 

Geitlerinema a produção de análogos de saxitoxinas que são neurotóxicas com ação aguda nos 

organismos (BORGES, 2013). 

Alguns estudos têm sugerido que as mudanças climáticas, como o aquecimento global, 

aumentam os riscos de eutrofização, a qual é a principal causa das florações de cianobactérias. O 

aquecimento global eleva a temperatura, consequentemente a evaporação da água, e diminui a 

diluição dos insumos de nutrientes para os rios e lagos (CHARLTON et al., 2017). Também 

temperaturas mais elevadas aumentam a taxa dos processos biológicos e químicos (em particular, 

aumentam as taxas de crescimento de algas e ciclagem de nutrientes) (BOWES et al., 2012).  

Alguns estudos em microcosmo avaliam os efeitos da temperatura, irradiância, interação 

microbiológica, ferro, manganês, luminosidade e nutrientes sobre as populações de cianobactérias 

com a finalidade de identificar os principais fatores que desencadeiam as florações e a produção 
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de toxinas por estes organismos (El-SHEHAWY et al., 2012; ). Alguns ensaios também investigam 

a relação da luminosidade, temperatura, UV sobre as cianobactérias na tentativa de inferir sobre os 

efeitos das mudanças climáticas sobre estes organismos (JACINAVICIUS, 2010; RASTOGI; 

MADAMWAR; INCHAROENSAKDI, 2015).  

 Este trabalho avalia o desenvolvimento e o crescimento, através das concentrações de 

clorofila- a, das cianobactérias Microcystis aeruginosa e Geitlerinema amphibium, em ensaios de 

microcosmo, isoladas nas águas do rio Pará próximas à região portuária de Vila do Conde 

(Barcarena, Pará) diante de cenários hipotéticos com temperaturas elevadas e fotoperíodos longos 

próximos às previsões de mudanças climáticas esperadas para o século 21. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

O rio Pará é um estuário sem nascente definida e que possui aproximadamente 500 m de 

largura e 170 Km de extensão. Localiza-se na Região Norte do Brasil (estado do Pará) e recebe a 

contribuição de rios menores tais como Anapu- Pacajá, Jacundá, Araticu, Cupijó, Tocantins, Moju, 

Acará e Guamá seu início é na baía das Bocas (delta de Boiuçu/Breves) e segue até o oceano 

Atlântico. O Porto de Vila do Conde (município de Barcarena) localiza-se à margem direita do Rio 

Pará, a uma distância fluvial de 55 km de Belém, integrando o Complexo Portuário Industrial de 

Vila do Conde.  

O clima da região é do tipo Af1 de Köppen com temperatura variando de 31,5 °C a 33,1°C, 

umidade relativa do ar acima de 78% e ventos predominantes de leste e nordeste com variação de 

4 a 7 km/h. A precipitação anual varia entre 2.769,4 a 3.775,6 mm com período mais chuvoso de 

dezembro a maio e o menos chuvoso de junho a novembro (INMET, 2018). 

 

2.2 CEPAS ESTUDADAS: COLETA E ISOLAMENTO  

 

As cianobactérias M. aeruginosa/G.amphibium foram isoladas de amostras do Rio Pará em 

março/2018. A cepa foi cultivada em meio BG-11 (RIPPKA, 1979) em elenmeyer de 250 ml estéril 

e foi mantida em câmaras de cultivo e crescimento (Humidity, Panasonic) sob condições 
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controladas de temperatura (23 ± 4°) irradiando 40-50 µnd fótons m-¹s-² e fotoperíodo de 12h claro; 

12h escuro. 

 

2.3 CONTROLE E TRATAMENTO  

 

A partir da cepa de M. aeruginosa/G.amphibium foram construídos três experimentos 

(Figura 1): Experimento 1 (ou controle): 30 tubos de ensaios de 20 mL, contendo 10 ml de meio 

BG-11 e 3 mL da cepa, cada, mantidos em câmara de crescimento sob condições controladas de 

temperatura (15-25°C) e fotoperíodo 12h claro:12h escuro. Condições compatíveis com ambiente 

do Rio Pará (INMET, 2018); Experimento 2: 30 tubos de ensaios de 20 mL contendo 10 mL de 

meio BG-11 e 3 mL de cepa, cada, mantidos em câmara de crescimento sob condições controladas 

de temperatura (26-30°C) e fotoperíodo 12h claro:12h escuro. Este experimento simula condições 

de temperaturas elevadas em um possível cenário de mudanças climáticas com o aumento da 

temperatura e da exposição de luz nos ecossistemas aquáticos; Experimento 3: 30 tubos de ensaios 

de 20 mL contendo 10 mL de meio BG-11 e 3 mL de cepa, cada, mantidos em câmara de 

crescimento sob condições controladas de temperatura (30±5 °C) e fotoperíodo de 24h. Este 

experimento simula condições de estresse ambiental com temperaturas elevadas e fotoperíodo 

constante acima das previsões mais críticas de mudanças climáticas para o século 21 conforme o 

relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas- IPCC (2014).  

 

2.4 DETERMINACAO DAS CURVAS DE CRESCIMENTO  

 

A cada três dias foram retiradas três amostras aleatórias de cada experimento, sendo 2 mL 

usados para observar o desenvolvimento da cepa e o restante do volume foi destinado a análise de 

clorofila- a segundo Parsons e Strickland (1963).  
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Figura 1. Fotos do experimento com cepa de M. aeruginosa/G. amphibium isoladas do Rio Pará 

(Barcarena, Pará). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: T1: tempo 1, após os três primeiros dias; T2: tempo 2, após os seis primeiros dias; T3: tempo 3, 

após nove dias; T4: tempo 4, após 12 dias; T5: tempo 5, após 15 dias; T6: tempo 6, após 18 dias; T7: 

tempo 7, após 21 dias; T8: tempo 8, após 24 dias; T9: tempo 9, após 27 dias e T10: tempo 10, após 30 

dias. Fonte: Moura et al., (2018). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A curva de crescimento do experimento 1 apresentou 3 fases. A fase de latência que ocorreu 

no 3° dia (T1), a fase exponencial que ocorreu entre o 6° (T2) e 18° dia (T6), com uma média de 

clorofila- a 743,9 µg.L-1, e a fase de estabilização que ocorreu entre 21° dia e o 30° dia (T10) com 

média de 1396,7 µg.L-1 (Figura 2 A). O experimento 2 apresentou duas fases: a fase de latência no 

3° dia (T1) e a fase exponencial que começou do 6° dia (T2) e alcançou o 27° dia (T9) com 

3 mL

2 000 mL

Cepa de 

Microcystis/Geitlerinema

T1 T2 T3 T4 T5

T6 T7 T8 T9 T10

+ 10 mL de 

BG-11

Microcystis

2 mL- avaliação da evolução da espécie ao longo do tempo

~ 10 mL- clorofila-a

Experimento 1: 12h Claro:12h Escuro; 15-25 °C Experimento 2: 12h Claro:12h Escuro; 26-30 °C Experimento 3: 24 h Claro; 35  5°C 

Análise em triplicata/tempo

Geitlerinema
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concentrações média de 1632,9 µg.L-1. No 30° dia (T10) iniciou o período de estabilização. Neste 

caso, seriam necessários mais dias de observação para visualizar as demais fases (Figura 2B). No 

experimento 3 também se verificou duas fases: fase de latência, no 3° dia (T1) e a fase exponencial 

do 6° (T2) ao 30° dia (T10), a qual apresentou concentrações médias de clorofila- a de 2118,5 µg.L-

1 (Figura 2C). 

 

Figura 2. Curva de crescimento (média e barras de desvio padrão) da cepa M. aeruginosa/G. amphibium 

em meio BG-11 em diferentes condições de temperatura e fotoperíodo. A- experimento 1; B- experimento 

2 e C- experimento 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moura et al. (2018). 

 

Pode-se inferir que temperaturas elevadas e modificações no fotoperíodo interferem 

diretamente no crescimento das cianobactérias, visto que os experimentos 2 e 3 apresentaram 

maiores crescimentos em todas as fases. Jacinavicius (2010) verificou que M. aeruginosa cresceu 



 

  

  

    
  
  

Belém (PA), 2 8  a 30  de novembro  de  201 8   
ISSN 2316 - 7637   

mais em condições de elevadas temperaturas (30°C), porém esse crescimento foi expresso em 

biovolume, sendo a clorofila- a estatisticamente similares entre baixas e altas temperaturas. O 

maior crescimento de M. aeruginosa em temperaturas mais elevadas também foi observado por 

Imai et al. (2009).   

No presente estudo, foi observado que G. amphibium assumiu a dominância na cepa em 

diferentes tempos entre os três experimentos. No experimento 1 só foi possível verificar este 

organismo no 15° dia (T5), dominando a cepa a partir do 18° dia (T6). Já nos demais experimentos, 

G. amphibium começou a aparecer a partir do 6° dia (T2) e dominou nos demais tempos formando 

emaranhados de filamentos longos que dissolveram a mucilagem de M. aeruginosa dispersando 

suas células (Figura 3). 

O domínio de G. amphibium nos experimentos 2 e 3 sugere que temperaturas elevadas e 

fotoperíodo intenso ocasionados por mudanças climáticas futuras vão selecionar a dominância de 

grupos de cianobactérias em ambientes aquáticos como sugerido por Berner et al. (2018) quando 

analisaram o desenvolvimento de cianobactérias sob diferentes condições de temperatura, em 

ensaio microcosmo, os quais observaram que temperaturas mais altas elevaram a biomassa de 

cianobactérias filamentosas não fixadoras de nitrogênio, grupo no qual se enquadra G. amphibium.  

O fotoperíodo tende a selecionar espécies mais adaptadas a períodos de intensa exposição 

de luz como G. amphibium que é uma espécie adaptada a ambientes de sombra, mas que por 

motivos, não esclarecido no presente estudo, floresceu quando exposto intensamente a luz. Embora 

não seja conclusivo já se tende a aceitar, pela comunidade científica, que as mudanças climáticas 

trarão novos desafios para a humanidade em busca de fontes seguras de água para o abastecimento 

(SOUSA, 2017) e este estudo contribui para identificar a influência dos fatores temperatura e 

fotoperíodo sobre a biomassa e a composição das cianobactérias, sugerindo estudos mais 

aprofundados.  
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Figura 3. Desenvolvimento da cepa M. aeruginosa/G. amphibium em meio BG-11 em diferentes condições 

de temperatura e fotoperíodo. A- C: cepa durante 3° dia (T1), respectivamente nos experimentos 1, 2 e 3 

(domínio de M. aeruginosa); D- F: cepa durante o 9° dia (T3), respectivamente nos experimentos 1, 2 e 3 

(nota-se a ausência de G. amphibium no experimento 1); G- I: cepa durante 18° dia (T6), respectivamente 

nos experimentos 1, 2 e 3 (as cepas dominadas por G. amphibium); J-M: cepa no 30° dia (T10), 

respectivamente nos experimentos 1, 2 e 3 com o rompimento das colônia de M. aeruginosa. 
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Fonte: Moura et al. (2018). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A biomassa das cianobactérias aumentou nas condições de altas temperaturas e elevado 

fotoperíodo, sugerindo que nas condições de mudanças climáticas futuras essas espécies poderiam 

aumentar suas densidades promovendo florações em ambientes aquáticos eutrofizados. Por outro 

lado, os experimentos 2 e 3 sugerem uma mudança rápida na composição das cianobactérias com 

o domínio de G. amphibium. Portanto, recomenda-se (1) estudos em microcosmo que determinem 

qual o fator (temperatura ou fotoperíodo) é mais relevante para o crescimento das cianobactérias; 

(2) estudos para identificar a influência dos fatores estudados sobre a produção de toxinas nesta 

cepa; (3) estudar melhor G. amphibium tanto em microcosmo quanto em ambientes naturais para 

identificar o comportamento ecológico desta espécies em rios amazônicos. 
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RESUMO  

No que concerne o Código Florestal Brasileiro disposto na Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 

o Cadastro Ambiental Rural, é uma importante ferramenta para se garantir o cumprimento de suas 

leis delimitando adequadamente Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Área de Uso 

Alternativo, além dos benefícios que o cadastro proporciona para os proprietários, como crédito 

rural. Todavia, o cadastro só é possível através do uso de geotecnologias de monitoramento 

ambiental e georreferenciamento, que validam e comprovam a veracidade dos dados cadastrados 

no sistema, sendo órgão responsável pela fiscalização a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. Com base em dados estatísticos de número de registro de cadastros ambientais 

rurais, o estado do Pará teve um aumento significativo em número nos últimos anos, no qual o 

município de Paragominas é um dos que mais se destacam em área cadastrada com incentivo da 

prefeitura municipal e de empresas privadas, tendo essa parceria o Projeto Município Verde surgido 

em 2008, se tornando um dos programas mais destacado de incentivo a preservação ambiental. 

Para uma melhor fiscalização dos dados, a análise da consistência dos mesmo pelos órgãos 

responsáveis é fundamental, em virtude da possibilidade de erros nas declarações, que geram, 

principalmente, sobreposições de áreas com cadastros. 

 

Palavras-chave: CAR, SIGs, Georreferenciamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um importante registro eletrônico nacional 

obrigatório que regulamenta as propriedades e posses rurais em todo o território, gerando uma 

base de dados capaz de promover o monitoramento das florestas e combate ao desmatamento, 

fomentando o planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais, tendo sido instituído pelo 

Novo Código Florestal, O artigo 2º, inciso II do Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012 que 

regulamenta o Cadastro Ambiental Rural, traz a seguinte definição: 

  Registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental 

competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente 

- SINIMA, 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 do levantamento de informações georreferenciadas da propriedade rural, o CAR 

também tem a finalidade de delimitar as Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal 

(RL) e remanescentes de vegetação nativa. As APPs correspondem às áreas que precisam ser 

conservadas devido ao seu valor ambiental e sua alta vulnerabilidade, e as RLs são as áreas em 

que é mantida sua vegetação original para preservação da biodiversidade (FREIRE; INÁCIO, 

2017). 

Paragominas traz um histórico de grande desenvolvimento da agricultura e pecuária, 

primeiro município do Pará a ganhar o título município verde por medidas como reduzir o 

desmatamento para menos de 40 quilômetros quadrados por ano, ter uma taxa média de 

desmatamento dos dois últimos anos menor do que 60% do registrado entre 2005 e 2008 e fazer 

com que 80% de seu território com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) — um diagnóstico das 

propriedades, como primeiro passo para a regularização ambiental. Tendo seu objetivo alcançado 

no ano de 2010 com o título, segundo estudos feitos por órgãos como SEMA e página da própria 

prefeitura. 

A pesquisa tem por fim verificar a consistência das informações frente ao Código Florestal 

Brasileiro das propriedades escolhidas para estudo, com o objetivo de quantificar as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), Áreas de Reserva Legal (ARL) e Áreas de Uso Alternativo (AUA) 
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dos imóveis rurais; e estabelecer um comparativo relacionado ao número de área com Cadastro 

Ambiental Rural entre os anos de 2015 e 2018 no estado do Pará. 

1.1. ANÁLISE DE DADOS VETORIAS DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

1.1.1. Analise de 10 propriedades cadastradas Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado com algumas propriedades do município de Paragominas, sudeste 

paraense, o qual faz fronteira ao norte com os municípios de Nova Esperança do Piriá e Ipixuna 

do Pará, ao sul com Dom Eliseu e Ulianópolis, ao oeste com Goianésia do Pará e ao leste o estado 

do Maranhão. Está localizado à uma latitude de 02º59'45" Sul e longitude de 47º21'10" Oeste e 

uma altitude de 90 metros. Sua população estimada em 2018 é de 111.764 habitantes, possui uma 

área de 19.342,254 km² (IBGE, 2018). Como pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1 – Localização do município de Paragominas. 

Fonte: Autores (2018) 

Para obtenção dos objetivos estabelecidos se fez necessário o uso de sistema de 

geoprocessamento de captura de imagens e análises, como ArcGis 10.2 e o QGis 2.18.14. Usando 

o Excel 2016 para geração de cálculos e tabelas, foram utilizados CARs de 10 propriedades: a 

Fazenda São João, localizada nas coordenadas latitude 47º29'16,59" S, longitude 03º05'23,79" W; 

a Fazenda Felidio, localizada nas coordenadas latitude 48º06'40,10" S, longitude 03º24'09,11" W; 

a Fazenda Sumal, localizada nas coordenadas latitude 48º13'25,18" S, longitude 03º37'14,03" W; 
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a Fazenda Ipê, localizada nas coordenadas latitude 46º56'56,22" S, longitude 02º46'35,93" W; a 

Fazenda Vista Alegre II, localizada nas coordenadas latitude 47º40'30,36" S, longitude 

03º33'24,90" W; a Fazenda Porta do Céu, localizada nas coordenadas latitude 47º43'42,49" S, 

longitude 03º36'35,87" W; a Fazenda Monteiro, localizada nas coordenadas latitude 47º07'26,33" 

S, longitude 03º34'08,48" W; a Fazenda Esplanada, localizada nas coordenadas latitude 

47º36'46,61" S, longitude 03º32'23,50" W; a Fazenda Aquidauana, localizada nas coordenadas 

latitude 47º47'11,77" S, longitude 03º34'41,72" W; a Fazenda Agua Limpa, localizada nas 

coordenadas latitude 47º58'40,90" S, longitude 03º42'02,08" W, do município de Paragominas do 

Estado do Pará, os dados declarados das propriedades foram obtidos no site da Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA. Assim compondo o material a ser utilizado 

para o Sistema de Informações Geográficas (SIGs) de algumas propriedades do município de 

Paragominas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos dos arquivos em formato shapefile de 10 cadastros 

ambientais rurais de propriedades cadastradas junto a SEMAS do município de Paragominas/Pará, 

onde foi feita a verificação dos dados das peças vetoriais dos mesmos, as quais trazem a área do 

imóvel (A.I.), área definida como consolidada (AUAS), área de reserva legal (ARL) e áreas de 

preservação permanente (APP). 
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     Tabela 1 – Dados das peças vetoriais dos Cadastros Ambientais Rurais. 

CAR A.I. (ha) A.P.P. (ha) A.R.L. (ha) 
% 

A.R.L. 
A.U.A.S. (ha) Inconsistência 

1 507,162476 7,009576 255,384982 50,3 402,738383 Sobreposição 

2 2.992,043999 121,734700 2.394,957100 80 588,482700 Sobreposição + 

3 10.746,243653 320,900529 10.418,824154 96,9 0 área não declarada 

4 2.182,811999 3,849500 1.541,284200 70,6 639,592899 Sobreposição 

5 1.866,147400 0 1.492,917799 79,9 1.252,872300 
sobreposição + área 

não declarada 

6 2.861,364399 0 1.430,682200 50 2.075,705100 Sobreposição 

7 4.069,029300 7,803600 2.135,020300 52,4 1.934,075300 Sobreposição 

8 2.754,357800 0 1.377,178799 49,9 1.442,441800 sobreposição 

9 2.133,482199 3,121400 2.052,856200 96,2 8.062,5632 Sobreposição 

10 4.521,621100 2,341100 2.260,810700 50 2.528,441800 Sobreposição 

Fonte: Autores (2018) 

Foi verificado problemas de sobreposição e não declaração de espaços dentro da 

propriedade, como mostra as colunas de inconsistências. Este tipo de erro possivelmente pode ser 

gerado devido à inserção incorreta dos dados no software e posterior manipulação para geração 

das peças vetoriais do CAR. Erro de multicaminhamento e ionosférico também podem contribuir 

para marcação de pontos com precisões baixas (Stabile e Balastreire, 2006). Os valores nulos de 

algumas propriedades para os espaços de A.P.P. e A.U.A.S. mostram a inexistência dos mesmos 

na área, indicando o não uso da terra até o presente momento, porém devidamente cadastrada 

como observado na Figura 2. 
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Figura 2 – Propriedade que não possui AUAS. 

Fonte: Autores (2018) 

Nas análises das imagens de satélite foram verificadas áreas adensadas pela vegetação, com 

vegetação rasteira, solo exposto e presença de corpo hídrico. O SIGs nos permite identificar, 

analisar e acompanhar áreas declaradas e não declaradas, sem a necessidade previa de fazer uma 

fiscalização presencial. As propriedades são distintas, porém a sobreposição de áreas é um dos 

erros mais comuns entre elas, como se ver na Figura 3. Onde se observa sobreposição das áreas de 

reserva legal por áreas consolidada e possui uma área verde densa na AUAS, podendo indicar uso 

de sistema agroflorestais. Existem sobreposições indicando um descumprimento do que se 

estabelece no novo código florestal, de se manter 80% de mata nativa. (BRASIL, 2012.) 
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Figura 3 – Ocorrência de APP dentro de AUAS 

              Fonte: Auto (2018) 

Na Figura 4 verifica-se uma área declarada como AUAS se sobrepondo na ARL, possui 

também uma parte da propriedade na qual o seu uso não foi declarado, todavia está incluso nos 

cálculos de área do imóvel (AI). 
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Figura 4 – AUAS se sobrepondo na ARL e presença de área não declarada 

Fonte: Autores (2018) 

De acordo com dados do Serviço Florestal Brasileiro, o Pará é o segundo estado do país 

com maior número de hectares registrados no CAR, com cerca de 60.172.635 ha de áreas 

cadastradas, atrás apenas do Mato Grosso, com 68.990.299 ha, até fevereiro de 2018. Isso porque 

ambos possuem sua economia baseada, principalmente, em atividades ligadas a agricultura e 

pecuária, no qual é imprescindível o CAR. Destacando-se o município de Paragominas, no Pará, 

correspondendo cerca de 1.893.242,23 ha, possuindo sua economia baseada principalmente na 

pecuária, agricultura e extração de minério, no qual, nos últimos anos, vem recebendo destaque 

no setor agrícola devido ao crescimento expressivo na produção de grãos (soja e milho).  O número 

de cadastro vem aumentando conforme mostra as Tabelas 2, segundo boletim informativo do CAR, 

dados até 31 de março de 2018, mostrando um comparativo entre os anos de 2015 e 2018. 
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Tabela 2 – Dados referentes ao Cadastro Ambiental Rural no estado do Pará. 

ÁREA PASSÍVEL DE 

CADASTRO¹ (ha) 

ÁREA TOTAL 

CADASTRADA² (ha) 

ÁREA 

CADASTRADA(%) 

56.836.278 60.459.372 Acima de 100 % 

Número de Imóveis Cadastrados²: 298.836 

¹Dado atualizado pelo estado em Abril de 2015.  

²Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), Março de 2018. 

Fonte: Boletim Informativo do CAR, dados até 31 de março de 2018. 

 

Paragominas é um dos principais municípios paraenses em número de cadastros ambientais 

rurais, porém o estado ainda possui imóveis em situações de irregularidade, ou ainda, com 

declarações de áreas incoerentes com as imagens georreferenciadas. Devido à localização das 

propriedades estarem situadas na Amazônia legal onde é permitido o uso de apenas 20% da área 

total da propriedade para atividades alternativas, os outros 80% vem a ser área de reserva legal, 

restringindo seu uso econômico.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou a inconsistência de informações em dados cadastrais nas 10 propriedades 

avaliadas, ocorrendo sobreposições entre áreas declaradas, havendo também áreas não declaradas. 

Ademais, a dificuldade de proprietários rurais em utilizar-se de instrumentos como o computador 

e a internet, e propriamente o módulo de cadastro, tornando onerosa a elaboração e/ou conclusão 

do CAR de forma correta, e quando é feito, ocasionalmente não se faz a atualização de dados 

quando, por exemplo, há a troca de uma área de reserva legal para área consolidada, e vice e versa. 

Além disso, em ao se tratar de grandes, médias e pequenas propriedades, falta de atualização de 

metadados quando há recuperação de passivos ambientais, pela falta de fiscalização de órgãos 

competentes, talvez por gerarem custos que podem variar de acordo com a região, tamanho da área, 

métodos utilizados para a delimitação e caracterização das áreas, principalmente as que possuem 

nascentes preservadas e/ou com vegetação nativa remanescente, podendo ser cobrados pelo 

profissional contratado valores por horas trabalhadas, número de hectares, transporte, entre outros, 
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não sendo atrativo aos proprietários, que em virtude disso, acabam optando por fazerem o cadastro 

por conta própria, gerando maior possibilidade de erros. 

Houve um crescimento expressivo nas áreas cadastradas no estado do Pará, porém há 

grande possibilidade que boa parte dessas apresente informações incoerentes quando submetidas a 

análise, como foi verificado nas propriedades do município de Paragominas. 

Dessa maneira, como resposta aos questionamentos levantados no estudo, foi possível 

esclarecer a importância de se fazer o CAR, que está ligada substancialmente ao monitoramento 

do uso de terras no país para que se promova a preservação ambiental como o controle do 

desmatamento e uso econômico da terra. 
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RESUMO 

O desenvolvimento de pequenos frutos para consumo e comercialização vem se mostrando um 

mercado promissor, devido a estudo e divulgação nas mídias de espécies com propriedades 

nutracêuticas, que em muitos casos já vem sendo difundida na farmacopeia popular em algumas 

comunidades. Com base nesse eixo de estudo buscou-se trabalhar duas espécies do gênero Physalis, 

o qual vem crescendo a procura para consumo e estudo. Para seu desenvolvimento foram utilizados 

substratos alternativos e sustentáveis como caroço de açaí (Euterpe oleracea Mart.) seco e 

decomposto, fibra do coco (Cocos nucifera L.) triturado, casca de castanha do Pará (Bertholletia 

excelsa Bonpl.), solo arenoso preto que é o mais utilizado e areia branca como controle potencial 

germinativo das sementes. As duas espécies escolhidas foram P. angulata L. e P. ixocarpa Brot. 

Ex Hornem, as quais se desenvolveram melhor na mistura de substrato Caroço de Açaí e Solo 

Arenoso Preto na proporção de 1:1, sendo um viés como alternativa sustentável para produção de 

substratos, tendo um índice germinativo tímido, porém um desenvolvimento posterior melhor nas 

duas cultivares. Dando destaque para a P. ixocarpa nos parâmetros de altura, diâmetro do caule, 

número de folhas, número de frutos e peso. Os demais substratos não são indicados para se 

desenvolver o cultivo das duas espécies analisadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção de pequenas frutas, que engloba uma série de espécies, entre elas se encontra 

várias do gênero Physalis, conhecidas como camapú, que tem despertado, no Brasil e no mundo a 

atenção de consumidores, produtores em escala familiar, como também de médio e grande porte 

(HOFFMANN, 2003; RUFATO, et al., 2013). Recentemente, a associação das pequenas frutas 

com propriedades nutracêuticas vem aumentando a curiosidade do consumidor e ocasionando um 

aumento no consumo destas frutas, consequentemente incrementando também o seu cultivo 

(CHAVES et al., 2005; RUFATO, et al., 2013). 

Espécies do gênero Physalis se caracterizam por produzir frutas açucaradas e com bom 

conteúdo de vitamina A e C, ferro e fósforo, além de apresentar inúmeras propriedades medicinais 

(CHAVES, 2006; RUFATO, et al., 2013). Pertencente à família Solanaceae a planta é considerada 

arbustiva e rústica e pode atingir dois metros de altura, as folhas são aveludadas e triangulares, 

enquanto o talo principal é herbáceo e piloso, a fruta constitui-se em uma baga carnosa, em forma 

globosa, com diâmetro que oscila entre 1,25 e 2,50 cm e peso entre 4 e 10 g. Cada planta produz 

aproximadamente 2 a 3 kg de frutas por safra (LIMA, 2009; RUFATO, et al., 2013). 

O cultivo de plantas do gênero Physalis constitui-se como uma excelente alternativa para o 

pequeno e médio produtor brasileiro, por se tratar de uma planta rústica e de boa adaptação. O 

rendimento produtivo é variável, de acordo com o ambiente e intensidade de cultivo. As plantas 

dão seu máximo rendimento no primeiro ano e tem uma vida útil de dois a três anos, dependendo 

da região onde são cultivadas, sendo considerada na região sul como planta anual, devido às baixas 

temperaturas que ocorrem no inverno. Já em regiões de clima mais quente pode ser cultivada 

comercialmente por até dois anos (MUNIZ et al., 2011; RUFATO, et al., 2013). De modo geral, o 

cultivo dessas espécies se caracteriza pelo baixo custo de implantação, custo de produção acessível 

aos pequenos produtores, bom retorno econômico, boa adaptação às condições socioeconômicas e 

do ambiente local, possibilidade de cultivo no sistema orgânico e maior demanda do que oferta 

(POLTRONIERI, 2003; RUFATO, et al., 2013).  

Este trabalho teve por intuito avaliar o desenvolvimento de duas espécies do gênero 

Physalis sendo escolhidas a P. angulata L. e a P. ixocarpa em diferentes substratos encontrados na 
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região. 

1.1 DESENVOLVIMENTO DE CAMAPÚ (Physalis angulata L.) E TOMATILLO (Physalis 

ixocarpa) EM DIFERENTES SUBSTRATOS 

1.1.1 Utilização de substratos característicos da região amazônica 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo ocorreu entre os meses de agosto a setembro de 2018 e foi inteiramente conduzido 

no campus sede da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), localizado no município de 

Belém, Estado do Pará, nas coordenadas 1°27'22"S 48°26'14"W, altitude de aproximadamente 10 

m. O campus de Belém da UFRA, tem uma área total de 196 ha (hectares), com áreas de terra 

firme, igapó, várzea, e de preservação ambiental; destinadas ao estudo das ciências agrárias 

(SANTOS, 2014; TRINDADE, 2014). O clima, onde a instituição está inserida, é do tipo tropical 

chuvoso Afi de acordo com a classificação de Köppen, com temperatura média anual de 27 °C, 

umidade relativa do ar em torno de 85% e precipitação pluvial média anual de 3.000 mm (BASTO 

et al., 2002). 

A coleta dos frutos da P. angulata L., ocorreu no interior da UFRA, campus Belém, a coleta 

dos frutos de P. ixocarpa foram feitas na Vila São Raimundo, município de Bujaru - PA, em 

seguida foram levados para o laboratório de botânica e sistemática vegetal onde foram selecionadas 

50 sementes, de acordo com as RAS (Regras para Análise de Sementes, 2009). Para o semeio, 

foram escolhidos 5 tipos de substratos, bastante comuns na região amazônica, que são: 1) Solo 

Arenoso Preto (S.A.P.), oriundo da própria universidade; 2) Caroço de Açaí (Euterpe oleracea 

Mart.) e Solo Arenoso Preto na proporção de 1:1, com cerca de 95% de matéria orgânica 

(TEIXEIRA et al., 2005), como alternativa sustentável para produção de substratos; 3) Fibra de 

Coco (Cocos nucifera L.) triturada, para aumentar a capacidade de retenção de umidade e nutrientes 

deve-se diminuir o tamanho das fibras (CARRIJO et al., 2002); 4) Casca de Castanha do Pará 

(Bertholletia excelsa) triturada, possui altos teores de cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês, 

zinco, fósforo, que são nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas (SOARES et al., 

2014); 5) Areia branca como substrato  recomendados para análise segura da qualidade fisiológica 
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das sementes; Foram preparados 10 vasos para cada substrato, 5 para espécies de P. angulata L. e  

5 para P. ixocarpa; totalizando 50 vasos. 

O experimento ocorreu em casa de vegetação, onde foram semeadas 10 sementes para cada 

vaso e regadas duas vezes ao dia, conforme necessidade. Cotidianamente foi verificado o 

desenvolvimento da P. angulata L e P. ixocarpa. Esta observação durou 85 dias ininterruptos. 

Foram analisadas, os seguintes parâmetros: 1) Índice de germinação (%); 2) Diâmetro do coleto; 

3) Número de folhas; 4) Número de frutos; 5) Peso do fruto com e sem o cálice; 6) Diâmetro do 

fruto. Para calcular o desenvolvimento em cada tratamento, foi utilizado a média aritmética simples 

para cada parâmetro: I.D. = (Σ R1 + Σ R2 + Σ R3 + Σ R4 + Σ R5)/5. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comparativo entre as duas espécies teve seu melhor desenvolvimento no substrato Caroço 

de Açaí (Euterpe oleracea Mart.) e Solo Arenoso Preto na proporção de 1:1, havendo uma 

contribuição do solo para melhor absorção de água e sustentação da planta e os valores de matéria 

orgânica do açaí decomposto como mostra a Figura 1. 

Figura 1 – P. angulata L. no substrato Caroço de Açaí+Solo Arenoso Preto na proporção de 1:1. 

  
Fonte: Roberta Rodrigues, 2018. 
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A germinação das sementes de P. angulata L. e P. ixocarpa foram semeadas diretamente 

nos substratos como mostra o Quadro 1, se obtendo um bom índice germinativo das sementes de 

P. angulata L. tendo seu maior potencial germinativo no substrato da areia branca ao longo dos 26 

dias de avaliação germinativo. 

Quadro 3 – Parâmetros de análise germinativo entre P. angulata L. e P. ixocarpa nos 26 dias após a 

semeadura. 

SUBSTRATO GERMINAÇÃO 

P. angulata L. P. ixocarpa 

Terra 7,4 - 

Açaí+Terra 8,6 2,2 

Coco 8,2 4,8 

Castanha  3,4 1,4 

Areia 9 4 

Fonte: Própria (2018). 

Foi feita a análise biométrica das espécies aos 30 dias após o semeio, a altura foi medida 

em cm, o diâmetro em mm e número de folhas de cada substrato com relação as espécies analisadas. 

Foi observado melhor desenvolvimento na altura da P. angulata L.  no substrato Açaí+Terra de 

12,28 cm a média, já no mesmo substrato a P. ixocarpa teve na média 7,5 cm de altura. Os 

diâmetros do caule das duas espécies também se desenvolveram melhor no substrato Açaí+Terra 

tendo em média 7,5 e 2,27 respectivamente. Para tal desenvolvimento de altura e diâmetro se sabe 

que o processo metabólico é de fundamental importância, sendo assim o número de folhas foi 

calculado se tratando do principal órgão responsável pala fotossíntese, notando-se um melhor 

desenvolvimento nas folhas da P. angulata L. e P. ixocarpa no susbstrato Açaí+Terra, com 9,2 e 6 

respectivamente, dados esses mostrados no Quadro 2. Outra análise foi feita aos 60 dias após a 

semeadura, obtivendo melhor valores de altura novamente no substrato Açaí+Terra, porém com 

um desenvolvimento melhor da espécie P. ixorcapa de 28,16, se equivalendo a altura da P. 

angulata L. cm 28,3. No parâmetro avaliativo do diâmetro do caule ocorreu uma elevação da média 

do cultivar P. ixorcapa obtendo 6,01 e 5,1 do cultivar P. angulata L. no substrato Açaí+Terra. O 

desenvolvimento da P. ixorcarpa fica mais evidenciado ao compararmos a média do número de 
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folhas entre as espécies que é de 63 e 35,8, para P. ixocarpa e P. angulata L. no substrato 

Açaí+Terra, valores dispostos no Quadro 3. 

Quadro 2 – Parâmetros comparativos de desenvolvimento entre P. angulata L. e P. ixocarpa com 30 dias 

após o semeio.  

SUBSTRATO ALTURA (cm) DIÂMENTRO DO 

CAULE (mm) 

Nº DE FOLHAS 

 P. angulata L P. ixocarpa P. angulata L P. ixocarpa P. angulata L P. ixocarpa 

Terra 0,52 - 0,33 - 2 - 

Açaí+Terra 12,28 7,5 3,37 2,27 9,2 6 

Coco 0,5 0,24 0,59 0,36 2 3,8 

Castanha - - - - - - 

Areia 0,7 0,24 0,57 0,44 3,4 2 

Fonte: Própria (2018). 

Quadro 3 – Parâmetros comparativos de desenvolvimento entre P. angulata L. e P. ixocarpa com 60 dias 

após o semeio.  

SUBSTRATO ALTURA (cm) DIÂMENTRO DO 

CAULE (mm) 

Nº DE FOLHAS 

 P. angulata L P. ixocarpa P. angulata L P. ixocarpa P. angulata L P. ixocarpa 

Terra 2,9 0,5 1,79 0,53  6 4 

Açaí+Terra 28,3 28,16 5,1 6,01  35,8 63 

Coco 0,94 1,54 0,77 0,93  4,4 4 

Castanha - - - -  - - 

Areia 1 1,34 0,85 0,89  4,6 4,2 

Fonte: Própria (2018). 

Como se objetiva o melhoramento do desenvolvimento das espécies para uma melhor 

comercialização, as análises foram realizadas até a formação de frutos, como mostra dados 

anteriores tabelados, as duas espécies se desenvolveram melhor no substrato Açaí+Terra, o qual 

somente ocasionou a produção de frutos. Se observou a presença de botões florais aos 41 dias após 

a semeadura, como visto na Figura 2. A análise dos frutos das duas espécies ocorreu aos 71 dias 

após a semeadura, levando-se como parâmetros de avaliação o número de frutos, peso com e sem 
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cálice tabelados no Quadro 4, onde se mostra um melhor resultado para os dos frutos de P. 

ixocarpa. 

Figura 2 – Presença de botões florais aos 41 dias após a semeadura da P. angulata L.  no substrato Caroço 

de Açaí+Solo Arenoso Preto na proporção de 1:1. 

 
Fonte: Roberta Rodrigues, 2018. 

Quadro 4 – Parâmetros comparativos de frutos entre P. angulata L. e P. ixocarpa com 71 dias após o 

semeio geminação no substrato com caroço açaí+terra.  

SUBSTRATO Nº DE FRUTOS PESO (g) 

 P. angulata L P. ixocarpa P. angulata L P. ixocarpa 

 com cálice sem cálice com cálice sem cálice 

R1 8 7 4,64 3,72  2,47 2,28 

R2 4 - 3,23 2,55  - - 

R3 6 8 2,9 2,21  6,62 5,36 

R4  6 - 4,45 3,6  - - 

R5 6 10 4,48 3,74  7,05 5,71 

Média 6 8,33 3,94 3,16  5,38 4,45 

Fonte: Própria (2018). 
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4. CONCLUSÃO 

O melhor substrato para desenvolver as espécies de P. angulata L. e P. icocarpa é o de 

Caroço de Açaí e Solo Arenoso Preto na proporção de 1:1, uma alternativa sustentável para 

produção de substratos. 

Ocorreu alta germinação das sementes das duas espécies nos substratos com fibras de coco 

triturada e a areia. No substrato com casca de castanha do Pará houve somente germinação, 

entretanto com um índice baixo e sem desenvolvimento.  

O baixo índice de germinação no solo arenoso preto, que influenciou no desenvolvimento 

das espécies não se encontra uma explicação solida, no entanto como houve um bom resultado no 

substrato Açaí+Terra, se atribui a baixa germinação e desenvolvimento as propriedades físico-

química do solo. 
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RESUMO  

O sensoriamento remoto é uma ferramenta de extrema importância para interpretação do uso dos 

recursos naturais. O município São Geraldo do Araguaia localiza-se a uma latitude: 06º 24' 02" S, 

longitude: 48º 33' 18" W. Foi utilizado imagem do satélite Landsat 8 ETM+ disponibilizada pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de 09 de julho de 2018. O Datum utilizado foi 

WGS_1984_UTM_Zona_22 S, os procedimentos foram realizados a partir do Sistema de 

Informação Geográfica, utilizando o software ArcGis 10.5. A categorização foi elaborada através 

da classificação supervisionada, utilizando o algoritmo de máxima verossimilhança sendo 

definidas 6 classes que são: Solo exposto; Área urbana e estradas; Corpos d’agua; Agricultura; 

Vegetação decídua densa; Vegetação decídua aberta. De acordo com o levantamento de campo há 

predominância da atividade agrícola envolvendo a pecuária leiteira e gado de corte em grande parte 

do território que influência a dinâmica de solos abertos. Observa-se peculiaridade no território em 

estudo, principalmente em torno do rio que exerce influência na dinâmica dos ecossistemas e nas 

atividades socioeconômicas. Portanto, este estudo busca contribuir com a gestão de políticas 

públicas para o planejamento do ordenamento espacial do município e conhecimento das principais 

atividades responsável pela uso e ocupação do território de São Geraldo do Araguaia. 

 

Palavras-chave: Geociência. Sistema de Informação Geográfica. Meio-ambiente.  

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

 O estudo prévio do espaço geográfico faz necessário diante das atuas alterações do 

ambiente, que pode implicar na alteração da temperatura, lixiviação de nutrientes essenciais para o 

desenvolvimento da agricultura, desaparecimento de rios pelo desmatamento e redução da fauna e 

flora nos ecossistemas (NASCIMENTO, 2017). A importância da análise do uso e da ocupação do 

solo em estudos de caracterização ambiental, justifica-se principalmente pela necessidade da 

identificação de fontes ou potenciais fontes de alterações do ambiente, advindas das atividades 

antrópicas (SANTOS, 2014).  

Uma ferramenta de relevante importância na detecção, descrição, quantificação e 

monitoramento de alterações ambientais é o Sistema de Informação Geográfica (SIG), o qual 

combinado com dados de Sensoriamento Remoto (SR), se torna uma ferramenta de manejo de 

grande valia para os ecossistemas em geral (KRUG, 2007). Segundo Weiss a aquisição sistemática 

de dados dessa natureza permite o mapeamento eficaz da área proposta e a possibilidade de 

contínuo monitoramento, além de ser uma ferramenta essencial para o planejamento do uso do 

solo. 

O município de São Geraldo do Araguaia, era um vilarejo formado na desembocadura do 

rio que leva o nome da cidade de Xambioá, assim foi chamada no diminutivo, a nova cidade de 

Xambioazinho. Posteriormente, veio a ser chamada de São Geraldo em homenagem ao filho do 

dono das terras da região que se chamava Geraldo (IBGE, 2018).  Com o aumento populacional as 

atividades antrópicas cresceram no município, principalmente as atividades voltadas para 

agricultura e pecuária, umas das principais ações responsáveis pelo desmatamento e modificação 

do uso e cobertura do solo (PAIVA, 2015). O Objetivo do presente trabalho foi analisar através de 

imagens georreferenciadas o uso e ocupação do solo no município São Geraldo do Araguaia, Pará.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para análise de geoprocessamento foi utilizado imagem do satélite Landsat 8 ETM+ 

disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de 09 de julho de 2018. O 

Datum utilizado foi WGS_1984_UTM_Zona_22 S, os procedimentos foram realizados em 



 

  

  

    
  
  

Belém (PA), 2 8  a 30  de novembro  de  201 8   
ISSN 2316 - 7637   

ambiente SIG, utilizando o software ArcGis 10.5. O município em estudo localiza-se a uma 

latitude: 06º 24' 02" S, longitude: 48º 33' 18" W (Figura.1) e estende-se por 192 km² e conta com 

aproximadamente 471.744 habitantes no último censo. Para obtenção do mapa de localização foi 

realizado a composição da cor natural com as bandas 4, 3 e 2 para demonstração do território. 

            Figura 1 - Mapa de localização do município de São Geraldo do Araguaia - PA 

 

         Fonte: RIBEIRO (2018) 

A análise constituiu a sobreposição do arquivo shapefile do município para realizar o corte 

da área de interesse com a ferramenta clip no software Arcgis 10.5. A classificação foi feita através 

da categorização supervisionada, utilizando o algoritmo de máxima verossimilhança sendo 

definidas 6 classes (figura. 2) que são Solo exposto (1); Área urbana e estradas (2); Corpos d’agua 

(3); Agricultura (4); Vegetação estacional decidual Montana (5); Vegetação savana gramíneo (6). 

Essa classificação foi possível conforme a tonalidades, textura e contexto de cada objeto na imagem 

(CROSTA, 1992). A etapa seguinte, a ferramenta de criação de segmentos foi usada para 

transformar os vetores da etapa anterior em estatísticas.  

Figura 2 – Mapa de uso e ocupação do solo município de São Geraldo do Araguaia - PA 
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                Fonte: Erick Ribeiro, 2018. 

A etapa seguinte converta a imagem em polígono para realizar o cálculo de área de cada 

classe, sendo inserido as classes analisadas no Layer properties através do Add All Valus. A partir 

da obtenção dos polígonos, o resultado com a classes de uso e cobertura do solo, passou pelo 

processo de vetorização para que se pudesse calcular sua área. Os cálculos de geometria foram 

feitos usando algoritmos planimétricos para calcular a geometria, para obtenção da área e perímetro 

representados na Tabela 1.  

           Tabela 1 – Intervalos das respectivas classes do município 

Classificação Área km2 

Solo exposto 56 

Área urbana e estradas 19 

Corpos d’água               8 

Agricultura 42,5 

Vegetação decídua densa               21 

Vegetação decídua aberta 45,5 

           Fonte: Ribeiro et al. (2018). 
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Para identificação a partir do georreferenciamento algumas áreas foram fotografadas e a 

vegetação classificada de acordo com o Manual Técnico da Vegetação Brasileira do IBGE (2012).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Através do ambiente SIG, foi observado grande quantidade de superfície exposta (56km2), 

isso devido as peculiaridades do relevo relativamente elevado e as características do solo do 

território. Tendo uma superfície pediplanada em rochas pré-cambrianas, recobertas por depósitos 

superficiais, áreas dissecadas em colinas e ravinas que constituem a maior porção da área e 

eventuais serras (Figura. 3), estando ainda presentes algumas manchas de quaternário nas áreas 

aluviais e outros cursos d’água (FAPESP, 2016).  

 

Figura 3 – Solo exposto                                                            

 

 

Figura 4 – Áreas urbanas ao logo da encosta do rio 

 

Fonte: José Monteiro, 2018.                                                        Fonte: José Monteiro, 2018.                                                        

 

Há o predomínio de áreas urbanas e estradas (19 km2) principalmente ao logo das 

encostadas do rio Araguaia devido a logística para escoamento da produção utilizado o curso do 

rio e a comercialização nos centros da cidade (figura 4). O rio Araguaia é o décimo terceiro de 

maior extensão do Brasil, totalizando 2.114 km de extensão, e junto com o rio Tocantins, faz parte 

de uma das principais bacias hidrográficas do país, a bacia Tocantins-Araguaia (CARDOSO, 

2011). A conservação e manejo sustentável dessa bacia, e de outras, faz-se necessária por sua 

hidrografia abundante. 

De acordo com o levantamento de campo há predominância da prática de agricultura (42,5 
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km2) envolvendo a pecuária leiteira e gado de corte em grande parte do território (figura. 5) que 

influência na dinâmica de solos abertos (FAPESP, 2015). Podendo resulta na interferência dos 

corpos d’agua (8 km2) pelo assoreamento e compactação do solo. A camada superficial que é a 

mais fértil, é arrastada pelas chuvas, empobrecendo o solo e assoreando represas, além de levar 

para as águas dos rios resíduos agroquímicos de adubos (DILL, 2002). 

No território é adotado a pratica de unidade conservação localizada no parque estadual da 

serra das andorinhas, área de preservação ambiental de são Geraldo do Araguaia (SEMAS, 2018). 

Estabelecidos para sustentabilidade dos recursos naturais, preservação da fauna e flora e 

manutenção do ciclo hidrológico da região.  

 

Figura 5 – Criação de gado semi – confinado                          

 

Figura 6 – Serra das andorinhas 

 

 Fonte: José Monteiro, 2018.                                                         Fonte: José Monteiro, 2018.                                                        

 

Nas últimas duas classes são demostradas cobertura verde de ocorrência esporádica ao logo 

do município que sofreu ação edafoclimático sendo a primeira a vegetação decídua densa (21 km2) 

representada pela vegetação da floresta estacional decidual Montana (figura 7), com formações 

florestais, caracterizadas por diversos níveis de caducifólia durante a estação seca, dependentes das 

condições químicas, físicas e, principalmente, da profundidade do solo (NASCIMENTO, 2004).  

Na segunda identificação ocorre a presença da vegetação decídua aberta, savana gramíneo 

lenhosa (46 km2), no qual prevalece, os gramados entremeados por plantas lenhosas raquíticas, que 

ocupam extensas áreas dominadas por hemicriptófitos e que, aos poucos, quando manejados 

através do fogo ou pastoreio, vão sendo substituídos por geófitos que se distinguem por apresentar 
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colmos subterrâneos, portanto mais resistentes ao pisoteio do gado e ao fogo (figura 8).  

Figura 7 – Vegetação estacional decidual montana              

 

Figura 8 – Vegetação savana gramíneo - lenhosa 

 

 Fonte: José Monteiro, 2018.                                                        Fonte: José Monteiro, 2018.                                                        

Se faz necessário a gestão e ordenamento das áreas utilizadas para pastejo próximas da 

vegetação remanescente que se encontra, com pequeno percentual no território podendo ocasionar 

problemas futuros, como a degradação do solo, impactos ambientais e redução na produção 

zootécnica.   

 

4. CONCLUSÃO  

 
A partir dos dados obtidos no georreferenciamento, observa-se grandes diferenças no 

território em estudo, principalmente em torno do rio que desempenha papel importante nas 

atividades econômicas da região. A utilização solo está voltada principalmente para as atividades 

agrícolas e pecuária, sendo um forte indicador de áreas mais abertas conforme o mapa demostra. 

Esse estudo busca contribuir com a gestão de políticas públicas de ordenamento espacial e 

conhecimento das principais atividades responsável pela uso e ocupação do território de São 

Geraldo do Araguaia. 
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RESUMO  

A avaliação de um imóvel rural é um dos itens de maior importância quando se quer destinar este 

a um determinado objetivo. São várias as formas de avaliação e necessita-se profissionais 

habilitados e qualificados para a função.  Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar a sistematização das etapas para arrecadação do Imposto Territorial Rural (ITR) e 

identificar problemáticas existentes sobre a cobrança do mesmo, nas pequenas e grandes 

propriedades rurais no Estado do Pará. O trabalho foi construído baseado na revisão bibliográfica 

da Legislação e da Constituição vigente sobre o tema. O Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural (ITR) é um tributo aplicado diretamente ao proprietário de imóvel rural, e é calculado 

anualmente com base no valor do imóvel no mercado fundiário no ano anterior. Esta forma de 

imposto foi inicialmente estabelecida no Brasil em 1891, visando dificultar o estabelecimento e 

manutenção de grandes latifúndios improdutivos. Em teoria, o ITR é uma excelente ferramenta de 

política ambiental, contribuiria para incentivar o aumento da produção de áreas já estabelecidas e 

diminuiria o desmatamento de florestas e campos para abertura de novas áreas de cultivo, pois os 

proprietários ao ser intimidados pelo tributo potencializariam sua produção na área que já 

possuíssem para não ter de pagar mais imposto adquirindo novas áreas. O que acontece no Brasil 

é que, ao invés de obedecerem a regulamentação do Governo Federal, grande parcela de 

proprietários de imóveis rurais procura burlar o fisco com registros forjados. A falta de fiscalização 

adequada é o principal responsável pela isenção da correta aplicação do ITR Observa-se que apesar 

das modificações realizadas na constituição a respeito do Imposto Territorial Rural influenciados 

pelo cenário político do país, a cobrança do ITR não funciona de maneira coerente. 

 

Palavras-chave: Imóvel rural. Terra. Cálculo 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A avaliação de um imóvel rural é um dos itens de maior importância quando se quer destinar 

este a um determinado objetivo, por exemplo vendê-lo. São várias as formas de avaliação e 

necessita-se profissionais habilitados e qualificados para a função.  Para tal trabalho, profissionais 

da área das ciências agrárias como Engenheiros Florestais, Engenheiros Agrônomos e 

Agrimensores são os mais qualificados e procurados, podendo também ter atuação de Engenheiros 

Civis.   

 O módulo fiscal e o imposto sobre a propriedade rural (ITR) são os principais parâmetros 

que atribuem valor a terra, garantindo a manutenção da propriedade rural. O Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR) é um tributo aplicado diretamente ao proprietário de imóvel 

rural (SILVA & BARRETO, 2014) 

 O Módulo fiscal foi introduzido pela Lei Nº 6.746/79, alterando o Estatuto da Terra (Lei 

4.504/64), sendo a norma que regula direitos e obrigações para com os imóveis rurais, para fins de 

execução da reforma agrária e promover a política agrícola nacional. É uma unidade de medida de 

área, expressa em hectares, tendo valores diferentes de acordo com o município, determinados pelo 

INCRA. 

 O Módulo Fiscal também estabelece uma classificação quanto ao tamanho do imóvel rural 

sendo: Pequena Propriedade – É o imóvel rural cuja a área compreendida tem de 1(um) a 4(quatro) 

módulos fiscais; Média Propriedade – É o imóvel rural cuja a área é superior a 4 (quatro) e até 15 

(quinze) módulos fiscais. Serve também de parâmetro para definir os beneficiários do PRONAF 

(pequenos agricultores de economia familiar, proprietários, meeiros, posseiros, parceiros ou 

arrendatários de até 4 (quatro) módulos fiscais).  

O imposto sobre a propriedade rural (ITR) é resultante da interseção entre Direito Agrário 

e o Direito Tributário, foi introduzido na Constituição Federal de 1981, devido ao fato de que as 

terras rurais atribuídas, deveriam ser tributadas de modo a gerar renda para o governo, visto que 

isso não funcionou muito bem na Lei Sesmarial introduzida no Brasil. O ITR tem por objetivo 

garantir o uso e manutenção da terra, de maneira que os proprietários devem cumprir a função 

social da propriedade no âmbito rural, já que atua diretamente no fomento da atividade agrícola 
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(SILVA & BARRETO, 2014). 

 O ITR é um imposto com finalidade marcantemente extrafiscal, logo, para não manter 

propriedades agrícolas improdutivas, as alíquotas vão ser fixadas neste sentido e não objetivando 

apenas a otimização da arrecadação. Portanto, segundo Ricardo Alexandre, “o que se quer é tributar 

de uma maneira mais gravosa as propriedades menos produtivas, de forma a desestimular a 

manutenção da situação” (ALEXANDRE, 2013). 

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo realizar a sistematização das etapas 

para arrecadação do Imposto Territorial Rural (ITR) e identificar problemáticas existentes sobre a 

cobrança do mesmo, nas pequenas e grandes propriedades rurais no Estado do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi baseado numa revisão bibliográfica da legislação da Constituição 

vigente do Imposto Territorial Rural, utilizando como base principal o livro “Potencial do Imposto 

Territorial Rural” (2014), por meio de estudos de caso nos municípios e através da observação 

realizada pela IMAZON.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 CÁLCULO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 

Primeiramente devemos ter em mente quais imóveis estão sujeitos à apuração do imposto 

e quais não estão. Imóveis que, em 1º de janeiro de 2011, não atendam a condições de imunidade 

ou isenção de imposto, e que tenham sido desapropriados ou alienado para entidade imune, após 

essa data, estão sujeitos à apuração do ITR por pessoa física ou jurídica que tenha perdido a posse 

ou a propriedade (Brasil, s.d. a). 

Por conseguinte, imóveis imunes ou isentos estão dispensados de ITR. De acordo com o 

Manual de Preenchimento da Declaração (2011), como condições para ser imóvel rural imune tem-

se: a pequena gleba rural, desde que a explore o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor 

a qualquer título, que não possua outro imóvel rural ou urbano; o Imóvel rural pertencente à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios; o Imóvel rural pertencente a autarquia ou 
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fundação instituída e mantida pelo Poder Público, desde que vinculado às suas finalidades 

essenciais ou às delas decorrentes; e o Imóvel Rural pertencente a instituição e assistência social, 

sem fins lucrativos, desde que vinculados às suas finalidades essenciais, atendendo os requisitos 

da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

Já os imóveis rurais isentos de ITR são: imóvel rural compreendido em programa oficial de 

reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento; o conjunto de 

imóveis rurais de um mesmo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, 

cuja somatória das áreas não ultrapasse os limites estabelecidos para a pequena gleba rural em cada 

região (Brasil, s.d. a). Para cálculo do ITR temos a seguinte fórmula: 

 

ITR =  VTN x (
ATR

AT
) x Alíquota 

 
Onde: VTN = Valor da Terra Nua, valor de mercado do solo com a superfície, incluindo vegetação nativa, 

ou seja, florestas, matas e pastagens naturais e nativas daquela área; AT = Área Tributável, local que está 

susceptível a exploração e produção, podendo ser comparada a área aproveitável do imóvel. ALQ = 

Alíquota, determinada de acordo com o tamanho e grau da utilização do imóvel.  

 

3.2 IMPOSTO TERRITORIA RURAL NO BRASIL 

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) é um tributo aplicado diretamente 

ao proprietário de imóvel rural, e é calculado anualmente com base no valor do imóvel no mercado 

fundiário no ano anterior. 

Esta forma de imposto foi inicialmente estabelecida no Brasil em 1891, visando dificultar 

o estabelecimento e manutenção de grandes latifúndios improdutivos. Desde seu estabelecimento, 

passou por diversas alterações, fundamentadas principalmente nos interesses das formas de 

governo que passaram pelo país, a relação do imposto com os municípios, estados, órgãos regentes, 

formas de cálculo da tributação sofreram mutações extremas ao longo de sua história. 

O ITR está presente desde a constituição de 1934, quando foi criado o primeiro imposto 

rural, nas constituições de 1937 e 1946 a cobrança do ITR permaneceu prerrogativa dos estados, 
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contudo menos de duas décadas após a criação, a cobrança do ITR passou para esfera municipal, 

logo em seguida essa responsabilidade de cobrança do imposto passou a ser da União, de maneira 

que o governo central repassava arrecadação aos municípios no qual se encontravam as 

propriedades rurais.  

Na Constituição de 1988 houveram modificações na cobrança do Imposto Territorial Rural 

(ITR), influenciada principalmente pela situação agrária em que o país se encontrava, na qual 

haviam opiniões divergentes entrando em conflito. A Constituição de 1988 destacou, no entanto, 

que o ITR deveria funcionar como mecanismo para alterar a forma com que a propriedade de terra 

era explorada e estruturada no Brasil (art. 153, § 4º). Esse objetivo permaneceu intangível uma vez 

que o sistema de controle do ITR manteve-se aquém dos demais impostos federais, com 

fiscalização insuficiente e ausência de homologação na dívida ativa, além da complicada questão 

do cadastramento de propriedades rurais, já citada (MENEGHETTI NETO, 1992). 

Diante de todas as modificações na constituição do ITR, percebemos que não foram 

suficientes para promover a verdadeira funcionalidade do tributo, uma vez que haviam disputas 

de ideais ao longo da história. Esse conflito de interesses permanece até hoje, dificultando a 

cobrança e a fiscalização do ITR, no qual resulta na diminuição de arrecadações do imposto que 

deveria ser abatido na economia dos municípios. 

Apesar de toda sua mutação, uma característica permaneceu como constante durante toda 

sua história e esta característica de imposto declaratório. Por ser de caráter declaratório, desde seu 

estabelecimento ficou sujeito e passível de fraudes, sobretudo quando consideramos o 

desordenamento que caracteriza o modelo de ocupação de terras no Brasil (ARAÚJO ET AL., 

2014). 

Quando estabelecido em 1891, o país carecia de mecanismos de controle e fiscalização 

efetiva dos registros declaratórios submetidos ao fisco, o tamanho continental do país afastava do 

proprietário rural envolvido em declarações fraudulentas da fiscalização governamental. O 

resultado foi a sonegação irrestrita e declarações fraudulentas, irrelevância extrafiscal e 

arrecadação efetivamente irrisória desse tributo (ARAÚJO ET AL., 2014; DELGADO ET AL., 

2005). 
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A Lei nº 11.250, de 27 de dezembro de 2005 vem buscando aproximar os imóveis rurais 

de estações de fiscalização ao regulamentar a possibilidade de municípios e Distrito Federal 

atuarem como fiscalizadores das declarações recebidas e assim tentar diminuir o índice de fraudes 

nas declarações, essa distribuição de responsabilidades entre governo federal, governos 

municipais e Distrito Federal tem como contra partida a possibilidade de o poder municipal 

receber diretamente o valor integral do que for arrecadado com o ITR no município (SILVA & 

BARRETO, 2014). 

Ao longo dos anos após o estabelecimento da parceria entre Governo Federal, municípios 

e Distrito Federal a parceria vem crescendo, porém não foi o bastante para alterar o quadro geral 

de arrecadação reduzida por sonegação do ITR.  

Em teoria, o ITR é uma excelente ferramenta de política ambiental, contribuiria para 

incentivar o aumento da produção de áreas já estabelecidas e diminuiria o desmatamento de 

florestas e campos para abertura de novas áreas de cultivo, pois os proprietários ao ser intimidados 

pelo tributo potencializariam sua produção na área que já possuíssem para não ter de pagar mais 

imposto adquirindo novas áreas. 

O que acontece no Brasil é que, ao invés de obedecerem a regulamentação do Governo 

Federal, grande parcela de proprietários de imóveis rurais procura burlar o fisco com registros 

forjados, com pagamento de propinas para funcionários corruptos de órgãos fiscalizadores, ou 

simplesmente com a recusa a registrar as áreas atuando nessas como posseiros. Apesar de isentar 

as áreas com vegetação nativa intacta ou em vias de regeneração (art. 37, §§ 2º e 3º , da Lei nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965; e art. 41, § 2º , c, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) 

ainda é mais atrativo burlar e fraudar o ITR. 

Esperasse que com a implementação do Cadastro Ambiental Rural – CAR o ITR venha a 

ser mandatoriamente registrado e assim seus índices de fraude e sonegação diminuídos. O CAR 

por trabalhar com o georeferenciamento de imóveis rurais, banco de dados integrado 

nacionalmente e suporte de imagens de satélite torna muito mais difícil atuar de forma fraudulenta 

no registro das informações para cálculo do ITR consequentemente aumentaria a oneração e 

arrecadação adquirida com o imposto, o que por tabela desestimularia a continuidade de extensas 
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propriedades rurais improdutivas com interesses especulativos. 

Com a Assembleia Constituinte de 1988, o ITR retoma seu foco de funcionar como 

mecanismo para alterar a forma com que a propriedade de terra era explorada e estruturada no 

Brasil (art. 153, § 4º). Mas ainda assim inalcançável uma vez que o sistema de controle do ITR 

manteve-se aquém dos demais impostos federais, com fiscalização insuficiente e ausência de 

homologação na dívida ativa, além da complicada questão do cadastramento de propriedades 

rurais, já citada (MENEGHETTI NETO, 1992).  

Em 1993, com a promulgação da Lei nº 8.629/1993, o conceito de propriedade produtiva 

e legislativamente definido e atrela os índices de produtividade com a necessidade de equilíbrio 

entre a exploração racional da terra, a gestão ambiental e o bem-estar social, reiterando o ideal de 

função social da terra, que não estimula o latifúndio improdutivo. 

 

3.3 ARRECADAÇÃO DO ITR NO ESTADO DO PARÁ 

O Estado do Pará possui diversas problemáticas relacionadas a arrecadação ITR, onde, em 

muitos casos. Segundo o estudo “REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO PARÁ: Afinal, qual é o 

problema?”, realizado pela IMAZON, o Instituto de Terras do Pará (ITER-PA), no qual é 

responsável pela execução da política agrária no estado de imóveis de até 500 ha, cobrindo cerca 

de 18 a 24% do território estadual, é considerado como um dos vários fatores limitantes para a real 

arrecadação de impostos no estado. 

Outro programa responsável por participar na regularização no estado seria o Programa 

Terra Legal, responsável pela regularização fundiária em terras públicas federais na Amazônia 

Legal, se mostrando a frente em relação ao Iter-pa, revisando e simplificando procedimentos na 

tentativa de agilizar e aperfeiçoar algumas práticas adotadas pelo próprio programa, no entanto, 

ainda enfrentando uma capacidade operacional limitada. 

Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), a arrecadação 

do ITR no estado do Pará, é de longe, o indesejado em relação ao seu potencial. De acordo com 

uma simulação realizada pelo instituto, foi estimado como potencial de arrecadação em 2011, quase 

10 vezes mais do que foi arrecadado em todo o Estado segundo a Receita Federal. 



 

  

  

    
  
  

Belém (PA), 2 8  a 30  de novembro  de  201 8   
ISSN 2316 - 7637   

A falta de fiscalização adequada é o principal responsável pela isenção da correta aplicação 

do ITR, como por exemplo, embora podendo serem feitos levantamentos locais do Valor da Terra 

Nua, utilizam tabelas de preço estabelecida pelo Conselho Estadual de Política Agrícola, Agrária 

e Fundiária, além de não fiscalizarem o grau de utilização declarado pelos proprietários (SILVA & 

BARRETO, 2014). 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se que apesar das modificações realizadas na constituição a respeito do ITR, 

influenciadas pelo cenário político do país, a cobrança do ITR não funciona de maneira coerente. 

A cobrança do ITR não tem sido feita devidamente de grandes produtores, que acabam pagando 

menos em relação aos pequenos produtores, fato que é ligado a alta taxa de produção pelos 

latifundiários. Outro justificativa para a indevida cobrança do ITR seria a falta de fiscalização por 

parte dos órgãos competentes, que na maioria dos casos, não efetuam a correta caracterização da 

área.  
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RESUMO  

Este artigo apresenta uma análise da viabilidade técnica de implementação de um sistema de 

geração de energia eólica para suprir a demanda de energia elétrica na vila de Ajuruteua, localizada 

no litoral paraense. Este trabalho tem como objetivo a análise da viabilidade de implantação de um 

sistema de energia eólica na praia de Ajuruteua, baseada no aproveitamento das fontes de energias 

renováveis, visto que a região de Ajuruteua apresenta um grande potencial para implantação de um 

sistema eólico, visto que a análise dos ventos para a região Norte do Brasil, resultou em uma média 

anual entre 5m/s e 7,5m/s, o que torna atrativa a implantação de energia eólica nessa faixa litorânea. 

Dessa forma, possibilitando o aumento do potencial energético do Brasil diante da crise energética, 

além de apresentar outras possibilidades para suprir esta demanda, em curto prazo com qualidade 

e, principalmente, sustentabilidade. Para realização deste estudo, foram consideradas informações 

de literatura, bem como dados retirados da ANEEL e cálculos para escolha do equipamento 

utilizado no sistema eólico a ser empregado, além de dados retirados do responsável pela 

distribuição e geração de energia elétrica no Pará. Resultando na escolha da turbina AW125/3000, 

da empresa Acciona Windpower que apresenta 125 metros de diâmetro do rotor, permitindo um 

excelente aproveitamento da velocidade do vento na região além de redução de custos de 

manutenção devido à fabricação em território nacional; e a potência calculada. Portanto, a praia de 

Ajuruteua apresenta um grande potencial eólico a ser explorado, sendo assim a implantação de um 

sistema eólico na região traz vantagens à comunidade, por ser uma fonte inesgotável e limpa, isto 

é, renovável e não necessitando o uso de combustíveis fósseis para seu abastecimento. 

 

Palavras-chave: Fontes renováveis. Sustentabilidade. Ajuruteua.  

Área de Interesse do Simpósio: Gestão ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A energia pode ser entendida como a propriedade de um sistema que permite realizar 

trabalho, em outras palavras, como sendo a capacidade de qualquer corpo produzir ação ou 

movimento (TOLMASQUIM, 2003). Essa energia pode ser obtida a partir de recursos naturais 

renováveis, onde não existe a possiblidade de seu esgotamento ao longo do tempo e não renováveis, 

tendo seus recursos limitados (HINRICHS et al, 2011). Atualmente, a energia elétrica é uma das 

formas de energia mais utilizadas no mundo, sem ela importantes passos não seriam dados para o 

avanço da humanidade, contudo para que essa energia seja gerada são provocados impactos de 

caráter social e ambiental, dessa forma surge então à necessidade de desenvolver alternativas para 

geração de energia limpa (AMÊNDOLA, 2007; NOGUEIRA et al, 2012). 

 A energia eólica é provinda dos ventos, e este sendo um recurso natural e renovável é uma 

importante alternativa aos combustíveis fósseis, pois está permanentemente disponível, é uma fonte 

considerada limpa por não trazer grandes impactos ambientais em sua implementação, pois não 

produz gases do efeito estufa durante seu funcionamento, além de requerer menos terreno para sua 

implantação (DE OLIVEIRA et al, 2006). 

 No Brasil, segundo dados Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2015), a energia 

proveniente dos ventos representa 4,32% da capacidade de geração nacional, através do PROINFA 

- Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, o governo federal vem incentivando 

cada vez mais esse tipo de energia para a diversificação da matriz energética do país 

(NEOENERGIA 2009, citado por NOGUEIRA et al 2012). De acordo com Amarante et al (2001), 

o potencial eólico brasileiro para aproveitamento energético tem sido objeto de estudos e 

inventários desde os anos 1970 e o seu histórico revela o lento, porém progressivo desenrolar de 

um potencial energético natural de relevante magnitude existente no país. 

 A região Norte do Brasil tem uma capacidade de geração de energia a partir dos ventos de 

12,8 GW e uma média da energia anual de 26,45 TWh/ano, esses dados foram obtidos a partir de 

análises em todo o território nacional. A análise dos ventos para essa região resultou em uma média 

anual entre 5m/s e 7,5m/s (litorais do Amapá e Pará), o que torna atrativa a implantação de energia 

eólica nessa faixa litorânea (AMARANTE et al, 2001).  
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 Conforme Dutra (2001), os valores para velocidade média foram obtidos através da estação 

anemométrica na região nordeste do estado do Pará e mostraram que a media anual de maior 

velocidade dos ventos foi na praia de Ajuruteua, localizada no município de Bragança – PA, com 

6.71m/s. Ainda segundo Dutra (2001), as medições da estação de Ajuruteua apontam um grande 

potencial de aproveitamento, com medidas realizadas pelo CEPEL, a produção energética de todas 

as turbinas com referência à estação de Ajuruteua apresentam FC superior a 40%. 

 Diante disso, a região de Ajuruteua apresenta um grande potencial para o aproveitamento 

da energia proveniente dos ventos, dessa forma é importante que exista uma análise e discussão 

sobre o assunto, de forma que sua utilização atenda a comunidade de Ajuruteua, possibilitando a 

melhora no abastecimento de energia na região, redução no consumo de energia gerada por outras 

fontes e a redução na conta de energia dos moradores da vila.  

 Este trabalho tem como objetivo a análise da viabilidade de implantação de um sistema de 

energia eólica na praia de Ajuruteua, localizada no município de Bragança – PA. A motivação 

desse artigo está baseada no aproveitamento das fontes de energias renováveis, visto que a região 

de Ajuruteua apresenta um grande potencial para implantação de um sistema eólico, dessa forma 

possibilitando o aumento do potencial energético do Brasil diante da crise energética, além de 

apresentar outras possibilidades para suprir esta demanda, em curto prazo com qualidade e, 

principalmente, sustentabilidade.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1. ESCOLHA DO LOCAL 

Para realização deste estudo, foram consideradas informações de literatura, bem como 

análise de dados retirados da ANEEL e cálculos para escolha do equipamento utilizado no sistema 

eólico a ser empregado, além de dados retirados do responsável pela distribuição e geração de 

energia elétrica no Pará, a Companhia Elétricas do Pará – CELPA. 

A decisão sobre a localização do empreendimento na praia de Ajuruteua se deu com base 

em uma pré-análise que verificou o grande potencial na região, sendo considerada uma das praias 

mais belas do Nordeste Paraense, apresentando aproximadamente, 2,5 km de extensão 

(MONTEIRO, et al, 2009 citado por SANTOS e MOREIRA, 2012), e é delimitada por dois canais 
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de macro marés com deltas de maré vazante associados, representados pelo canal da Barca (SE) e 

do Chavascal (NW) (SOUZA FILHO, 1995 citado por BRAGA, 2007), conforme  a Figura 1.  

Os procedimentos técnicos empregados foram às pesquisas bibliográficas e documentais, 

constatou-se que a média anual de maior velocidade dos ventos é registrada neste local com 

velocidade de 6.71m/s, especificamente na praia, localizada a 36 km da cidade de Bragança-PA.  

Figura 1 – Vista Aérea da Praia de Ajuruteua, Bragança – PA 

 

Fonte: Google Earth, 2015. 

Após da seleção do local, foi constatado que a velocidade dos ventos é propícia para a 

possível implantação de um sistema eólico.  

3.2. DIMENSIONAMENTO 

3.2.1. Fator C e K de Weibull 

Segundo os dados retirados do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio 

Brito – CRESESB, que é um programa que consulta dados provindos do Atlas do Potencial Eólico 

Brasileiro, o programa disponibiliza parâmetros de velocidade média sazonal do vento em m/s, 

fatores C e K da distribuição de Weibull sazonal do vento consolidado a 50m de altura na resolução 

horizontal de 1km x 1km. Os dados de vento são obtidos por meio de coordenadas geográficas 

inseridas pelo usuário.  
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As coordenadas da vila de Ajuruteua foram obtidas por meio do software Google Earth e 

foram inseridas no programa do CRESESB. Os resultados obtidos são mostrados na figura 2.  

Figura 2 – Dados do vento na praia de Ajuruteua 

 
Fonte: print screen da página do CRESESB (2015). 

 

Conforme esses dados e em comparação com os do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, é 

possível observar que a praia de Ajuruteua apresenta um grande potencial de ventos, visto que na 

maioria dos meses do ano apresenta uma grande velocidade média do vento, com destaque para os 

meses que vão de setembro a novembro. Segundo Araújo et al (1999), os parâmetros C e K da 

distribuição de Weibull fornecem um ajuste adequado para as curvas de distribuição de velocidade 

de vento, onde o C é o fator de escala em unidade de velocidade do vento e K é o fator de forma, 

adimensional. 

2.2.1. Escolha do rotor 

Para a escolha do rotor, foram utilizados os critérios da norma internacional 61400 do 

International Electrotechnical Commission – IEC, sobre turbinas eólicas. Nesta resolução, as 

turbinas eólicas são divididas em classes de acordo com os seguintes parâmetros: a velocidade 

média do vento, a turbulência no local e a maior rajada em um período de 50 anos. No caso de 
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Ajuruteua, as turbinas eólicas que serão utilizadas são pertencentes a classe IIIa, ou seja, 

equipamentos que funcionam em ventos considerados baixos, a partir de 6 m/s. 

2.2.2 Potência 

A partir da escolha do local e da análise da velocidade média do vento no local, pode-se 

iniciar os cálculos que levaram ao dimensionamento da turbina eólica, o primeiro passo é calcular 

é o potencial eólico do rotor que foi escolhido, determinado pela fórmula abaixo: 

P = 1/2 (rv3π r2) 

Onde: 

P= potência média do vento em Watts [W] 

r= densidade do ar seco = 1,225 kg/m3 (PTN) 

v= velocidade média do vento [m/s] 

r = raio do rotor em m [metros] 

Contudo, esta energia não pode ser inteiramente recuperada pelo aerogerador, pois há que 

evacuar o ar turbinado; introduz-se, de modo a tornar o cálculo mais preciso o coeficiente Cp no 

cálculo da potência: 

P = 1/2 (rv3 πr2Cp) 

O coeficiente de potência foi introduzido pela teoria de Betz. O coeficiente Cp caracteriza 

o nível de rendimento de uma turbina eólica; pode ser definido pela razão: 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO CRÍTICA 

3.1. ESCOLHA DA TURBINA 

A turbina escolhida para Ajuruteua foi o modelo AW125/3000, da empresa Acciona 

Windpower. Este modelo foi escolhido devido ao fato de apresentar viabilidade técnica, baseado 

em suas especificações apresentadas no portal da empresa supracitada, no qual pertence à classe de 

ventos IIIa da norma IEC 61400, além disso possui um rotor de 125 metros de diâmetro, 

possibilitando maior aproveitamento do potencial eólico da região, opera a partir de uma 

velocidade mínima de 3 m/s e possui uma potência nominal de 3000 kw. Este aerogerador também 
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apresenta vantagens econômicas frente aos demais, pois é fabricada no Brasil barateando os custos 

de transporte, instalação e manutenção das turbinas. 

3.2. CÁLCULO DA POTÊNCIA 

A potência gerada pela turbina eólica será calculada pela fórmula que foi mostrada na 

metodologia, assim substituindo os valores teremos a seguinte equação: 

P = 1/2 [1,225×(6,71)3π(62,5)2×0,59] 

Onde, 1,225 é a resistência do ar definida por HIRATA (1997), 6,71 é a velocidade média 

do vento no local estudado, 62,5 é o raio do rotor, visto que a turbina possui um diâmetro de 125 

metros e 0,59 é o coeficiente de betz. 

O resultado da equação fornece a potência gerada pela turbina eólica AW125/3000 na praia 

de Ajuruteua que será de, aproximadamente, 1339,80 kw. Observa-se nos dados acima, que a 

potência da máquina escolhida é maior que a potência demandada, mas com o mesmo diâmetro 

calculado. Isto nos mostra que o equipamento irá funcionar com rendimento abaixo do esperado. 

De acordo com o que foi apresentado, a praia de Ajuruteua apresenta um grande potencial 

energético para utilização de um sistema eólico, dessa forma na metodologia deste trabalho foi 

possível dimensionar o rotor que será utilizado e ainda a potência desse rotor, diante desses 

cálculos, pode-se definir a melhor turbina a ser utilizada e a potência de geração de energia dessa 

turbina.  

O sistema de distribuição e geração de energia elétrica na cidade de Bragança – PA é 

realizado pela CELPA, de acordo com dados fornecidos pela ANEEL sobre limites dos indicadores 

de continuidade do fornecimento de energia elétrica na região de Bragança no meio não rural, onde 

se encaixa a praia de Ajuruteua, mensuram a frequência e a duração das interrupções ocorridas nos 

consumidores, os indicadores são apurados para as interrupções maiores que 3 minutos.  

A figura 3 mostra todos os índices avaliados pela ANEEL, para o ano de 2014 os 

indicadores de continuidade são:  

• Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC): Intervalo de tempo 

que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto 

considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica. 
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• Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC): Número de 

interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora 

do conjunto considerado.  

• Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC): Intervalo de tempo que, 

no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão ocorreu 

descontinuidade da distribuição de energia elétrica.  

• Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC): Número de 

interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de 

conexão.  

• Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão 

(DMIC): Tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica, em uma unidade 

consumidora ou ponto de conexão.  

• Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora ou 

ponto de conexão (DICRI): Corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em dia 

crítico, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão.  

Figura 3 – Dados dos limites dos indicadores: DIC, FIC, DMIC e DICRI 

 
Fonte: print screem da pagina da ANEEL (2015). 

Diante dos dados apresentados na figura 3, é possível analisar que em relação ao meio 

urbano, o meio rural sofre uma significativa descontinuidade no fornecimento de energia elétrica, 

visto que o DIC anual não urbano é de 81,59 interrupções em horas, enquanto que no urbano é de 

apenas 58,78 interrupções em horas. Outro dado importante é quanto ao FIC, onde em todos os 
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períodos analisados apresenta uma grande descontinuidade no meio não urbano frente ao meio 

urbano.  

Dessa forma, a implantação de um sistema eólico na praia de Ajuruteua poderia vir diminuir 

esses índices de continuidade de fornecimento de energia elétrica, contribuindo e proporcionando 

uma melhor qualidade no abastecimento de energia na região para os moradores da vila. 

3.3. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

Devido à praia de Ajuruteua ser considerada uma das mais belas do nordeste do estado, 

durante os meses de alta incidência turística, julho e janeiro, a demanda na carga de energia elétrica 

aumenta na região, dessa forma a concessionária prevê a melhoria na continuidade e qualidade no 

fornecimento de energia elétrica para essa localidade.   

Uma alternativa para suprir esse aumento na demanda por energia elétrica nesses meses, 

para o projeto foi pensado interligar o sistema de energia eólica a rede pública de energia da própria 

concessionaria. De acordo com de Oliveira et al (2006), os sistemas eólicos interligados à rede 

apresentam as vantagens inerentes aos sistemas de geração distribuída tais como: a redução de 

perdas, o custo evitado de expansão de rede e a geração na hora de ponta quando o regime dos 

ventos coincide com o pico da curva de carga.  

4. CONCLUSÃO 

Com o estudo desenvolvido neste trabalho, conclui-se que de fato, uma das fontes 

renováveis que apresenta vantagens na geração de energia, é a energia eólica. Visto que o 

aproveitamento da energia eólica será de vital importância em um futuro próximo, pois suprirá as 

necessidades das populações de pequeno porte.  

Diante disso, a praia de Ajuruteua – PA, como foi mostrado, apresenta potencial energético 

a ser explorado, diante do aproveitamento dessa potencialidade existe a perspectiva de ampliação 

do potencial energético brasileiro perante a atual crise energética. Apesar de ainda ser um estudo 

preliminar para determinar a total viabilidade de implantação desse projeto, os resultados 

apresentados revelam que a implantação desse sistema na região trará vantagens a comunidade 

local, por ser uma fonte inesgotável e não necessitar de uso de combustíveis para o seu 

abastecimento, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.  
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RESUMO  

A Castanha de Sapucaia (Lecythis pisonis Cambess) é uma castanha nativa do Brasil, pertencente 

à família Lecythidacea, originária de regiões de floresta pluvial atlântica. A preservação das 

comunidades vegetais depende dentre muitos motivos, das pesquisas relacionadas à conservação 

genética e propagação de populações, que por sua vez dependem do conhecimento dos processos 

vitais de cada indivíduo, como por exemplo os envolvidos na emergência de plântulas de espécies 

florestais nativas. Sendo assim esse estudo teve como objetivo a observar a emergência de sementes 

de Sapucaia e analisar o comportamento da mesma a diferentes graus de exposição a energia 

luminosa. O delineamento experimental definiu quatro blocos de 25 repetições, totalizando 100 

sementes por tratamento. Sendo os quatro tratamentos de sombra distintos: testemunha - dispostas 

em bandejas com sombreamento parcial sem controle específico de luminosidade, pleno sol, 30% 

de sombra e 50% de sombra. Os testes ANOVA realizados à noventa e cinco porcento de 

significância (α = 0,05) não encontraram indicadores estatísticos que apontassem diferenças nas 

médias da quantidade de sementes que emergiram nos períodos entre 20 e 65 dias após a semeadura 

em nenhum dos tratamentos utilizados. O sombreamento por sua vez, influenciou na velocidade 

com que essas sementes germinaram. O estudo demonstra que a espécie apresenta uma certa 

adaptabilidade germinativa a ambientes com diferentes intensidades luminosas.  

 

Palavras-chave: Emergência, sapucaia, sombreamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 CASTANHA DE SAPUCAIA 

Lecythis pisonis foi descrita em 1829 tendo como área de ocorrência a província do Espírito 

Santo (CAMBESSEDES, 1829). Mais tarde foi descrita Lecythis usitata, ocorrendo na província 

do Grão Pará (MIERS, 1874), durante a revisão do gênero Lecythis, Mori e Prance (1990) 

concluíram que Lecythis pisonis e Lecythis usitata não eram duas espécies distintas, dessa forma 

elas foram agrupadas (sinonimizadas) tendo prevalecido o nome Lecythis pisonis por ser o mais 

antigo (EMBRAPA, 2014).  

Teixeira (2006), afirma que a árvore de sapucaia pode chegar a 40 metros de altura e tronco 

chegado a um metro de largura, segundo ele seus frutos são conhecidos pelo povo brasileiro desde 

o século XVI, e são duros, com castanhas doces e saborosas. O mesmo autor afirma que além do 

uso das amêndoas pra alimentação, o lenho dessa espécie é bastante usado para a construção de 

casas e fabricação de objetos leves. 

A madeira da L. pisonis tem como uma das características de identificação a presença de 

frequência reduzida de vasos no plano transversal e de parênquima apo traqueal reticulado. A 

questão da frequência de vasos está relacionada de forma direta com alta massa específica e baixa 

permeabilidade a soluções impregnantes da madeira de L. pisonis (CADEMARTORI et. al, 2013). 

É considerada de grande importância econômica e ecológica, uma vez que pode ser utilizada em 

sistemas agroflorestais, em consórcio com Teobroma cacao, por exemplo (RODRIGUES et al, 

2014). 

. 

1.2 EMERGÊNCIA DE PLÂNTULAS 

A preservação das comunidades vegetais depende dentre muitos motivos, das pesquisas 

relacionadas à conservação genética e propagação de populações, que por sua vez dependem do 

conhecimento dos processos vitais de cada indivíduo, como por exemplo os envolvidos na 

emergência de plântulas de espécies florestais nativas (SMIDERLE e SOUZA, 2003; KOSZO, 

2006). Segundo Honório et al. (2011), a germinação é considerada parte do ciclo de vida que 

influencia diretamente a distribuição das plantas. pode ser definida como emergência o 
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desenvolvimento de estruturas essenciais para a sobrevivência do embrião, confirmando sua 

aptidão para produzir uma planta normal sob condições favoráveis de campo (BRASIL, 2009). 

Entretanto vale ressaltar que o conceito de germinação ainda é discorrido dentre o ponto de vista 

dos tecnólogos e botânicos, segundo Labouriau (1983), Marcos-filho (2005) e Carvalho e 

Nakagawa (2012), para os botânicos germinação é a emergência da raiz primária sobre o tegumento 

e para tecnologistas a emergência ocorrerá partir do desenvolvimento das estruturas vitais da 

plântula permitindo  a previsão do estabelecimento normal do indivíduo no campo. 

Bewley e Black (1994) indicam que a absorção de água ocorre em três fases: a primeira, 

acontece pela ação dos potenciais matriciais, ocorrendo em sementes, independentemente de 

estarem dormentes viáveis ou não, na fase seguinte, a água continua penetrando nos tecidos, em 

uma velocidade menor, já a terceira fase ocorre por um rápido aumento da absorção de água, sendo 

marcada pela protrusão da raiz primária. Em condições normais de campo, após a semeadura, as 

sementes absorvem água e começam a crescer. A radícula é a primeira a se alongar, seguida pelo 

coleóptilo. Assim que a emergência ocorre e a planta expõe a extremidade do coleóptilo e o 

mesocótilo para de crescer (EMBRAPA, 2002). 

De acordo com Santos, Sugahara e Takaki (2005), a emergência das plântulas é um estágio 

decisivo para o estabelecimento dos vegetais em condições naturais. Sendo essa fase considerada 

crítica no estabelecimento dos indivíduos, que estão altamente vulneráveis aos estresses ambientais 

(CASTRO; BRADFORD; HILHORST, 2004). 

Segundo Miranda e Ferraz (1999), acredita que a formação de plântulas normais das 

espécies florestais depende de fatores importantes, sendo eles: intrínsecos (qualidade fisiológica da 

semente, controle genético e presença de dormência); ou extrínsecos (temperatura e luminosidade) 

(SOUSA et al., 2008). Considerar a combinação dos fatores e das peculiaridades de cada espécie, 

é fundamental para o êxito do processo (RORATO, 2010).  

Segundo Larcher (2004), a partir do instante em que a plântula formada se mantém, 

independente das reservas nutritivas da semente, nesse momento é caracterizado o final do processo 

germinativo. A energia dos cotilédones e do endosperma, que são essenciais para a manutenção 

das funções vitais do indivíduo, não são as únicas vias energéticas utilizadas para a emergência da 

plântula (HOPPE et al., 2004), a obtenção de fatores externos como luz, disponibilidade hídrica e 
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características edafoclimáticas também são fatores que influenciam diretamente o processo 

germinativo. Outro fator de grande importância para a germinação é a profundidade de semeadura 

(HOPPE et al., 2004), pois quanto mais profundo é o plantio, maior será o gasto energético para a 

emersão da plântula, podendo comprometer o desenvolvimento dos indivíduos (HACKBART e 

CORDAZZO, 2003).  

Sendo assim esse estudo teve como objetivo a observar a emergência de sementes de 

Sapucaia (Lecythis Pisonis Cambless) e analisar o comportamento da mesma a diferentes graus de 

exposição a energia luminosa com sementes provenientes de matrizes situadas em Mãe do Rio - 

PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi conduzido no viveiro de produção de mudas do Laboratório de Sementes 

Florestais da Embrapa Amazônia Oriental, com observações diárias entre os meses de agosto a 

outubro do ano de 2015. O lote de sementes de Castanha de Sapucaia estudado, foi proveniente de 

duas matrizes pertencentes a área da Fazenda São Marcos em Mãe do Rio no Estado do Pará, sendo 

essas coletadas ao final do mês de julho do mesmo ano do experimento. 

 

2.2 EXPERIMENTO 

 

As sementes selecionadas para a avaliação de emergência foram as que apresentaram 

características fenotípicas: sadias, inteiras e sem deformação. Elas passaram por assepsia, sendo 

submersas em hipoclorito 1% por 30 min, posteriormente passadas em água corrente. 

O substrato utilizado neste estudo foi composto por areia, serragem e esterco de galinha, 

nas proporções 3:2:1, sendo essa mistura escolhida por proporcionar uma drenagem da água e 

quantidade de nutrientes adequadas para a sobrevivência inicial de indivíduos dessa espécie. 

Com exceção da testemunha que foi mantida em bandejas sob casa de vegetação, nos 

demais tratamentos, o recipiente escolhido para semeio, foram sacos de polietileno de tamanho 

médio, visando facilitar o desenvolvimento radicular das mudas da espécie no período que a mesma 
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permaneceu para a produção em viveiro.  

O delineamento experimental definiu quatro blocos de 25 repetições, totalizando 100 

sementes por tratamento, sendo os quatro tratamentos de sombra distintos com as seguintes 

características: testemunha dispostas em bandejas com sombreamento parcial sem controle 

específico de luminosidade (tratamento 1), pleno sol ( tratamento 2), 30% de sombra (tratamento 

3) e 50% de sombra (tratamento 4). 

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Avaliou-se as porcentagens de emergência e o índice de velocidade de emergência (IVE), 

que foram obtidas através da metodologia estatística de análise de variância (ANOVA) a um nível 

de significância α = 0,05, com o auxílio dos softwares Minitab® e Biostat®. Os recursos gráficos 

foram gerados a partir da ferramenta de produção de tabelas e gráficos do pacote office (Excel). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os testes ANOVA realizados à noventa e cinco porcento de significância (α = 0,05), não 

encontraram indicadores estatísticos que determinassem diferenças significativas entre as médias 

de sementes que emergiram nos períodos entre 20 e 65 dias após a semeadura, em nenhum dos 

tratamentos utilizados. 

 

Quadro 1 – Resultados dos testes de análise de variância (ANOVA) para diferentes sombreamentos. 

 

GRUPOS CONTAGEM SOMA MÉDIA VARIÂNCIA  

TRATAMENTO 1 41 14 0.341463415 0.330487805 

TRATAMENTO 2 41 15 0.365853659 0.637804878 

TRATAMENTO 3 41 16 0.390243902 0.843902439 

TRATAMENTO 4 41 17 0.414634146 1.048780488 

 

Fonte de variação SQ gl MQ P-valor 

Entre grupos 0.12195122 3 0.040650407 0.982137835 

Dentro dos grupos 114.4390244 160 0.715243902  
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Total  114.5609756 163   

Fonte: dos Santos et al. (2018). 

O sombreamento por sua vez influenciou na velocidade com que essas sementes 

germinaram. Como destacado na figura 1, os tratamentos: testemunha e a pleno sol emergiram com 

velocidade constante e apresentaram menores valores totais de sementes emergidas durante o teste. 

Enquanto os tratamentos com 30 e 50% de sombra, obtiveram índice de velocidade de emergência 

elevados durante o período de 20 e 35 dias após a semeadura.  

Figura 1 – Gráfico de dispersão para sapucaia aplicando diferentes sombreamentos. 

Fonte: dos Santos et al.  (2018). 

 
Assim como no presente estudo, Mota el al. (2012), encontrou para sementes de Baru 

(Dipterix alata Vog.), ausência de significância para IVE e porcentagem de emergência, porém 

valores melhores no tratamento de 50% de sombra. Rosa et al. (2009), obteve resultados 

semelhantes para Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo demonstra que a espécie apresenta uma certa adaptabilidade germinativa a 

ambientes com diferentes intensidades luminosas. 
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Os bons resultados obtidos nos tratamentos de meia sombra (30% e 50 % de 

sombreamento), inferem que o cuidado nos estágios iniciais de produção de mudas são 

fundamentais para o bom desempenho do lote de sementes utilizado.  
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RESUMO 

A expansão dos centros urbanos, sem planejamento, e a pouca consciência ecológica dos governos 

municipais, tem colocado em risco a qualidade ambiental aos habitantes e áreas de preservação 

ambiental, desta parcela do território. Nessa perspectiva, o trabalho busca analisar a 

vulnerabilidade ambiental do município de Belém, Pará/Brasil. Com o objetivo de identificar as 

áreas mais vulneráveis pelas intervenções antrópicas e as potencialidades dos sistemas ambientais. 

Baseada na abordagem da ecodinâmica dos ambientes. A metodologia utiliza os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) na elaboração e integração dos mapas temáticos de geologia, 

geomorfologia, pedologia, cobertura vegetal e uso e ocupação do solo, tendo como produto final o 

mapa de vulnerabilidade ambiental do município de Belém. Com isso, constatou-se pontos de 

ocorrência de áreas com alto nível de vulnerabilidade nas ilhas fluviais, devido a ocorrência de 

desmoronamentos em suas margens, porém, apesar deste processo erosivo ser um fator natural, sua 

incidência é intensificada nos locais onde a infraestrutura urbana é precária e pelo uso indevido das 

formas desse relevo. Como conclusões, mostrou-se os pontos focais de maior vulnerabilidade, 

porém, cabe ao poder público em parceria com a comunidade acadêmica e a sociedade civil discutir 

e buscar medidas de prevenção a possíveis desastres ambientais. 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade ambiental. SIG. Município de Belém.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento remoto e geoprocessamento. 
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INTRODUÇÃO 

 Para o mapeamento da vulnerabilidade, os aspectos físicos e humanos são condicionantes 

que devem ser investigados (ALMEIDA & GUERRA, 2010). Como alguns dos parâmetros físicos 

relevantes ao estudo da vulnerabilidade tem-se a degradação e erosão do solo causados pela 

intervenção entre o uso, vegetação e forças erosivas (erosividade, escoamento superficial e 

subsuperficial e energia solar) e; como parâmetros humanos estão os elementos sociais atrelados à 

problemática. Associando-se, portanto, o conceito de vulnerabilidade a maior ou menor fragilidade 

de um determinado ambiente. 

O debate em torno do conceito de vulnerabilidade vem tomando força, e nas últimas décadas 

cada vez mais multidisciplinar, pois a vulnerabilidade pode ser natural, ambiental, social e 

socioambiental, estando presente nas mais diversas áreas do conhecimento. Para este estudo, as 

dimensões da vulnerabilidade a serem investigadas com propriedade, serão a natural e a ambiental. 

Para os pesquisadores das geociências, o termo vulnerabilidade natural se caracteriza como o 

menor ou maior nível de estabilidade/instabilidade dos elementos bióticos e físicos, juntamente 

com a dinâmica, intensidade e magnitude dos processos morfogênicos, pedogênicos e de 

fitossucessão, que atuam em cada unidade ecodinâmica (TRICART, 1977; GRIGIO, 2003). Por 

outro lado, a vulnerabilidade ambiental relaciona a capacidade de resposta do ambiente aos efeitos 

que são provocados adversamente por ações antropogênicas, variando conforme suas 

características humanas e naturais, que afetam direto ou indiretamente a estabilidade do meio, 

assim como sua qualidade ambiental (TAGLIANI, 2003; SANTOS e CALDEYRO, 2007). 

Desta forma, o mapeamento da vulnerabilidade em determinado território, possibilita a 

identificação de áreas suscetíveis a possíveis impactos ambientais, tornando-se uma ferramenta 

importante ao planejamento ambiental e ordenamento territorial. A representação cartográfica da 

vulnerabilidade aos processos erosivos, ou poluidores, ou o zoneamento por graus de riscos 

facilitam a compreensão da geografia dos impactos ambientais, relacionados à estrutura social dos 

diferentes ambientes urbanos, cujas pressões demográficas sobre a ocupação dos espaços afetam 

diretamente os fluxos de matérias e energias desses ambientes (COELHO, 2010). Para ocupação 

de uma área, devem ser analisadas e complementadas informações através de estudos sobre a 

dinâmica ambiental. Estas análises ambientais devem servir de base para as políticas públicas 
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(planos, programas e projetos), existentes nas diversas instituições e agências governamentais, nos 

centros de ensino e pesquisa, no setor privado e nas organizações da sociedade civil (ALMEIDA 

& GUERRA, 2010). 

Belém, área objeto do presente estudo, situa-se na região norte do país, tem uma população 

de 1.485.732 habitantes, ocupando 1.059,458 km² (Figura 1). É o município mais populoso do 

estado do Pará. Trata-se de uma área contornada pelo Estuário Guajarino, onde se tem uma 

caraterística geográfica peculiar, o fato de ser uma cidade influenciada por rios, igarapés, baías e 

bacias hidrográficas de grandes dimensões, o crescimento da cidade não foi acompanhado de um 

planejamento urbano adequado, principalmente levando em consideração a vasta rede hidrográfica 

e a vegetação que a cidade possui (DIAS, 2016).  

 

Figura 1 - Localização do município de Belém/PA. 



 

  

  

    
  
  

Belém (PA), 2 8  a 30  de novembro  de  201 8   
ISSN 2316 - 7637   

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Com a intensificação do processo de urbanização do município de Belém, tem ocorrido sérios 

problemas de ordem ambiental e social para as pessoas que moram em seu sítio urbano. No 

município de Belém, na área urbana, a produção desigual do espaço tem gerado grandes perdas na 

cobertura vegetal, as áreas verdes estão diminuindo em função do processo de verticalização 

acentuado nas últimas décadas. O crescimento horizontal da metrópole, que tomou força na década 

de 80, ocorreu seguindo os eixos rodoviários tais como a Rodovia Arthur Bernardes e Augusto 
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Montenegro que liga o centro de Belém ao Distrito de Icoaraci, e levou a retração significativa da 

cobertura de seu verde urbano (LUZ, 2015). 

O objetivo principal dessa pesquisa é identificar e analisar as áreas que possuem uma maior 

vulnerabilidade natural e ambiental no município de Belém, a partir da relação dos elementos 

físicos e bióticos e de suas ecodinâmicas, que definem as limitações ambientais às intervenções 

antrópicas. Nesse sentido, as informações resultantes da correlação entre esses aspectos 

constituirão uma importante base de dados, que poderá ser utilizada para o ordenamento territorial 

urbano pautado nas diretrizes do desenvolvimento sustentável. 

As unidades geológicas de Belém são representadas pelos Sedimentos Quaternários, 

Formações Barreiras e Formação Pós-Barreiras. A deposição dessas unidades foi particularmente 

controlada pela formação e reativação de falhas normais e transcorrentes (COSTA et al.,1996), 

como também pelas mudanças eustáticas e climáticas que geraram flutuações ao nível do mar 

(ROSETTI, 2001). É possível caracterizar a região de Belém como possuidora de unidades 

litoestratigráficas, argilo-arenosas e areno-argilosas caracterizadas como sendo de épocas mioceno-

pliocênicas oriundas de fatores tectono-estruturais (falhas normais e transcorrentes) (IGREJA et. 

al, 1990, ROSSETTI, 2001). O nível Belém-Marajó é uma planície suave, com altura média de 6 

a 15 metros sobre o nível médio das marés. 

O município de Belém se caracteriza ainda por apresentar temperaturas sempre altas, forte 

convecção, ar instável e alta umidade do ar favorecendo a formação de nuvens convectivas. As 

temperaturas altas estão associadas ao elevado potencial de radiação solar incidente, embora grande 

parte da energia seja convertida em calor latente de evaporação e outra parte convertida em calor 

sensível que é destinado ao aquecimento do ar. A forte convecção, a instabilidade e a alta umidade 

do ar favorecem a formação de nuvens convectivas, dando origem a uma grande incidência de 

precipitação na forma de pancadas, principalmente à tarde, situação característica de regime de 

chuva do tipo continental (NECHET, 1997). 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O mapa de vulnerabilidade ambiental de Belém foi elaborado a partir da integração dos 

índices de vulnerabilidade de cada atributo dos meios físico, biótico e das formas de uso do solo. 
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Foram gerados mapas de geologia, pedologia, vegetação e geomorfologia, sobrepôs-se a esses o 

mapa de uso do solo, resultando em um mapa de vulnerabilidade ambiental. 

Os valores do grau de vulnerabilidade de cada atributo foram adaptados da metodologia 

empregada por Costa et al. (2006) e Grigio (2003). Utilizou-se na determinação do grau de 

vulnerabilidade de cada atributo a relação de predomínio entre os processos erosivos e 

pedogenéticos.  

Em cada classe, o grau de vulnerabilidade foi distribuído em uma escala de 1 a 3, com 

intervalos de 0,5.  Com predominância da pedogênese, vulnerabilidade muito baixa, atribuiu-se o 

valor de 1. Com o aumento da influência dos processos erosivos, o grau de vulnerabilidade aumenta 

até atingir o valor máximo, sendo 3, representando ambientes de vulnerabilidade muito alta 

(COSTA et al, 2006). 

Com isso, foram formadas cinco classes de vulnerabilidade com intervalos iguais. A Tabela 

2 representa as classes de vulnerabilidades ambiental, formadas pelos cruzamentos dos diversos 

atributos analisados. 

 

Tabela 2 - Classes de vulnerabilidades ambiental. 

Classes Médias 

Muito Baixa 0  -  0,85 

Baixa 0,86 - 1,07 

Média 1,08 - 1,40 

Alta 1,41 - 1,85 

Muito Alta 1,86 – 3 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Para a confecção dos mapas foi utilizado o software Arcgis 10.5. Esse programa apresenta 

uma plataforma de SIG (Sistema de Informações Geográficas), possibilitando a manipulação de 

feições espaciais georreferenciadas associadas a um banco de dados com as informações analíticas, 

além de permitir o cruzamento entre os mapas produzidos.  

Foram utilizados arquivos vetoriais em formato shapefile de vegetação, pedologia, 
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geomorfologia e geologia, do ano de 2010, obtidos junto ao site do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), e os arquivos do mapeamento do uso do solo do projeto TERRACLASS, 

do ano de 2014, Orbita 223, Ponto 064, obtidos junto ao site do INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), os dados foram cruzados e transformados em arquivos de formato de saída 

RASTER, sua finalização se deu com a inclusão dos elementos cartográficos obrigatórios (fonte, 

legenda, orientação e escala). 

 

RESULTADOS E DISCURSÃO  

A vulnerabilidade ambiental muito baixa no município de Belém, corresponde à maior 

unidade mapeada do território estudado, que abrange aproximadamente 87% da área total. Está 

presente em áreas associadas a ambientes com corpos d'agua ou recobertas por vegetação. São 

áreas de melhor qualidade ambiental do município e as mais promissoras para a intervenção 

antrópica, uma vez que suas características proporcionam menores situações de risco ambiental, 

resguardadas as limitações e a legislação ambiental pertinente. Localiza-se principalmente no 

bairro Curió-Utinga, onde estão situados os lagos Bolonha e Água Preta, que abastecem a cidade e 

integram a Unidade de Conservação Estatual Parque Estadual do Utinga. O Parque apresenta 

florestas de terra firme que ocorrem sobre solo argiloso e úmido nas regiões internas e altas, 

vegetação de palmeiras, ervas, epífitas, lianas, arvoredos e árvores. Às margens dos Lagos Bolonha 

e Água Preta há ocorrência de florestas de igapó, que compõem sua vegetação em áreas de terreno 

baixo e úmido, há também a presença de floresta ombrófila densa, distribuída por diversas áreas 

ao longo do Parque. A vulnerabilidade muito baixa também é observada outros em pontos isolados 

pela cidade, chegando a ilha de Mosqueiro e outras ilhas dentro do limite municipal de Belém. 

A vulnerabilidade baixa se estende por uma área de aproximadamente 6% do município. 

É formada por ambientes associados às áreas com presença de vegetação. Dentro dessas áreas de 

baixa vulnerabilidade encontram-se quatro Unidades de Conservação: Área de Proteção Ambiental 

de Belém, Área de Proteção Ambiental da Ilha do Combu, Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da 

Amazônia e Parque Estadual do Utinga. Apesar de apresentar vulnerabilidade baixa, essa unidade 

necessita de adoção de medidas de recuperação, controle e monitoramento ambiental. 
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Figura 4 - Mapa de vulnerabilidade ambiental do município de Belém/PA 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

A vulnerabilidade média, encontra-se em apenas 1,44% da área total pesquisada e 

distribui-se em manchas isoladas no interior do município e em suas ilhas, correspondendo a 

mosaicos, ora compostos por ambientes associados a áreas com infraestrutura consolidada, ora 

constituindo ambientes de associados às áreas de infraestrutura precária, ou mesmo com 

infraestrutura mediana. Devido às características diferenciadas entre os diversos setores dessa 

unidade, a tomada de decisão deve ser realizada em escala mais detalhada e levando em 

consideração a especificidade ambiental de cada setor. 

A vulnerabilidade alta, localiza-se sobre a planície urbanizada, ocupando áreas com 

infraestrutura consolidada, como os bairros da Sacramenta, Entroncamento, Outeiro, Bengui, entre 

outros. Também foi identificada em áreas com planícies flúvio-lacustre e flúvio-marinhas 

vegetadas situadas nas ilhas dentro do limite municipal.  
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A vulnerabilidade muito alta, corresponde a todas as áreas que apresentam infraestrutura 

precária, principalmente nas planícies fluviais da ilha de Cotijuba e Mosqueiro, e em áreas urbanas 

que sofrem influências das marés altas e tendo dificuldade no escoamento das águas da chuva, com 

destaque aos bairros do Guamá e Terra firme, correspondendo a áreas de risco ambiental, de tal 

forma que a população habitante está muito suscetível à dinamicidade destes ambientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo, os mapas produzidos - nos termos do grau de suscetibilidade a situações de 

risco ambiental – foram capazes de apontar as possíveis respostas do meio às intervenções 

humanas, que variaram de acordo com as características naturais e o uso do solo.  

De acordo com os resultados obtidos, a maior parte do município de Belém apresenta 

vulnerabilidade muito baixa e baixa. Essas tipologias, em grande parte, coincidem com a 

localização de áreas de preservação e unidades de conservação ambiental, demonstrando a grande 

relevância desses instrumentos de proteção para a manutenção da qualidade do meio ambiente da 

cidade, impactando nos seus índices de vulnerabilidade.  

As tipologias vulnerabilidade alta e muito alta foram observadas em ambientes com 

infraestrutura consolidada ou pontos isolados com presença de infraestrutura precária e em 

ambientes ocupados por populações socialmente vulneráveis e suscetíveis aos riscos ambientais. 

Demonstrando a urgência de medidas em prol de melhorias na infraestrutura urbana e a necessidade 

de políticas públicas para a recuperação ambiental dessas áreas do município. 
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RESUMO  

Os equídeos (equinos, asininos e muares) são animais com origem de vida primitiva e selvagem, 

no qual veio se adaptando após sua domesticação pelo homem. Durante milhões de anos, estes 

animais vêm sofrendo transformações anatômicas e fisiológicas, devido a vários processos 

adaptativos. Após o convívio com o homem, com a domesticação destes animais, mudanças na 

alimentação e manejo são fatores que mais uma vez trazem mudanças bruscas para esses animais, 

fazendo com que vivam em situações muitas vezes adversas, para que consigam cumprir os 

objetivos do ser humano. Atualmente, não é raro ver esses animais servindo para tração, sofrendo 

maus tratos físicos e/ ou psicológicos. Muitos dos proprietários necessitam destes animais para sua 

fonte de renda familiar, entretanto, muitas das vezes eles não cumprem com o compromisso de 

fornecimento do bem-estar para seu próprio animal. Por isso, o Projeto Carroceiro da Universidade 

Federal Rural da Amazônia (UFRA), localizada no Serviço Integrado de Atenção ao Equídeo, setor 

que comporta a infraestrutura direcionada à sanidade dos equídeos, foi criado com a finalidade de 

realizar o atendimento e tratamento adequados, além de proporcionar bem-estar a esses animais 

acima de tudo. Este artigo tem como objetivo descrever a rotina dos equídeos presentes no projeto, 

evidenciando seu manejo, a nutrição, atendimento, tratamento e a proporção do bem-estar animal 

como atitude de responsabilidade socioambiental para os equídeos e toda a comunidade envolvida 

no centro urbano de Belém. Com caráter socioambiental e informacional, o projeto é de suma 

importância para o carroceiro e principalmente aos equídeos de tração, proporcionando seu bem 

estar, pois trazem benefícios e resultados positivos para toda a comunidade.  

 

Palavras-chave: Bem-estar Animal. Projeto Carroceiro. Equídeos.                                                

 

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

Há cerca de 60 milhões de anos, durante o surgimento dos primeiros representantes da 

espécie equina, a vida desses animais se caracterizava por um ambiente mais fechado, composta 

por infinitas florestas e bosques, onde podiam se expressar naturalmente. Mudanças no ambiente e 

fatores de seleção (natural e artificial) fizeram com que os cavalos sofressem modificações e 

evoluções até se chegar nas espécies atuais do gênero Equus sp. (CINTRA, 2011).  

O cavalo, ao passar do tempo, foi domesticado pelo homem para suprir suas necessidades 

pessoais. Atualmente, os equídeos (equinos, asininos e muares) são animais que há muito tempo 

exercem uma enorme importância laboral, sendo instrumento de trabalho para o homem até os dias 

atuais. Estes animais podem ser classificados como animais de lida, voltados para o trabalho, ou 

animais para esporte, lazer e criação. Seguindo esta classificação, estima-se que os animais de lida 

totalizam 78% dos equídeos no território nacional, enquanto os animais voltados para o esporte, 

lazer e criação compõem 22% da população de equídeos no país, e ambas as categorias estão 

diretamente relacionadas com o complexo agropecuário do cavalo (THOMASSIAN, 2005; 

FONSECA et al., 2016; MAPA, 2016). 

Uma das modalidades dos equinos usados para lida é a tração animal. Em Belém, a 

chamada capital da Amazônia, na tração de veículos (carroças ou charretes), principalmente na 

área urbana, os equídeos são conduzidos a enfrentar uma forma de vida totalmente diferente do seu 

estado natural, tendo que se adaptar a ambiente e alimentação bem diversas daqueles naturais, 

frequentemente inadequado à sua anatomia e fisiologia, ao desenvolverem atividades e condutas 

que em nada assemelham ao que a natureza primitiva os preparou. Isso gera, como consequência, 

graves problemas de bem-estar para esses animais. 

O Bem-estar Animal é uma ciência definida com maior especificidade pelo comitê 

Brambell, um grupo que organizou-se na Inglaterra e publicou um relatório a respeito da avaliação 

do bem-estar animal, em 1965. É um conceito amplo, que está diretamente relacionado com as 

condições físicas e mentais, com a combinação de aspectos subjetivos e objetivos (qualitativos e 

quantitativos) das condições de vida dos animais, que incluem a sanidade, manejo e modo de 

criação. Até hoje, o reconhecimento dos frutos desse relatório permanecem intactos e cada vez 
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mais fortes. A avaliação do bem-estar animal é realizada através da preconização das “cinco 

liberdades” para todos os animais e, principalmente nesta abordagem, aos equídeos. Livre de fome 

e sede; livre de desconforto; livres de dor e doenças; livres de medo e tristeza; e livres para 

expressar seu comportamento natural (BAMBRELL et al., 1995, p9). 

Ao abordar as questões de sanidade e bem-estar animal, os equídeos de tração, principal 

fonte de renda alternativa para parte da população de baixa renda em todo o Brasil, o cenário 

apresenta-se precário para esta população (SANGIONI et al., 2016). Em um ambiente com 

condições adversas, sem os devidos suprimentos nutricionais ou de qualidade, com escore corporal 

inadequados, submetidos a condições de trabalhos extremas e traumáticas, muitas vezes sem o 

apropriado padrão morfológico à função designada, os equídeos de tração entram em alta 

susceptibilidade imunológica e inevitavelmente são acometidos por inúmeros tipos e graus de 

afecções (FONSECA et al., 2016; SANGIONI et al., 2016;).  

O projeto Carroceiro, localizado nas dependências da Universidade Rural da Amazônia 

(UFRA), campus Belém-PA, foi criado em 2003, com o intuito de reabilitar animais de tração. Em 

2009, contou com a criação de uma infraestrutura de maior qualidade para melhor atender os 

equídeos, o Serviço Integrado de Atenção ao Equídeo (SIAE). Resgatados por órgãos competentes 

em situações precárias, apresentando estado de desnutrição, anemia, quase todas as vezes 

machucados, traumatizados e estressados, evidenciam terem sofrido maus tratos. Sendo assim, o 

projeto entra com o tratamento adequado para cada situação apresentada em cada animal. 

O presente trabalho de pesquisa tem como intuito, apresentar o projeto Carroceiro e a sua 

extrema importância para a comunidade, para o meio ambiente e para o meio acadêmico, sendo o 

mesmo usado para aulas práticas de equinocultura. Sendo assim, foi avaliado o manejo diário dos 

equinos, o tratamento direcionado a cada um, os banhos de higienização; na nutrição, foi avaliado 

o alimento fornecido no manejo nutricional dos equinos e no bem-estar dos equinos, foi analisado 

a área de pastejo (piquete), espaço onde fica e as atividades feitas com os animais em fase de 

tratamento.                                                                                                                                            

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

              A pesquisa realizou observações da rotina dos equinos atendidos no projeto 
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Carroceiro durante quatro semanas, totalizando vinte dias de visitas técnicas. Através 

dessas visitações, foram realizadas as coletas de dados como: a quantidade de animais 

presentes atualmente; quantos já passaram pelo projeto desde o ano de sua fundação e 

quais as condições mais frequentes que esses animais apresentam quando chegam ao 

local.  

            Para a reabilitação desses equinos, os procedimentos são feitos diariamente. 

Além do fornecimento da ração, são utilizados suplementos para reforço da nutrição 

desses animais. Semanalmente, os animais tomam banho e passam por tosa higiênica 

em caso de necessidade, os mesmos ficam em piquetes de pastejo com livre acesso a 

água nos cochos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Atualmente o projeto apresenta cinco animais (Tabela 1). Já passaram desde a 

fundação em 2009 até hoje, 452 animais. Entre eles alguns já foram para eutanásia por 

motivos graves de doença. Os animais chegam geralmente com lesões expostas, 

problema locomotor, desnutridos, estressados e arredios. Nesse caso, os médicos 

veterinários e o tratador começam um tratamento de manejo diário, com intuito de fazer 

o animal ganhar novamente a confiança dos seres humanos.  
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Tabela 1: Atuais animais em tratamento, data de chegada  no projeto, permanência  no projeto 

e sexo. 

Nomes dos animais Data de chegada Permanência no projeto Sexo 

Aquiles 05/04/201

7 

1 ano e 6 meses Macho 

Orelinha 03/07/201

8 

4 meses Macho 

Nero 18/09/201

8 

1 mês  Macho 

Leona 27/02/201

8 

8 meses Fêmea 

Mr. Bean 18/09/201

8 

1 mês  Macho 

Fonte: Glenda Abreu, 2018. 

O cavalo é um animal de hábitos. Precisa e deve ser alimentado, manuseado e trabalhado 

seguindo uma rotina que deve ser alterado o menos possível, para um melhor desempenho do 

animal (CINTRA, 2010) 

Dessa forma, as rotinas de trabalho e manuseio dos animais no projeto carroceiro são 

respeitadas o máximo possível. Os banhos são realizados uma vez por semana, principalmente pela 

parte da manhã, as refeições são feitas duas vezes ao dia com os horários específicos, o 

casqueamento, feito com fins de correção dos aprumos, além de prevenir doenças de casco, 

geralmente de 45 em 45 dias e curativos sempre que preciso. Os cavalos passam pelo casqueamento 

em períodos determinados, o manejo dos cascos é de suma importância, o casco é uma estrutura 

muito especializada, pois concentra duas características essenciais que são: a resistência e a 

flexibilidade. A manutenção é realizada para trazer ao animal um casco funcional, saudável com 

eficiência biomecânica e prevenindo claudicações fazendo com que ele tenha condições para 

realizar sua principal função que é a sustentação do cavalo.   

O processo de casqueamento é feito em todos os cavalos presentes no projeto. Essa 
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manutenção pode ocorrer antes ou após o banho do animal, sempre é feito em par, primeiro os 

anteriores e depois os posteriores ou o inverso. Se caso o animal não demonstrar incômodo  ou dor 

pode ser feito os quatro cascos na mesma sessão, no entanto se ele demonstrar desconforto, faz-se 

um par antes e o segundo par em outro momento. 

No casqueamento, usa-se ferramentas próprias (Figura 1), que servem para tirar o excesso 

de sujeiras da ranilha, para cortar e lixar (Figura 2). O responsável pela manutenção tem que sempre 

avaliar a pisada do animal para oferecer uma manutenção de qualidade. 

    Figura 1 – Ferramentas de casqueamento 

                                   

                                                                     Fonte: Glenda Abreu, 2018. 

Figura 2 – Procedimento de casqueamento 

                                                          

Fonte: Glenda Abreu, 2018. 

Usa-se também um produto de coloração preta, chamado de Cascosan (Figura 3), o qual 

serve para o fortalecimento e proteção dos cascos. Os cavalos do projeto, não usam ferraduras, 

quando chegam usando ferraduras, são retiradas imediatamente por serem fabricadas na maioria 
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com materiais impróprios, além e causarem dor e desconforto. 

Figura 3 – Cascosan usado nos cascos dos cavalos 

                                                             

Fonte: Glenda Abreu, 2018. 

A higienização desses animais, no projeto Carroceiro ocorre semanalmente, existe um 

protocolo para o banho. No banho, o primeiro passo é molhar os membros do animal (casco, patela, 

coxa, costa e barriga), para evitar choque térmico. Esses membros são esfregados com o auxílio de 

uma escova e sabão. Depois ocorre a limpeza das genitais, tendo que expor sempre que necessário, 

o pênis, para uma melhor limpeza, para evitar doenças naquela região. Por último, lava-se o 

pescoço e cabeça, deve ser diminuída a frequência da água para que o animal não se assuste e 

molhada com cautela para não atingir os pavilhões auriculares. Na lavagem da cabeça não se usa 

escova, somente o sabão e é esfregado com o auxílio das mãos para remover a sujeira do local. 

Deve verificar se o animal não apresenta ectoparasitas na região da crina, cauda, perianal, pavilhões 

auriculares e narinas. A crina do macho é apenas aparado se estiver muito grande, já nas fêmeas é 

cortada bem baixo, pois causa um certo incômodo. Na cauda o corte é em “V” para favorecer o 

crescimento e para evitar que o animal ao andar encoste no capim, e ectoparasitas se prendam nela. 

Após o banho, é realizado a verificação dos parâmetros. São verificados: batimentos cardíacos, 

ceco, mucosas, veias respiratórias, TPC (Tempo de Perfusão Capilar) e índice de desidratação.  

O estômago do cavalo é um órgão relativamente pequeno, com cerca de 10% do trato 

digestório, adaptado a recepção contínua de pequenas quantidades de alimento (BRANDI; 

FURTADO, 2009). Com isso, os equinos passam o dia pastando, por ser um animal com um 

estômago pequeno precisam se alimentar com frequência. O equino é um herbívoro não ruminante 

capaz de suprir grande parte ou a totalidade da sua demanda nutricional pela ingestão de gramíneas 
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(BRANDI; FURTADO, 2009). Portanto, o capim fornecido ao animal deve ser um capim de 

excelente qualidade, pois o equino é muito seletivo com o que come.  O cavalo apreende o alimento 

principalmente com os lábios e a língua, e no pastoreio ou na ingestão de substâncias mais firmes 

(ramos e tubérculos) também são usados os incisivos (superiores e inferiores), o que lhe permite 

pastar próximo ao solo, cortando a forragem (BRANDI; FURTADO, 2009). Por isso, os dentes dos 

equinos tem crescimento constante. Normalmente, os animais ficam nos piquetes em pastejo livre, 

quando necessário, em caso de doenças e pós-operatórios, esses animais ficam na baia, é colocado 

um cesto pendurado com capim no comedouro. Pela parte da manhã eles consomem três medidas 

de ração. Esta ração é advinda de doações, a mesma, segue o padrão mínimo de manutenção, não 

se faz uma alimentação de engorda, é apenas para manter o animal. A ração é colocada no cocho 

duas vezes ao dia para todos os animais, a medida é feita com um copo de 700 mL. São consumidos 

cinco sacas de ração de 40 kg por mês.  

Sempre que o ambiente fornece novas alternativas, em especial relacionadas ao pastejo, o 

estímulo à alimentação se torna mais evidente (AFONSO, 2010). No projeto Carroceiro há uma 

capineira de capim Tangola, um hibrido do capim tanner-grass e angola. Este capim é retirado 

quanto atinge seu ponto de corte e é fornecido aos animais em cestos.              

Equinos costumam sofrer de estresse calórico quando trabalham em condições de alta 

temperatura, sem acesso a água e sem o alívio da sombra nas áreas de descanso (SOUZA, 2006). 

Nas baias e nos piquetes, os bebedouros são automáticos, a água é liberada conforme o consumo 

do animal. Para os equinos que chegam ao projeto para ser internado e fazer os devidos 

tratamentos, o proprietário deste animal precisa deixar a alimentação do mesmo, já que o 

tratamento deste animal é gratuito. 

            Muitas características comportamentais destes grupos de equinos devem ser levadas em 

consideração na sua criação, tais como: a organização social e as interações de dominância, o 

território habitado pelo bando e os hábitos e preferências alimentares (AFONSO, 2010). Por este 

motivo, tem cavalos que comem mais do que o outro e por isso, são colocados em piquetes 

separados, mas não se faz isso somente por causa da alimentação, mas por conta de brigas de 

organização e dominância. Com base nos procedimentos que o animal necessita para que sua 

condição metabólica seja restabelecida, foi implementado pelos médicos do projeto Carroceiro, 
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um suplemento vitamínico mineral, chamado Hemolitan J. C. R. (Vetnil), o mesmo é dado uma 

vez ao dia e a quantidade é de 25 mL, os resultados foram positivos, alguns animais ficaram com 

apetite maior, consequentemente o escore corporal também melhorou. 

A tabela nutricional (Figura 4) é feita para cada equino que chega ao projeto Carroceiro, 

ele tem uma ficha individual tanto de tratamento padrão individual, como de manejo individual, 

pois os animais precisam de cuidados diferenciados, já que os mesmos chegam com distintas 

necessidades nutricionais.                                                                                                                                                                                                                                   

Figura 4 – Tabela nutricional individual 

 

Fonte: Glenda Abreu, 2018. 

   Sabe-se que os cavalos são seres sencientes, ou seja, possuem a capacidade de ter 

sentimentos, associada à consciência. Só é possível estudar o bem-estar de animais sencientes, visto 

que a senciência é um estado mental. Com isso, temos a obrigação moral para com os equinos de 

tratá-los e criá-los de maneira mais próxima ao seu ambiente natural, evitando seu sofrimento e 

visando o seu bem-estar (SILVA,2014). O bem-estar deve ser definido de forma que permita pronta 

relação com outros conceitos, tais como: necessidades, liberdades, felicidade, adaptação, controle, 

capacidade de previsão, sentimentos, sofrimento, dor, ansiedade, medo, tédio, estresse e saúde 

(BROOM; MOLETO, 2004).Assim, o projeto Carroceiro vem desempenhando vários serviços à 

estes cavalos de tração, oferecendo manejo, nutrição, cuidados médicos adequados e assim 

proporcionando um bem-estar de qualidade. 

Todos os animais presentes no projeto Carroceiro passam pela vermifugação, são feitos 

curativos diariamente nos ferimentos expostos, são realizadas cirurgias quando necessário tudo 

para deixá-los livres de dor. Doença, ferimentos, dificuldades de movimento e anormalidade de 

crescimento são todos indicativos de baixo grau de bem-estar (BROOM; MOLETO, 2004).   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                            

O referente artigo teve como intuito mostrar a complexidade do projeto Carroceiro, com a 

forma que os equinos são manejados, nutridos e da consequência que esses fatores têm sobre o 

bem estar desses animais. Os procedimentos feitos no projeto são de total importância, pois o 

carroceiro até hoje não tem outro local onde ele tenha suporte para tratar os animais de maneira 

gratuita, o que gera uma boa visibilidade ao projeto Carroceiro perante a sociedade. Uma nutrição 

adequada, um manejo correto destes animais, certamente irá gerar uma boa saúde, uma vez que 

esses fatores contribuem para um bom desempenho metabólico. Contudo, os animais que chegam 

ao projeto tem uma melhora significativa, já que os cuidados necessários e acompanhamento 

diário, tem total contribuição para o bem estar destes equinos. 
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RESUMO  

A pectina presente na casca do maracujá possui qualidade semelhante à da laranja sendo utilizada 

como ingrediente funcional e essencial na formulação de geleias. O objetivo deste trabalho foi 

utilizar a pectina proveniente do albedo da casca de maracujá amarelo (Passiflora edulis Sims) e 

pectina comercial na elaboração de geleias de abacaxi, com a finalidade de avaliar o produto através 

de análises físico-químicas e sensorial. As geleias foram produzidas no laboratório de Tecnologia 

de Alimentos da UEPA – Campus Salvaterra, sendo codificadas de F1 para geleia de abacaxi com 

pectina extraída do albedo da casca do maracujá e F2 para geleia de abacaxi elaborada com pectina 

comercial. Os parâmetros físico-químicos analisados foram: sólidos solúveis (°Brix), acidez 

titulável (%), pH e umidade (%), assim como os atributos sensoriais para avaliação da aceitação 

dos produtos quanto a aparência, sabor, aroma, cor, consistência e impressão global, utilizando-se 

uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, onde 9 representando “gostei muitíssimo” e 1 

“desgostei muitíssimo”. Além da escala de intenção de compra estruturada de 3 pontos, onde 3 

corresponde a “certamente compraria” e 1 “certamente não compraria”. Como resultados obteve-

se os valores médios de sólidos solúveis  semelhantes para F1 e F2 (cerca de 62 °Brix), além da 

acidez titulável (F1 - 9,81 e F2 - 11,6), pH (F1 - 3,90 e F2 - 5,87) e umidade (F1 - 20,49 e F2 - 

18,14). As geleias apresentaram boa aceitação sensorial, com índice de aceitação superior a 70% e 

nível de intenção de compra acima de 50% para ambas formulações. Assim a geleia de abacaxi 

elaborada com pectina a partir da casca de maracujá, mostra-se como um produto que poderia ser 

bem aceito no mercado, agregando melhores características nutricionais. 

 

Palavras-chave: Abacaxi. Geleia. Pectina. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O Brasil é considerado o maior produtor e consumidor do mundo de maracujá amarelo, 

também conhecido como maracujá azedo, que corresponde a maioria da produtividade nacional. A 

utilização do resíduo do maracujá (casca) tem sido vista como de suma importância nos últimos 

anos, devido seu alto conteúdo de pectina, fibras e carboidratos.  

 De acordo com Araújo (2016), a pectina presente na casca do maracujá possui qualidade 

semelhante à da laranja, sendo utilizada como ingrediente funcional e essencial na formulação de 

geleias. Assim alternativas para a utilização de resíduos tem sido buscada, almejando seu 

aproveitamento para produção de novos produtos para o consumo humano e agregando valor as 

matérias primas antes descartadas (SANTOS, 2011). 

 Nas últimas décadas a produção de maracujá amarelo (Passiflora edulis) ganhou um espaço 

de destaque para a economia brasileira, tornando-se uma boa alternativa para os pequenos 

agricultores devido a sua boa adaptação a quase todas as regiões do país e ao retorno econômico 

principalmente para o pequeno produtor (MELETTI, 2011). 

 Devido o desconhecimento sobre o potencial nutricional da casca do maracujá, faz com que 

gere uma quantidade significativa de resíduos, uma vez que as cascas são os principais subprodutos 

gerados neste cenário (MOREIRA, 2016). Além disso, apresentam elevada quantidade de fibras 

alimentares e pectina, componente nutricional que mais se destaca em sua composição 

(CATARINO, 2016). 

 Por definição, geleia compreende produtos preparados a partir de frutas e/ou sucos, 

misturados com açúcar com adição de pectina, ácidos e outros ingredientes permitidos, podendo 

apresentar frutas inteiras, partes e/ou pedaços sob variadas formas, as quais serão processadas até 

se obter uma concentração e consistência semi-sólida adequada (LICODIEDOFF et al., 2010). 

 As frutas possuem vitaminas e sais minerais, sendo que no Brasil o consumo é direcionado 

principalmente para frutas de clima tropical e subtropical. Dentre estas se destaca o abacaxi, uma 

fruta muito consumida e apreciada pelos brasileiros (RUARO, 2015). O abacaxi destaca-se pelo 

seu valor energético por apresentar elevada composição de açúcares (glicose e frutose), sais 

minerais, vitaminas (C, A, B1, B2 e Niacina) e fibras, porém apresenta menor teor de proteína e 
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gordura (ADE et al., 2014)  

 Embora possua baixo teor de pectina é muito utilizado na elaboração de geleias, pois 

contém um grande teor de ácidos na fruta, o que o caracteriza como uma fruta que contempla as 

exigências para elaboração de geleias, visto que este processo necessita da presença de ácidos, 

responsáveis pela geleificação do produto (LICODIEDOFF et al., 2010).  

 O objetivo deste trabalho foi utilizar a pectina proveniente do albedo da casca de maracujá 

amarelo (Passiflora edulis Sims) e pectina comercial na elaboração de geleia de abacaxi, com a 

finalidade de avaliar os produtos através de análises físico-químicas e sensorial. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 MATÉRIA-PRIMA  

Para elaboração da geleia, foram utilizados frutos de abacaxi,  pectina da casca do maracujá, 

pectina comercial, açúcar cristal e suco de limão. Todos provenientes do mercado varejista, situado 

no município de Salvaterra- PA. 

2.2 MÉTODOS 

A presente pesquisa visou a elaboração de geleia de abacaxi, utilizando a pectina da casca 

do maracujá amarelo (F1), assim como a pectina comercial (F2). Para elaboração do produto foi 

utilizada a metodologia que segue os padrões de geleias da Resolução CNNPA nº 12, de 24 de 

julho de 1978 da ANVISA (Brasil, 1978), a qual define “Geleias de frutas como produtos obtidos 

pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou sucos de frutas com açúcar e concentrado 

até consistência gelatinosa”.  

A elaboração das geleias foi realizada no laboratório de tecnologia de alimentos da 

Universidade do Estado do Pará – UEPA (Campus Salvaterra), localizado na PA – 154, no 

município de Salvaterra-PA. 

2.2.1 Obtenção da pectina da casca do maracujá 

 A metodologia aplicada foi realizada segundo o manual de Torrezan, (1998), que relata 
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para a retirada das sujidades externas aderidas nas frutas, passando pelo processo de pré-lavagem 

em água potável corrente, em seguida imersas em solução sanitizante de hipoclorito de sódio 

durante 15 a 20 minutos, na proporção de 100 ppm.  

 Após a sanitização, cortadas com auxílio de faca de aço inoxidável para a retirada da 

polpa. Em seguida, as cascas de maracujá foram aquecidas a 15 min a 60 ºC para o amolecimento 

do albedo (parte onde se encontra a pectina) e facilitação de sua retirada. Após a retirada do albedo 

(mesocarpo) do epicarpo iniciou-se o processo de produção da geleia de abacaxi com adição de 

açúcar e polpa (endocarpo), levada para o procedimento de cocção, onde ocorreu a geleificação 

lenta da pectina em temperatura de 45-60 ºC até obter a formação de gel. 

2.2.2 Elaboração da geleia do abacaxi 

O processo de obtenção da geleia de abacaxi seguiu a metodologia de Sakamoto et al. 

(2015), de acordo com o fluxograma apresentado na Figura 1, onde ocorreram as etapas de seleção 

dos frutos e posteriormente foram lavados em água corrente e sanitizados através da imersão em 

solução clorada e a 100 ppm durante 15 minutos, o descascamento foi realizado manualmente, na 

sequência, a polpa foi triturada em liquidificador industrial em alta rotação até completa 

homogeneização. O produto resultante da trituração foi passado em peneira para obtenção de polpa-

refinamento, e em seguida foi conduzido para a cocção da polpa em recipiente de alumínio aberto 

com agitação manual constante.  

As geleias foram elaboradas com 50% de polpa de abacaxi e 50% de açúcar cristal, 

adicionadas de 1% de pectina natural na formulação F1 e pectina comercial F2, em relação à massa 

total. A pectina e a glicose foram adicionadas quando o preparado atingiu 55 °Brix, sendo que a 

pectina foi dissolvida em água na proporção 10:1 (água: pectina) em massa. Em seguida, ocorreu 

a etapa de cocção, com a finalidade de promover a dissolução do açúcar na polpa e promover sua 

interação com a pectina e com o ácido para formar o gel. O processo de concentração foi cerca de 

10 min, até que se atingisse a faixa de 62 °Brix para assim ser realizado o envase ocorreu em 

embalagens de vidro. 
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Figura 1 – Fluxograma do processamento de geleia de abacaxi. 

 

Fonte: Sakamoto et al. (2015). 

2.2.3 Determinações físico-químicas 

Utilizou-se a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008) onde o pH foi determinado 

através de leitura direta, em potenciômetro (calibrado periodicamente com soluções tampão de pH 

4,0 e 7,0); acidez total titulável, determinada por meio da diluição de 5g de amostra homogeneizada 

em 50 mL de água destilada, e posterior titulação automática com solução de NaOH 0,1 N até 

viragem com o indicador fenolftaleína; sólidos solúveis através de leitura em refratômetro digital, 

com escala de 0 a 35 °Brix. 

2.2.4 Avaliação sensorial da geleia de abacaxi 

As formulações foram submetidas à análise sensorial com 100 provadores não treinados, 

para avaliação da aceitação de aparência, sabor, aroma, cor, consistência e avaliação global, 

utilizando-se uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, onde 9 representando “gostei 

muitíssimo” e 1 “desgostei /muitíssimo”. Na mesma ficha será incluída uma escala de intenção de 

compra estruturada de 3 pontos, onde 3 corresponde a “certamente compraria” e 1 “certamente não 

compraria”. As amostras serão servidas em copos descartáveis codificadas aleatoriamente, à 

temperatura ambiente. Os provadores foram instruídos a enxaguar a boca com água entre as provas 

das amostras, para evitar a possível interferência de sabor residual entre as amostras. 
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2.2.5 Análise Estatística 

Os dados das análises físico-químicas e análise sensorial das geleias foram avaliados através 

do programa Microsoft Excel 2010. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados médios da caracterização físico-química das formulações de geleia de abacaxi 

estão expressos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização físico-química das formulações de geleia F1 e F2. 

Formulações Sólidos Solúveis (°Brix) Acidez titulável (%) pH Umidade 

F1 62,0 ± 0,0 9,81 ± 0,23 3,90 ± 0,02 20,49 ± 0,28 

F2 62,0 ± 0,0 11,6 ± 0,30 5,87 ± 0,15 18,14 ± 0,44 

 Fonte: Próprios autores, (2018). 

De acordo com a ANVISA (BRASIL, 1978) o teor mínimo de sólidos solúveis em geleias 

deve ser 62% à 65% p/p. No presente estudo os resultados obtidos para o teor de sólidos solúveis 

(°Brix) não variaram de maneira considerável entre as formulações F1 e F2, ambas obtiveram 62,0 

ºBrix, quando comparados aos resultados do trabalho de Araújo (2016), a geleia de abacaxi com 

pectina comercial apresenta um teor 62,5 ºBrix, valor menor do que a geleia com albedo de 

maracujá 64,7 ºBrix.  

Para a acidez titulável (%), a formulação que apresentou menor acidez foi a F1 com 9,81% 

e a F2 apresentou 11,6%, esses resultados se mostraram superiores quando comparados às 

formulações de Araújo (2016), onde obteve para geleia com albedo de maracujá 0,40% e 0,72 % 

para a geleia com pectina comercial. Melo et al. (1999), encontraram em seu trabalho realizado 

com geleias de pitanga e acerola simples e mistas acidez de 0,7% e 2,9%, respectivamente, no qual 

relatam que se enquadravam na faixa de acidez determinada para diferentes geleias de frutas. 

Segundo Jackix (1988), as formações de geleias estão relacionadas com o pH do suco ou 

da polpa de fruta. O intervalo de pH ideal para a formação do gel dependente do teor de sólidos 

solúveis presentes nas geleias, assim para geleias com sólidos solúveis entre 62 e 72%, o pH ótimo 

está na faixa de 3,0 à 3,5 (BRASIL, 1978). Verificou-se que ambas as formulações F1 e F2 
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apresentaram valores de pH acima do recomendado, de 3,9 e 5,9, respectivamente. 

Quanto aos resultados encontrados para análise de umidade, obteve-se valores de 20,49% 

para F1 e 18,14% para F2, nota-se que estão abaixo da faixa estimada pela legislação que apresenta 

variação de 35% a 38% para geleia de frutas, sendo esses resultados  inferiores aos encontrados 

nos trabalhos de Lago-vanzela et al. (2011) e Viana et al. (2012), que foram 73,5% e 27,99%, 

respectivamente. O teor de umidade está diretamente relacionado com a conservação do produto 

durante o armazenamento, daí a importância da utilização de embalagens que impeçam o contato 

do alimento com a água externa, para manutenção das propriedades físico-químicas e sensoriais do 

produto. 

As formulações foram analisadas sensorialmente quanto aos atributos de aparência, aroma, 

sabor, consistência e impressão global. A Tabela 2 apresenta as médias e os desvios padrões em 

relação aos atributos das formulações , assim como, as Figuras 2 e 3 apresentam os dados obtidos 

quanto à aceitação dos produtos, representados graficamente. 

Tabela 2 – Médias dos atributos de aparência, aroma, sabor, consistência e impressão global das geleias F1 

e F2. 

Formulações Aparência Aroma Sabor Consistência Imp. Global 

F1 7,76 ± 1,26 7,61 ± 1,28 7,96 ± 1,36 7,71 ± 1,21 7,84 ± 1,21 

F2 7,73 ± 1,38 7,59 ± 1,31 7,78 ± 1,38 7,81 ± 1,24 7,89 ± 1,23 

Fonte: Próprios autores, (2018). 

Figura 2 – Avaliação sensorial da formulação de geleia de abacaxi com pectina do albedo do maracujá.

 

Fonte: Próprios autores, (2018). 
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Figura 3 – Avaliação sensorial da formulação de geleia de abacaxi com pectina comercial. 

 
Fonte: Próprios autores, (2018). 

 Os atributos sensoriais para as geleias com pectina do albedo de maracujá e pectina 

comercial apresentaram boa aceitação, com médias variando de 7,59 a 7,96, ou seja, entre os termos 

hedônicos “gostei muitíssimo” e “gostei muito”. Destaca-se que os atributos com as melhores 

médias de aceitação foram os atributos sabor (7,96) e aparência (7,76) para formulação F1, já a F2 

apresenta consistência (7,81) e sabor (7,78), quando comparados estes resultados ao estudo de 

Souza et al., 2016, mostra-se inferior, pois o mesmo apresenta médias para os atributos sabor de 

9,08 e aparência de 8,75 para geleia de tamarindo produzida com pectina do albedo do maracujá, 

assim como as médias de 8,28 para consistência e 9,28 para geleia de tamarindo produzida com 

pectina comercial. O mesmo acontece com a impressão global que nas formulações F1 e F2 

apresentam médias de 7,84 e 7,89 respectivamente, assim avalia-se que ambas as formulações 

obtiveram boa aceitação enquanto aos atributos sensoriais. 

 Quanto à intenção de compra observa-se que os resultados obtidos apresentam b 

aceitabilidade para ambas as geleias, onde para a nota 3 (com certeza compraria) as formulações 

F1 e F2 apresentam 57% e 58% respectivamente e para a nota 2 (talvez compraria) as formulação 

F1 apresentam 39% e a formulação F2 36% de intenção de compra , como mostra a figura 4, com 

os resultados representados em gráfico. 
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Figura 4 – Avaliação da intenção de compra das formulações de geleia de abacaxi F1 e F2.   

Fonte: Próprios autores, (2018). 

4. CONCLUSÃO  

 As duas formulações de geleias elaboradas a partir do abacaxi com pectina extraída do albedo 

do maracujá e com pectina comercial, apresentaram as características que vão de acordo com a 

legislação vigente. Os produtos analisados sensorialmente apresentaram um índice de aceitação acima 

80%, assim como, observou-se que os atributos sabor e aroma obtiveram melhor índice de aceitação de 

ambas as formulações, isso pode ser explicado pelo fato da utilização do tipo de fruta e pela pectina 

utilizada na elaboração, contudo a partir do bom índice de aceitação que as formulações apresentaram, 

é possível  realizar a produção e comercialização de geleias com pectina do albedo do maracujá e 

pectina comercial. 
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RESUMO  

A casca do arroz trata-se de uma biomassa lignocelulósica que pode ser particionada em elementos 

de alto interesse na indústria alimentícia. Os compostos fenólicos podem ser definidos como 

estruturas químicas que apresentam em sua composição grupos hidroxilas e anéis aromáticos, que 

se encontram de formas simples ou polimérica, o que lhes confere caráter antioxidante. O objetivo 

deste trabalho foi realizar a caracterização físico-química e extrair compostos fenólicos a partir do 

pré-tratamento hidrotérmico da biomassa da casca de arroz e analisar qual a melhor condição tempo 

x concentração de sólidos para quantificação de fenóis totais. Inicialmente realizou-se processo de 

moagem da matéria-prima e secagem para redução da umidade, em seguida foi realizada a 

caracterização físico-química da casca de arroz determinando-se os teores de umidade, sólidos 

totais, cinzas, acidez total e pH. Em seguida, realizou-se o pré-tratamento hidrotérmico através da 

autoclavagem da matéria-prima à 121 °C, de acordo com um planejamento experimental 33, 

totalizando 12 tratamentos, tendo como variáveis dependentes o tempo e concentração de sólidos. 

Para a realização da quantificação dos compostos fenólicos nos hidrolisados, foi necessário obter 

uma curva padrão com ácido gálico. De acordo com os resultados para a caracterização da casca 

de arroz, obteve-se umidade inferior a 10% e teor de cinzas em conformidade com os valores 

relatados na literatura (15,8%). A acidez total titulável (2,07%) foi considerada baixa, em 

decorrência das amostras apresentarem pH próximo da neutralidade (5,51). O rendimento em 

sólidos obtidos após o tratamento hidrotérmico da casca de arroz, conduzido pelo planejamento 

experimental variou de 88,15% à 91,30%. Observou-se elevadas concentrações de compostos 

fenólicos, pela necessidade de diluir a amostra para quantificação e obtenção das concentrações. 

 

Palavras-chave: Casca de arroz. Pré-tratamento. Fenóis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Nos dias atuais tem-se comumente visto a luta por caminhos viáveis para encontrar uma 

finalidade viável aos resíduos agroindustriais, mantendo a responsabilidade socioambiental. De 

modo que os empreendedores estão cada vez mais buscando desenvolver suas atividades 

impactando o mínimo possível no meio ambiente (LORENZETT et al., 2012). 

 O Brasil tem se tornado um gigante na produção de grãos e um deles é o arroz, no entanto 

essa intensa produção também acarreta consigo grande geração de resíduos como a sua casca que 

corresponde a aproximadamente 23% de seu volume, de modo que se aplicado o descarte no 

ambiente gera altos danos, toda via a mesma apresenta propriedades vantajosas para o seu 

reaproveitamento. De acordo com as estatísticas da FAO, o Brasil é o nono maior produtor de arroz 

do mundo, tendo colhido na safra de 2012-2013 cerca de 11,5 milhões de toneladas de arroz em 

casca (FAOSTAT, 2014).  

 O processo de beneficiamento do arroz a casca do mesmo apresenta-se como resíduo 

produzido de forma constante, esta biomassa possui alto poder calorífico (aproximadamente 16720 

kJ/kg) e custo praticamente nulo, pode ser utilizada para substituir a lenha empregada na geração 

de calor e de vapor, necessários para os processos de secagem e parboilização dos grãos (DELLA 

et al., 2001). A casca do arroz trata-se de uma biomassa lignocelulósica que pode ser particionada 

em elementos de alto interesse na indústria alimentícia. 

 A composição da casca de arroz depende da safra, ou seja, da variedade plantada, do clima 

e das condições do solo, além da localização geográfica (FERNANDES, 2006).  

 Os compostos bioativos estão presentes nas matérias-primas de origem vegetal. E o estudo 

destes compostos apresentam importância significativa para a manutenção do organismo dos seres 

humanos. Alguns compostos possuem função específica na manutenção das células: função 

reguladora, protetora e estética, e que está relacionada com o envelhecimento das células causadas 

por radicais livres (BASTOS et al. 2009). 

           Os compostos fenólicos podem ser definidos como estruturas químicas que apresentam em 

sua composição grupos hidroxilas e anéis aromáticos, que se encontram de formas simples ou 

polimérica, o que lhes confere caráter antioxidante. Estes compostos podem ser obtidos de forma 
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natural ou sintética. Quando ocorrem nos vegetais podem estar em formas livres ou complexadas 

a açúcares e proteínas. Dentre estes compostos podemos destacar os flavonóides, os ácidos 

fenólicos, os taninos e os tocoferóis como os antioxidantes fenólicos mais comuns de procedência 

natural (ANGELO e JORGE, 2007). 

 O pré-tratamento Hidrotérmico, ou auto-hidrólise é um método eficiente por não utilizar 

reagentes químicos, e é um procedimento ideal em relação ao plano econômico, pois não afeta, de 

modo geral, o meio ambiente, por não utilizar reatores resistentes a corrosão, além de hidrolisar 

grande parte da fração hemicelulósica (SANTOS et al., 2013).  

 A partir do conhecimento e importância que se tem dado ao uso de biomassas faz necessário 

um maior cuidado na caracterização das mesmas Sánchez (2010) salienta que ao caracterizar a 

biomassa é necessário avaliar seu uso e buscar informações que sejam úteis para melhor 

compreender suas propriedades relevantes.  

 O objetivo deste trabalho é realizar a caracterização físico-química e extrair compostos 

fenólicos e a partir do pré-tratamento hidrotérmico da biomassa da casca de arroz e analisar qual a 

melhor condição tempo x concentração de sólidos para quantificação de fenóis totais. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 PREPARAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

A casca de arroz foi adquirida por doação da fabrica de beneficiamento Boa Esperança 

localizada na PA 154 na vila de Condeixa. Inicialmente realizou-se processo de moagem da 

matéria-prima. A secagem da casca foi realizada em estufa com circulação de ar na temperatura de 

60 ºC por um período de 12 horas até a obtenção da umidade abaixo de 10%, e após esta etapa foi 

armazenadas em potes de polietileno e mantidas hermeticamente fechadas em temperatura 

ambiente até o momento da realização das análises. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO FISÍCO-QUIMICA DA BIOMASSA DE CASCA DE ARROZ 

A caracterização centesimal da biomassa foi efetivada em triplicata. sendo analisados teores 

de: umidade e sólidos totais (SLUITER et al., 2008), (SLUITER et al., 2008), cinzas (SLUITER et 
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al., 2008), acidez total e pH (INSTITUTO ADOLF LUTZ, 2008). 

2.3 PRÉ-TRATAMENTO HIDROTÉRMICO (AUTO-HIDRÓLISE) 

O pré-tratamento hidrotérmico, foi realizado com a utilização de água destilada quente, 

utilizando a autoclave em temperatura de 121 °C, sendo esta temperatura determinada para os 12 

(doze) ensaios do planejamento de experimentos 33, onde dozes ensaios terão como variáveis 

dependentes o tempo (1 minutos), e concentração de sólidos (2,0%, 6,0% e 10%) da casca de arroz. 

2.4 CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE ÁCIDO GÁLICO 

Para que se possa realizar a quantificação dos compostos fenólicos utilizou-se a 

metodologia descrita por Georgé et al. (2005), com algumas adaptações, para tal foi necessária 

construir uma curva padrão, sendo esta elaborada com a solução de ácido gálico. Assim, diluiu-se 

0,02 g de ácido gálico em 1 mL de etanol, retirou 0,6 mL dessa mistura e depositou em um balão 

de 100 mL no qual o volume foi aferido com etanol, apresentando concentração final de 120 

ϻg/mL. Com intuito de obter vários pontos na curva foram elaboradas diferentes diluições (Tabela 

1) com concentrações variando de 120, 100, 80, 60, 50, 40, 20 ϻg/mL e lidas em espectrofotômetro 

com cumprimento de onda de 750 nm. 

Tabela 1- concentrações utilizadas para a construção da curva; 

Concentrações (ϻg/mL) Etanol (mL) Solução padrões (mL) 

120 0,0 3,0 

100 0,5 2,5 

80 1,0 2,0 

60 1,5 1,5 

50 1,75 1,25 

40 2,0 1,0 

20 2,5 0,5 

Fonte: Próprios autores, (2018). 

2.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
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Os resultados obtidos foram tratados por meio do programa estatístico Excel 2010, para 

verificar 12 ensaios em um planejamento experimental. Os tratamentos verificados foram: as 

variáveis independentes (tempo e concentração de sólidos) e as respostas foram obtidas por 

variáveis dependentes compostos fenólicos.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA  

De acordo com os resultados para a caracterização da casca de arroz, apresentados na Tabela 

2, fica visível a eficiência da secagem da casca de arroz, pois obteve-se umidade inferior a 10%. 

Quanto ao teor de cinzas está se mostrou próximo aos valores relatados na literatura. O valor obtido 

para acidez total titulável é considerado baixo, estando este fator relacionado ao pH próximo a 

neutralidade. 

Tabela 2 – Caracterização físico-química da casca de arroz. 

Parâmetros (%) Resultados 

Umidade (%) 9,04 ± 0,38 

Cinzas (%) 15,78 ± 0,06 

Acidez Total Titulável (%) 2,07 ± 0,33 

pH 5,51 ± 0,02 

Fonte: Próprios autores, (2018). 

Os resultados do presente estudo obtidos para teor de umidade estão de acordo com os 

valores relatados por Vieira et al. (2013)quando no estudo da casca de arroz, obtendo o valor de 

11,31% e Morais et al. (2006), obteve valor de 10,61%, assim pode-se observar que a casca de 

arroz mostra-se como uma biomassa de baixo teor de umidade tornando-a propícia para extração 

de compostos fenólicos e açucares. Segundo Diniz (2005) e Morais et al. (2006), o teor de umidade 

da casca de arroz está aproximadamente entre 7,9 e 10,61%. 

O teor de cinzas também apresentou resultados próximos aos encontrados na literatura, 

sendo 15,51% descrito por Vieira et al. (2013), 17,1% descrito por Diniz (2005), já Morais et al. 

(2006), apresentaram um teor de cinzas alto, de 23,84%, todos ao analisarem a casca de arroz. Este 

produto por apresentar um teor de cinzas relativamente alto pode ser usada como coproduto em 
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diversas áreas. 

Com relação aos valores encontrados para acidez total titulável e pH, não foram encontrados 

relatos na literatura para que pudessem compará-los com os resultados do presente estudo. 

3.2 CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDOS E O TEMPO DE REAÇÃO ATRAVÉS DO PRÉ-

TRATAMENTO HIDROTÉRMICO DA CASCA DE ARROZ 

Na Tabela 3 são apresentados os dados obtidos a partir do planejamento experimental com 

o pré-tratamento térmico da biomassa de casca de arroz, esses dados estão relacionados aos valores 

obtidos principalmente para a concentração de sólidos solubilizadas em 100 mL de água destilada 

e os valores do rendimento em sólidos, para serem avaliadas as melhores condições de 

concentração de sólidos e tempo de tratamento hidrotérmico para extração de compostos fenólicos.  

Tabela 3 - Planejamento experimental do pré-tratamento térmico da biomassa de casca de arroz. 

Tratamentos 
Tempo 

(min) 

Conc. de 

sólidos 

(%) 

Papel 

filtro 

(g) 

Peso do 

sólido 

(g) 

Peso do 

sólido - 

papel 

(g) 

Concentração 

de sólidos 

solubilizada 

(%) 

Rendimento 

sólido 

(%) 

T1 15 2 0,89 2,70 1,81 9,45 90,55 

T2 15 6 0,87 6,33 5,46 9,03 90,97 

T3 15 10 0,88 9,94 9,06 9,44 90,56 

T4 27,5 2 0,88 2,71 1,83 8,70 91,30 

T5 27,5 6 0,87 6,30 5,43 9,47 90,53 

T6 27,5 10 0,88 9,91 9,03 9,67 90,33 

T7 40 2 0,88 2,69 1,81 9,35 90,65 

T8 40 6 0,88 6,26 5,38 10,32 89,68 

T9 40 10 0,89 9,94 9,05 9,47 90,53 

T10 60 2 0,89 2,65 1,76 11,85 88,15 

T11 60 6 0,87 6,19 5,32 11,37 88,63 

T12 60 10 0,89 9,82 8,93 10,72 89,28 

Fonte: Próprios autores, (2018). 

 De acordo com os dados obtidos, verificou-se que os tratamentos que apresentaram maior 
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índice de solubilidade de sólidos e menores rendimentos foram os tratamentos: T8 de 40 minutos 

de tratamento hidrotérmico e 6% de sólidos de biomassa de casca de arroz e com rendimento sólido 

de 89,68% e 10,32% de sólido solubilizado em 100 mL de água destilada; T10 de 60 minutos de 

tratamento hidrotérmico e 2% de sólidos de biomassa de casca de arroz e com rendimento sólido 

de 88,15% e 11,85% de sólido solubilizado em 100 mL de água destilada; T11 de 60 minutos de 

tratamento hidrotérmico e 6% de sólidos de biomassa de casca de arroz e com rendimento sólido 

de 88,63% e 11,37% de sólido solubilizado em 100 mL de água destilada; T12 de 60 minutos de 

tratamento hidrotérmico e 10% de sólidos de biomassa de casca de arroz e com rendimento sólido 

de 89,28% e 10,72% de sólido solubilizado em 100 mL de água destilada. Contudo nota-se a 

eficiência do tratamento hidrotérmico nos melhores tempos e concentrações para obtenção de licor 

para quantificação de compostos fenólicos.   

3.3 QUANTIFICAÇÕES DE COMPOSTOS FENÓLICOS 

Para que pudesse ser realizada a quantificação dos compostos fenólicos propostos foi 

necessário à construção da curva padrão de ácido gálico como mostrado na Figura 1. 

Figura 1- Curva padrão de ácido gálico para determinação de compostos fenólicos.

 

Fonte: Próprios autores, (2018). 
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gerada pela curva padrão e da leitura da absorvância em 760 nm, sendo os resultados expressos em 

miligrama de ácido gálico.100 g–1 de amostra, para todos os 12 tratamentos hidrotérmicos, como 

expresso na Tabela 4.  

Tabela 4. Teores de compostos fenólicos totais dos licores obtidos nos tratamentos hidrotérmicos. 

Tratamentos Tempo (min) 
Conc. de sólidos 

(%) 

Fenólicos Totais 

(mg ácido gálico.100g-1) 

T1 15 2 2434,42 

T2 15 6 862,43 

T3 15 10 620,40 

T4 27,5 2 3056,96 

T5 27,5 6 1847,40 

T6 27,5 10 1029,95 

T7 40 2 6010,03 

T8 40 6 1570,40 

T9 40 10 1389,14 

T10 60 2 5670,63 

T11 60 6 2132,12 

T12 60 10 1268,95 

Fonte: Próprios autores, (2018). 

 Com base nesses resultados observou-se que os teores de compostos fenólicos entre os tratamentos 

variaram de forma considerável, observou-se que os tratamentos T4, T7 e T10 obtiveram maiores teores de 

fenóis, sendo que estes valores, não estão de acordo com os tratamentos que apresentaram os melhores 

rendimentos, com exceção do tratamento T10 que apresentou melhor rendimento sólido e concentração de 

sólido solubilizado, com elevada concentração  de fenóis (5670,63 mg ácido gálico.100 g-1).  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS)  

  

 As variáveis independentes tempo e concentração de sólidos, e a interação das mesmas 

influenciaram de maneira considerável os resultados obtidos para as características avaliadas, no 

qual a influência da concentração de sólidos solubilizados e rendimento sólido possibilitou a 

quantificação dos compostos fenólicos. Não se observou, dentre as variáveis aplicadas, aquela que 
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apresentasse o mesmo comportamento para todas as características avaliadas, pois os tempos e as 

concentrações exerceram influências distintas em cada tratamento. Porém, os tratamentos 

hidrotérmicos realizados a 120 °C por 15 a 60 minutos possibilitaram diferentes comportamentos  

nas retenções dos compostos fenóis totais determinados. 
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RESUMO  

A Química é considerada por muitos alunos como sendo uma disciplina de difícil compreensão e 

abstrata. Nesse sentido, a modelagem como uma ferramenta pedagógica com a finalidade de levar 

o aluno a visualizar a química como algo prazeroso e dinâmico proporcionando que o mesmo 

aprenda o conteúdo de forma eficaz. Dessa forma a seguinte pesquisa teve como objetivo ensinar 

química orgânica — compostos oxigenados —, utilizando a cortiça (Sapopema sp) como matéria 

para confecção de um kit molecular alternativo, uma vez que é um material acessível e de baixo 

custo. O estudo teve como lócus, uma escola da rede pública de ensino do Município Soure-PA. A 

pesquisa foi consistiu na aplicação de aula utilizando os modelos tridimensionais e a aplicação de 

questionário. A pesquisa mostrou que 84% dos alunos corroboram com a utilização da ferramenta 

no ensino de Química Orgânica, 13% afirmam não considerar a ferramenta como proveitosa em 

seu aprendizado e 3 % afirmam não conseguir visualizar as funções orgânicas com o uso da 

ferramenta. Todos afirmaram que a visualização dos modelos físicos tridimensionais das moléculas 

facilitou o entendimento do conteúdo. Os alunos também relataram que o recurso didático mais 

utilizado pelo professor de Química é o quadro magnético, seguindo da utilização de livro didático. 

A ferramenta mostrou-se eficiente no processo de ensino aprendizagem, uma vez que proporcionou 

maior dinamismo as aulas. Dessa forma, considera-se que o uso da modelagem a partir do kit 

molecular, pode contribuir para que haja um processo de ensino e aprendizagem mais eficiente 

devido o interesse adquirido pelo aluno a respeito do assunto que é trabalhado. 

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem.  Kit molecular alternativo.  Química Orgânica. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Química é considerada por muitos alunos como sendo uma disciplina de difícil 

compreensão e abstrata. Os problemas que tornam difícil o processo de aprendizagem dessa área 

são, principalmente, a metodologia empregada na execução das aulas, havendo a persistência no 

uso de metodologias que visam a memorização de símbolos, nomenclaturas e fórmulas (SANTOS 

et al., 2013). 

Uma maneira de contribuir para que haja interesse dos alunos pela Química é, de acordo 

com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o uso de metodologias que englobem 

as tendências educacionais, que são consideradas importantíssimas neste âmbito: a 

interdisciplinaridade, a experimentação, a contextualização e a modelagem (BRASIL, 1999).  

Nesse sentido, a modelagem como uma ferramenta pedagógica com a finalidade de levar o 

aluno a visualizar a química como algo prazeroso e dinâmico proporcionando que o mesmo aprenda 

o conteúdo de forma eficaz.  

O aprendizado por meio de modelagem, segundo Gibert (2004), pode contribuir 

significativamente para que os alunos construam os conhecimentos com fundamentação científica, 

bem como propicia ao aluno uma visão mais ampla da Ciência tendo dessa forma o aprendizado 

mais coerente e autêntico.  

De acordo com Vinholi Júnior e Gobara (2016), o uso de modelos representacionais no 

ensino de Química proporciona uma maior participação dos alunos com as atividades de sala, 

porém para que isso aconteça o docente tem papel fundamental, adequando os modelos criados 

pelos alunos. Desse modo, um kit molecular alternativo pode dar aos estudantes a possiblidade de 

um melhor entendimento do conteúdo, já que isso lhes fará “visualizar” e “tocar” as moléculas 

(FERNANDES; CAMPOS; MARCELINO JÚNIOR, 2010).  

    Assim, o presente estudo teve como objetivo promover o Ensino de Química utilizando 

modelagem molecular na perspectiva de favorecer o ensino e aprendizagem de química orgânica, 

especificamente as funções orgânicas oxigenadas, utilizando modelos confeccionados a partir da 

raiz da corticeira (Sapopema sp.) em uma escola da rede pública, localizada em Soure-PA, de modo 

a avaliar essa ferramenta confeccionada de matérias alternativo enquanto recurso pedagógico. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2. INTERVENÇÃO DIDÁTICA 

A pesquisa foi realizada no município de Soure-PA numa escola de Ensino Médio da rede 

publica, situada no centro urbano. Tendo como público-alvo uma turma do 2º ano do Ensino Médio 

pertencente ao turno matutino. O critério de seleção pela escolha da série foi em função de optar 

por trabalhar funções oxigenadas que compõe o conteúdo curricular dessa série.  

A intervenção consistiu em realizar uma aula teórica, a qual foi ilustrada com auxílio de 

projeção de slides com orientações; em seguida foram feitas discussões e construção de moléculas 

tridimensionais, tendo em vista o assunto funções orgânicas oxigenadas. Ao término da aula, foi 

aplicado um questionário de modo a avaliar a aceitação da ferramenta didática por parte dos alunos, 

com a perspectiva de avaliar o impacto do uso da modelagem a partir do kit molecular alternativo. 

Os dados obtidos foram organizados e qualificados para posteriormente serem descritos, 

numa abordagem quanti-qualitativa para, a partir desses, avaliar os impactos da inserção da 

modelagem como ferramenta didática, na perspectiva de favorecer aos estudantes uma 

aprendizagem eficaz. A matéria prima, cortiça (Sapopema sp.), utilizada na confecção das esferas 

que representaram os átomos, foi extraída de um manguezal em Soure-PA, na região costeira do 

município. 

 

2. CONSTRUÇÃO DO KIT MOLECULAR ALTERNATIVO 

 

              A construção dos átomos foi realizada, de acordo com as seguintes etapas: coleta da raiz 

da corticeira (Figura 1-A); corte em pedaços de 65 cm de comprimento (Figura 1-B); corte em 

formato de paralelepípedo (Figura 1-C); medição em 4 x 4 cm para a confecção dos átomos de 

carbono e 3,5 x 3,5cm para o átomo de oxigênio e 3 x 3 cm para a confecção do átomo de hidrogênio 

(Figura 1-D); corte da madeira de acordo com as medidas determinadas (Figura 1-E), retirada das 

arestas dos cubos formados (Figura 1-F);  pedaços de madeiras lixados até adquirirem formatos 

esféricos (Figura 1-G); medição do diâmetro  de cada esfera utilizando um paquímetro (Figura H); 

pintura das esferas (Figura 1-I ). 
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Figura 1 – Etapas da confecção do kit molecular. 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

         Foram construídas no total 252 unidades de esferas, de três tamanhos distintos, das quais 70 

foram de carbono com 3,5 de diâmetro; 28 de oxigênio com 3,0 de diâmetro; e 154 de hidrogênio 

com 2,5 de diâmetro. Para pintar as esferas (átomos) nas cores preta, vermelha e branca, foi 

utilizado tinta de tecido diluído em água, por ser acessível e de baixo custo, além de possibilitar a 

pintura uma quantidade expressiva de esferas com a utilização de pouca tinta. 

         Para representar as ligações químicas foi utilizado como material “canudinho de cotonete”, 

por ser bastante flexível, o que possibilita montar com o kit (Figura 2) compostos de cadeia fechada 

e os que possuírem duplas e triplas ligações com mais facilidade.  
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Figura 2 – Compostos oxigenados formados a partir do kit molecular, onde as bolas pretas representam os 

átomos de carbono; as brancas os átomos de hidrogênio; e a bola vermelha representa o átomo de 

oxigênio. 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Durante a aula com a utilização do kit molecular alternativo foi verificado que alguns alunos 

participantes já eram capazes de nomear alguns dos compostos oxigenados. No decorrer da 

intervenção educativa pôde-se notar a expressiva participação colaborativa do público, onde foram 

levantados muitos questionamentos por eles, e muitas dúvidas sanadas pelos pesquisadores. A 

ferramenta tornou-se bastante eficiente quanto à possibilidade de assimilar as representações das 

funções orgânicas oxigenadas, visto que a mesma proporcionou aos alunos fácil visualização das 

moléculas e suas perspectivas no espaço.  

 Isso pode ser justificado com os estudos de Felipe, Gallarreta e Merino (2005) e Vinholi 

Júnior e Gobara (2016), que dizem que o uso de modelos, possibilita uma maior participação dos 

alunos. E essa aceitação por parte dos estudantes pelo kit molecular pode tornar o processo de 

ensino e aprendizagem mais eficiente. 

A partir dos dados obtidos com a aplicação do questionário foi possível observar que a 

maioria dos alunos aprovaram a ferramenta, considerando a modelagem representacional como um 

instrumento facilitador no ensino de funções orgânicas oxigenadas, por proporcionar, durante as 
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aulas, dinamismo e flexibilidade.  

Em dados percentuais, alcançados para a primeira pergunta do questionário, que indagava 

“Qual a sua concepção a respeito da utilização da modelagem representacional como ferramenta 

no processo de ensino e  aprendizagem de funções orgânicas oxigenadas?”, das opções “(a) consigo 

compreender com maior facilidade as funções orgânicas do que em aulas tradicionais”; “(b) é uma 

ferramenta que pouco agrega para meu aprendizado; “não consigo visualizar as funções orgânicas 

com o uso dessa ferramenta.”, temos: 84% dos alunos corroboram com a utilização da ferramenta 

no ensino de funções oxigenadas, 13% afirmam não considerar a ferramenta como proveitosa em 

seu aprendizado e 3 % afirmam não conseguir visualizar as funções orgânicas com o uso da 

ferramenta.  

Em relação a segunda pergunta, “Seu professor de Química costuma ministrar aulas 

utilizando modelagem?”, onde 100% dos estudante afirmaram que o docente nunca havia utilizado 

esse recurso didático.  

          Buscou-se também verificar o papel do professor durante a aplicação das aulas de química. 

De acordo com a última pergunta, “Como seu professor de Química costuma ministrar aulas?”, 

ficou evidente que o educador não costuma variar suas aulas quanto aos instrumentos pedagógicos, 

onde eles destacaram que o uso do quadro magnético é frequente, seguido do uso do livro. Os 

alunos destacaram que o professor raramente utilizada jogos lúdicos ou demais recursos. 

  

4.  CONCLUSÃO 

 

A ferramenta mostrou-se eficiente quanto ao favorecimento no processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que proporcionou maior dinamismo e aproximação do aluno com o 

conteúdo. A utilização da modelagem a partir do kit molecular alternativo auxiliou 

significativamente na representação das estruturas moleculares dos compostos químicos, dentre 

eles os compostos que possuem funções oxigenadas. Dessa forma, pode-se considerar que o uso  

dessa ferramenta no ensino desse conteúdo pode contribuir para que o aluno tenha uma melhor 

percepção, havendo a diminuição do caráter abstrato que muitos consideram que a Química possui. 
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RESUMO  

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é a palmeira de maior importância mundial, sendo fonte de 

matérias-primas para inúmeros produtos. Um dos principais problemas relacionados à cultura são 

os fitossanitários. Dentre as doenças que ocorrem à cultura do coqueiro a Resinose, causada pelo 

fungo Thielaviopsis paradoxa se mostra uma doença de grande importância econômica. Tendo o 

controle biológico por microrganismo como alternativa inteligente para a redução ou eliminação 

do uso de agroquímicos. O objetivo foi selecionar isolados de Rizobactérias com ação antagônica 

sobre T. paradoxa., utilizando o método de pareamento. Discos de micélio do patógeno e o isolado 

de rizobactéria foram dispostos equidistantes em placas de Petri contendo meio de cultura BDA 

(Batata, Dextrose e Ágar) e mantidos em temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12 horas. O 

delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com cinco repetições, utilizando três isolados 

de rizobactérias (32113, 32111 e R92) e o tratamento controle (disco somente com meio de cultura). 

As médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (p-valor≤0.05), no programa SISVAR. 

Dentre os isolados destacamos a BRM-32113 que inibiu o IVCM em 22,89% e em 23% comparada 

ao controle. Os estudos de controle biológico da doença de devem avançar para a casa de vegetação 

para avaliar a redução da severidade de Resinose em coqueiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O coqueiro (Cocos nucifera L.) é a palmeira de maior importância mundial, sendo fonte de 

matérias-primas para inúmeros produtos, quer sejam industriais ou artesanais (Fontenele, 2005; 

Tavares, 2010). Um dos principais problemas relacionados à cultura são os fitossanitários (Costa 

et al., 2002). Dentre as doenças que ocorrem à cultura do coqueiro a resinose, cujo agente etiológico 

é o fungo Thielaviopsis paradoxa (anamorfo do ascomiceto Ceratocystis paradoxa), é uma doença 

de grande importância econômica. As plantas infectadas apresentam exsudação de seiva que 

escorre por fissuras no estipe. Na região interna do estipe verificam-se extensas lesões 

amarronzadas e nas raízes ocorrem lesões necróticas prejudicando a absorção e/ou translocação de 

água e nutrientes do solo até as folhas (WARWICK et al., 2004). 

O controle biológico por microrganismo apresenta-se como alternativa inteligente para a 

redução ou eliminação do uso de agroquímicos no controle de fitopatógenos. A diversidade destes, 

bem como suas relações antagônicas, se mostram como importante ferramenta para o controle 

biológico aplicado (ROMEIRO et al., 2005; HALFELD-VIEIRA et al., 2006).  

Bactérias dos gêneros Pseudomonas e Bacillus estão entre as mais estudadas quanto ao seu 

potencial como agentes de biocontrole (Laslo et al., 2012), sendo os gêneros de bactérias 

antagonistas de maior prevalência: Pseudomonas do grupo fluorescentes (P. putidae P. 

fluorescens), Bacillus spp., Streptomyces spp. e representantes da família Enterobacteriaceae 

(CAMPOS SILVA et al., 2008).  

  Com isso o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de rizobactérias no 

controle “in vitro” de Thielaviopsis paradoxa isolado de folhas sintomáticas de coqueiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi realizado no laboratório de proteção de plantas-LPP da Universidade 

federal Rural da Amazônia-UFRA (1°27'31" S e 48°26'04.5" O). As amostras de folhas 

sintomáticas de coqueiro foram coletadas da fazenda Reunidas Sococo localizada no município de 

Santa Isabel – PA (1°13’26” S e 48°02’29” W). 
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Obtenção do patógeno  

O isolamento foi realizado de forma indireta utilizando amostras foliares com sintomas do 

ataque o patógeno, para isso utilizou-se álcool 70% (30 segundos), hipoclorito de sódio (1 minuto) 

e água destilada autoclavada. Após o procedimento as amostras foram colocadas em meio de 

cultura Batata-Dextrose-Ágar (BDA), no qual as colônias foram mantidas até que fossem 

identificadas estruturas de reprodução do patógeno (BARNET; HUNTER, 1972). 

 

Obtenção de isolados de Rizobactérias 

Os isolados de Pseudomonas fluorescens (32111) e Burkholderia pyrrocinia (32113) 

fazem parte da coleção de isolados do laboratório de proteção de planta-UFRA, isoladas de 

rizosfera de plantas de arroz. O isolado R92, foi isolado de rizosfera de açaí (KADO & HESKETT, 

1970). 

 

Delineamento Experimental 

Para avaliar o antagonismo de Rizobactérias e T. paradoxa sp. utilizou-se placas de Petri 

contendo meio de cultura BDA foram colocados discos de micélio do patógeno, com 8 mm de 

diâmetro. Com o auxilio de uma alça de platina contendo colônias de rizobactérias foi feito um 

risco estriado na extremidade oposta ao patógeno. Para o tratamento controle foram colocados 

discos de micélio do patógeno nas placas, contendo meio BDA, e não foi feito o risco na 

extremidade da placa com a cultura antagonista. 

As placas foram mantidas em câmaras do tipo B.O.D, as quais foram incubadas em 

temperatura de 28C° com fotoperíodo alternado (12h claro e 12h escuro) durante quatro dias. O 

experimento foi realizado com quatro tratamentos (Rizobactérias e patógeno) e cinco repetições.  

 

Analise estatística  

Os dados obtidos foram utilizados no cálculo do Índice de Velocidade de Crescimento 

Micelial (IVCM) (OLIVEIRA, 1991), onde IVCM = Ʃ (D – Da)/N, sendo D= diâmetro médio atual 

da colônia; Da= diâmetro médio da colônia no dia anterior e N= número de dias após a inoculação.  
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 Foi avaliada a porcentagem de inibição de crescimento micelial em relação, proposto por 

e Ezziyyani et al., (2004) segundo a formula PICR = R1 – R2/R1. Onde o PICR= % de inibição de 

crescimento micelial, R1=Raio do tratamento controle e R2= Raio do tratamento. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, com cinco repetições, em 

arranjo fatorial 4x5. A análise estatística de variância e as médias de crescimento foram comparadas 

pelo teste de Scott-Knott (p-valor≤0.05). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

 Dentre os isolados testados a BRM-32113 foi o que obteve melhor resultado quanto 

à inibição in vitro no IVCM, em 2,93 e o controle com 3,96 (Figura 1). Na inibição do crescimento 

micelial (PICR) BRM-32113 apresentou melhor resultado, 22,89% (Tabela,1). A eficiência na 

atividade “in vitro” apresentada por rizobactérias está associada à capacidade que essa bactéria tem 

em produzir antibióticos capazes de atuar na inibição do crescimento micelial de fungos (MORADI 

et al., 2012), a ação antagônica é dependente do meio de cultura utilizado, havendo substancias que 

possuem a capacidade bacteriocinogênica e a habilidade de inibição, em condições de laboratório 

(FURUYA, 1991). 
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Figura 1- Crescimento micelial do T. paradoxa em cultivo pareado in vitro, com Rizobactérias. Médias 

com letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). 
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Tratamentos 

Antagonismo 

PICR (%) 

BRM-32113 22,89 b 

BRM-32111 0,00 a 

R 92 0,00 a 

CONTROLE 0,00 a 

CV (%) 17,55 

 

 

CONCLUSÃO 

 Os estudos de controle biológico da doença de devem avançar para a casa de vegetação 

para avaliar a redução da severidade de Resinose em coqueiro. 
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RESUMO  

O conhecimento acerca do poder curativo das plantas vem sendo passado de geração em geração e 

foi ganhando mais prestígio por seus resultados positivos em relação à cura de enfermidades, por 

isso foram denominadas plantas medicinais. O acúmulo dos conhecimentos empíricos passados ao 

longo do tempo é o que possibilita o estudo dos princípios ativos das plantas a partir da extração 

de substâncias farmacologicamente ativas, podendo ser direcionadas para os mais diversos males. 

Com base nesses dados, este trabalho teve como objetivo realizar uma triagem fitoquímica de 

extratos de plantas medicinais utilizadas no município de Salvaterra-PA: L. ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P. Queiroz (jucá), H. crenata Pohl. (sálvia-comum), F. chica (Bonpl.) L.G.Lohmann (pariri) e 

P. orbiculatus L.C. Rich. (verônica), por meio de análise por Cromatografia em Camada Delgada 

de Alta Performance (HPTLC), visando à determinação das principais classes de metabólitos 

secundários existentes. A partir dos resultados obtidos na triagem fitoquímica qualitativa por 

HPTLC, caracterizada pela aplicação economicamente viável e ambientalmente correta dos 

recursos naturais amazônicos, pode-se concluir que as plantas medicinais oriundas do município 

de Salvaterra-PA apresentam metabólitos secundários com potenciais ações biológicas, como os 

compostos fenólicos, flavonoides, cumarinas e os taninos, principalmente para aplicação na 

indústria farmacêutica e cosmética. Portanto, o prosseguimento dos estudos químicos acerca dessas 

espécies botânicas é necessário, a fim de que seja possível a identificação de compostos bioativos 

que possam ser utilizados na medicina e áreas afins. 

 

Palavras-chave: Química de Produtos Naturais. Metabólitos secundários. Análise fitoquímica. 
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1. INTRODUÇÃO  

O homem das civilizações mais antigas aprendeu a se beneficiar das plantas e foram 

descobrindo um vasto conhecimento sobre suas propriedades curativas, suas capacidades 

terapêuticas de aliviar dores, combater doenças e cicatrizar feridas. O conhecimento acerca do 

poder curativo das plantas vem sendo passado de geração em geração e foi ganhando mais prestígio 

por seus resultados positivos em relação à cura de enfermidades. Essas plantas foram denominadas 

plantas medicinais (GUIMARÃES, 2013). 

A medicina moderna está bem desenvolvida em grande parte do mundo, porém, a OMS 

reconhece que atualmente, grande parte da população dos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, como o Brasil, depende da medicina tradicional como um dos poucos recursos 

terapêuticos para tratar suas enfermidades mais frequentes, tendo em vista que 80% desta 

população utilizam práticas tradicionais nos seus cuidados básicos de saúde e 85% destes utilizam 

plantas medicinais ou preparações destas (BRASIL, 2006). 

Segundo Costa (2012), o acúmulo dos conhecimentos empíricos passados ao longo do 

tempo é o que possibilita o estudo dos princípios ativos das plantas a partir da extração de 

substâncias farmacologicamente ativas, podendo ser direcionadas para os mais diversos males, que 

podem ser usados sob a forma de infusão, decocção, maceração, tintura, estrato fluido, pomada, 

creme, gel, xarope, inalação, compressa, gargarejo ou bochecho, entre outros. 

O Brasil é considerado um país privilegiado, por ser detentor de uma grande variedade 

biológica de plantas. Sua biodiversidade é considerada uma das mais ricas do mundo, pois conta 

com inúmeras espécies vegetais com potencial medicinal. Esse grande ponto a favor, resultou no 

surgimento de comissões para o estudo e a aplicação de plantas medicinais (BRASIL, 1998). 

Devido a importância da fitoterapia dentro das possibilidades terapêuticas para a ciência 

médica, é necessária uma legislação que controle a qualidade e a segurança dos fitoterápicos, para 

que sua utilização e comercialização seja feita da maneira mais segura (BASTOS, 2010). 

Para determinação das plantas a serem analisadas, foi utilizado o estudo desenvolvido por 

Monteiro; Santo (2017), que realizaram um levantamento das plantas utilizadas para fins 

terapêuticos por moradores de comunidades do município de Salvaterra-PA. Dentre as 108 
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etnoespécies citadas, quatro foram selecionadas para serem estudas, sendo elas: Libidibia ferrea 

(Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz (jucá), Hyptis crenata Pohl. (sálvia-comum), Fridericia chica (Bonpl.) 

L.G.Lohmann (pariri) e Phyllanthus orbiculatus L.C. Rich. (verônica). 

Neste contexto, há necessidade de desenvolver métodos que sejam rápidos, eficientes e de 

baixo custo para realizar a caracterização destas espécies vegetais. Com base nesses dados, este 

trabalho teve como objetivo realizar uma triagem fitoquímica de extratos de plantas medicinais 

utilizadas no município de Salvaterra-PA: L. ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz (jucá), H. crenata 

Pohl. (sálvia-comum), F. chica (Bonpl.) L.G.Lohmann (pariri) e P. orbiculatus L.C. Rich. 

(verônica), por meio de análise por Cromatografia em Camada Delgada de Alta Performance 

(HPTLC), visando à determinação das principais classes de metabólitos secundários existentes. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Coleta e obtenção do extrato etanólico 

 

A coleta das espécies foi realizada no município de Salvaterra (00º 45' 12" S e 48º 31' 00" 

W), localizado no Arquipélago do Marajó/PA. Em seguida, o material foi encaminhado ao 

Laboratório Interdisciplinar de Ciências do Campus XIX - Salvaterra (UEPA), para ser 

devidamente etiquetado com os dados necessários à sua identificação botânica e registro no 

Herbário MG do Museu Paraense Emílio Goeldi, situado na capital do Estado do Pará (Belém). 

As partes aéreas e/ou sistemas radiculares das seis espécies pesquisadas (com quantidade 

suficiente à preparação dos extratos secos) foram submetidas a secagem em estufa à temperatura 

de 40ºC (±0,5), por um período de três dias, e trituradas em um microprocessador Wallita®, a fim 

de favorecer a solubilização com o solvente no processo de maceração. 

Seguindo a metodologia de Silva (2012), o material foi macerado com álcool etílico 99,5% 

em temperatura ambiente, sendo a extração realizada em três ciclos de 72 h, totalizando um período 

de 9 dias, onde a cada 72 h o material vegetal passou por filtração a vácuo e um novo solvente era 

adicionado. Ao final, o extrato foi alocado na capela de exaustão, até a retirada total do solvente. 

Os testes com as amostras L. ferrea, H. crenata, F. chica e P. orbiculatus foram realizados 

no Laboratório Central de Extração do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade 

Federal do Pará (CE/ICEN/UFPA), localizado na Rua Augusto Côrrea, Bairro Guamá, em Belém-
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PA. 

 

2.2 Triagem fitoquímica 

2.2.1 Teste de solubilidade 

Para a realização dos testes as seis amostras foram submetidas aos solventes: diclorometano 

(DCM), acetato de etila (AcOEt), acetona e álcool metílico (MeOH). 

Foi aplicado um xerograma de cada uma das amostras em frascos de vidro (tipo penicilina) 

vedados e adicionado individualmente 1 mL de cada solvente. As soluções foram levadas ao 

sonicador para acelerar o processo de solubilidade, por meio das micro-ondas transmitidas.  

Para H. crenata e F. chica, os solventes DCM, acetona e MeOH foram solúveis e AcOEt 

parcialmente solúvel; para L. ferrea e P. orbiculatus, os solventes acetona e MeOH foram solúveis 

e, AcOEt e DCM insolúveis. 

Foi feita uma solução estoque com cada uma das amostras. Para isso, pesou-se 40 mg dos 

extratos e adicionou-se 8 mL do solvente determinado em frascos de vidro. As soluções estavam 

em 5000 ppm, o necessário para realizar os testes. Dentre os solventes que foram solúveis, utilizou-

se MeOH para H. crenata, L. ferrea, P. orbiculatus, e DCM para F. chica. 

2.2.2 Teste de seletividade 

Foram utilizados dez solventes para o teste de seletividade: hexano, DCM, AcOEt, acetona, 

MeOH, álcool etílico (EtOH), tolueno, acetonitrila (ACN), clorofórmio e etil éter. 

Para a adição das amostras nas placas de sílica, retirou-se 2 mL de cada solução estoque e 

transferiu-se para vials, estes foram levados ao automatic TLC sampler 4 que aplicou os inóculos, 

sendo aplicado 4 amostras por placa (na ordem L. ferrea, H. crenata, F. chica e P. orbiculatus da 

esquerda para direita), preparou-se um total de 10 placas, uma para cada solvente. 

Para realização do teste de seletividade, o mesmo procedimento foi adotado para todos os 

solventes. Utilizou-se uma cuba de vidro, em um lado colocou-se um papel de filtro e adicionou-

se 10 mL do solvente sobre ele, inclinou-se a cuba de forma que dividisse o solvente, 5 mL para 

cada lado. Após, adicionou-se a placa de sílica do lado oposto ao papel de filtro e tampou-se a cuba 



 

  

  

    
  
  

Belém (PA), 2 8  a 30  de novembro  de  201 8   
ISSN 2316 - 7637   

com uma placa de vidro.  

Observou-se se houve corrida e de que forma se deu para cada um dos solventes. Cada 

placa foi levada ao automatic TLC sampler 4 para ser fotografada em 254 nm (Figura 1) e 366 nm 

(Figura 2) para serem analisadas. Após, aplicou-se nas dez placas o revelador VAS, este foi 

borrifado em cada placa, sendo postas em uma placa térmica em 100°C por cerca de 10 min. para 

melhorar a visualização. Em seguida foram novamente levadas para o automatic TLC sampler 4 

para serem fotografadas no branco (Figura 3). 

Figura 1 – Fotografia em 254 nm dos dez solventes utilizados no teste de seletividade na ordem em que 

foram listados. 

 

Fonte: Autores (2018). 
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Figura 2 – Fotografia em 366 nm dos dez solventes utilizados no teste de seletividade na ordem em que 

foram listados.

 

Fonte: Autores (2018). 

Figura 3 – Fotografia no branco com aplicação do VAS dos dez solventes utilizados no teste de 

seletividade na ordem em que foram listados. 

 

Fonte: Autores (2018). 

2.2.3 Eluição com os solventes selecionados 

As 10 placas, com cada solvente, foram analisadas e verificou-se que a combinação de 

MeOH e DCM seriam os escolhidos para realizar a eluição, visto que o primeiro teve força de 

arraste e o segundo deixou as bandas bem definidas. Preparou-se uma solução (eluente) de 10 mL 

na proporção de 95% de DCM (solvente base) e 5% de MeOH (modificador).  

Para realizar a eluição (Figura 4a) foram aplicados novamente os quatro extratos nas placas 
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de sílica (inóculos), repetindo-se o mesmo procedimento descrito, anteriormente, para o teste de 

seletividade. Feitas as análises, verificou-se que a proporção do eluente não foi a mais adequada, 

pois teve muito arraste e as bandas aproximaram-se do limite da placa, ficando pouco definidas. 

Partindo disso, mudou-se a proporção do eluente para 97% de DCM e 3% de MeOH com adição 5 

gotas de ácido fórmico (para deixar as bandas mais definidas), e realizou-se os mesmos 

procedimentos para a eluição, obtendo-se, assim, um melhor resultado, como mostra a Figura 4b. 

Nesta etapa, além do VAS (Figura 4c) se utilizou também os reveladores NP/PEG (Figura 4d) e 

FeCl3 (Figura 4e). 

Figura 4 – Eluições e resposta dos reveladores VAS, NP/PEG e FeCl3, nas placas dos extratos. 

 

Legenda: 1 - Fotografia em 366 nm da placa com eluente DCM/MeOH 5%; 2 - Fotografia em 366 nm da 

placa com eluente DCM/MeOH 3% com adição de 5 gotas de ácido fórmico; 3 - Placas com eluente 

DCM/MeOH 3% com adição de 5 gotas de ácido fórmico reveladas com VAS fotografada no branco e 

NP/PEG fotografada em 366 nm, respectivamente; 4 – Fotografia das placas reveladas com FeCl3.  

Fonte: Autores (2018). 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O perfil fitoquímico evidenciou a presença de grupos metabólicos, após a aplicação do 

revelador, com colorações descritas na literatura (WAGNER; BLADT, 1996). Tais resultados estão 

dispostos no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Classe de metabólitos identificados nas amostras com revelador VAS, NP/PEG e FeCl3. 

Revelador Metabólitos  EBELF EBEHC EBEFC EBEPO 

VAS 

Flavonoides e irioides glicosilados - + - + 

Secoirioides + - + + 

Esteroides - + + - 

Terpenoides - - + - 

Irioides glicosilados - - - - 

NP/PEG 

Ácidos carboxílicos, fenólicos, 

cumarinas 
+ + - + 

Cumarinas - - - - 

Taninos - - - - 

Taninos complexos - - - - 

Flavonóides - + + - 

Flavonas e flavonois - + + - 

Flavonas glicosiladas - - - - 

Flavonol glicosilado, quercetina - + + - 

Continuação do Quadro 1 

Revelador Metabólitos EBELF EBEHC EBEFC EBEPO 

NP/PEG 

Antronas e antronois - + + - 
Ácidos carboxílicos, fenólicos, 

cumarinas 
+ + - + 

Cumarinas - - - - 

Taninos - - - - 

Taninos complexos - - - - 

Flavonóides - + + - 

Flavonas e flavonois - + + - 

Flavonas glicosiladas - - - - 

Flavonol glicosilado, quercetina - + + - 

Antronas e antronois - + + - 
Ácidos carboxílicos, fenólicos, 

cumarinas 
+ + - + 

FeCl3 Fenólicos + + + + 

Legenda: VAS – Etanol H2SO4 10% + Etanol vanilina 1%; NP/PEG – Produtos Naturais /Polietilenoglicol; 

FeCl3 – Cloreto férrico; EBELF – Extrato bruto etanólico de L. férrea; EBEHC – Extrato bruto etanólico de 

H. crenata: EBEAC – Extrato bruto etanólico de F. chica; EBEDM – Extrato bruto etanólico de P. 

orbiculatus; (-) ausência; (+) presença. 

Fonte: Autores (2018). 

Na revelação por VAS e posterior aquecimento a 100 ºC (Figuras 4c), os extratos EBEHC 

e EBEFC apresentaram manchas azuis e violetas, que correspondem aos terpenoides, flavonoides 
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e irioides glicosilados, respectivamente, ainda foram observadas bandas de tonalidade marrons, 

que indicam a presença de secoirioides no EBEFC. Além disso, foi detectada bandas de coloração 

esverdeada no centro e no final da placa do EBEFC, que sugerem a presença de esteroides. Em 

relação aos extratos EBELF e EBEPO, houve a detecção de manchas marrons e vermelhas no ponto 

de inoculação das amostras, que podem sugerir a presença de alguns secoirioides, flavonoides e 

irioides glicosilados, respectivamente. 

Com o revelador NP/PEG (Figuras 4d), pode-se observar que os extratos EBELF, EBEHC 

e EBEPO apresentaram algumas manchas azuis, que sugerem a presença de ácidos carboxílicos, 

fenólicos e cumarinas. Nas amostras EBEHC e EBEFC, observaram-se algumas manchas 

vermelhas, alaranjadas e amarelas na posição intermediária das placas, que podem sugerir a 

presença de flavonóides da classe das flavonas e flavonois, quercetina, antronas e antronois.  

O cloreto férrico (Figuras 4e) forma manchas de colorações escuras e acinzentadas na 

presença de compostos fenólicos e taninos condensados, como podem ser observadas no ponto de 

inoculação dos extratos EBELF e EBEPO. Em relação as amostras EBEHC e EBEFC, houve a 

detecção de manchas de tonalidade acastanhalada, que podem sugerir a presença de flavonoides. 

A triagem fitoquímica permitiu a verificação da presença de alguns metabólitos (fenólicos, 

terpenoides, esteroides, flavonoides, cumarinas e taninos condesados) nos extratos das plantas 

medicinais de Salvaterra-PA. Segundo Ramos (2014), alguns desses compostos podem ser 

responsáveis por diversas propriedades farmacológicas desempenhadas nas plantas, fazendo com 

que sejam utilizadas na medicina popular para o tratamento de diversas enfermidades. 

Os compostos fenólicos, por exemplo, são largamente distribuídos nas plantas e têm várias 

atividades biológicas comprovadas, destacando-se a prevenção e tratamento de muitas doenças, 

como diabetes, estresse oxidativo, infecções microbianas, leishmaniose etc. (FANG et al., 2015). 

Os flavonoides podem desempenham ação antimicrobiana, antiviral, antiulcerogênica, citotóxica, 

antineoplásico, antioxidante, antihepatotóxica, anti-hipertensiva, hipolipidêmica, anti-inflamatória, 

antiplaquetária etc. E algumas cumarinas apresentam efeito antipirético e inibidor da 

carcinogênese, enquanto outras reúnem um amplo espectro de ações farmacológicas (SIMÕES et 

al., 2017). Os taninos, por sua vez, podem agir como anti-inflamatórios, cicatrizantes e inibidores 

da transcriptase reversa em vírus HIV (MONTEIRO et al., 2005) 
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5. CONCLUSÃO  

 

A partir dos resultados obtidos na triagem fitoquímica qualitativa por Cromatografia em 

Camada Delgada de Alta Performance (HPTLC), caracterizada pela aplicação economicamente 

viável e ambientalmente correta dos recursos naturais amazônicos, pode-se concluir que as plantas 

medicinais oriundas do município de Salvaterra-PA apresentam metabólitos secundários com 

potenciais ações biológicas, como os compostos fenólicos, flavonoides, cumarinas e os taninos, 

principalmente para aplicação na indústria farmacêutica e cosmética. Portanto, o prosseguimento 

dos estudos químicos acerca dessas espécies botânicas é necessário, a fim de que seja possível a 

identificação de compostos bioativos que possam ser utilizados na medicina e áreas afins. 
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RESUMO  

A Brassica oleracea var. acephala está inserida na família botânica Brassicaceae e é uma espécie 

de grande importância na dieta humana, sendo altamente consumida. Estudos que abordam a 

anatomia e composição química das espécies ainda são pouco difundidos. Considerando a escassez 

de informações sobre estruturas secretoras em espécies de Brassicaceae, o objetivo deste trabalho 

foi caracterizar histoquímicamente as estruturas secretoras presentes nas folhas de Brassica 

oleraceae var. acephala. Folhas de Brassica oleraceae var. Acephala foram coletadas em uma área 

experimental da Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém. Para análise anatômica em 

microscopia de luz. Amostras da lâmina foliar e do pecíolo foram clareadas em solução de 

hipoclorito comercial e posteriormente, foram colocadas em um recipiente contendo água destilada 

para o enxague e a retirada o excesso de hipoclorito. Em seguida, os cortes foram fixados em FAA 

(Formaldeído, Ácido acético e Álcool etílico) em etanol 50%, por 12 horas e Etanol 70%, onde a 

conservação durou até o final das análises. Com o objetivo de identificar e evidenciar as estruturas 

e compostos celulares, foram utilizados o teste Sudan III, Vanilina Clorídrica, Floroglucina 

Acidificada e Lugol. Os testes de Lugol e Sudan III foram negativos, evidenciando que não há 

presença de amido e substâncias lipofílicas na espécie. O teste de Floroglucina teve resultado 

positivo apenas para o vaso do mesofilo e para a Vanilina Clorídrica houve uma concentração de 

taninos nos elementos de vaso do xilema e no parênquima esponjoso do mesófilo. O estudo 

histoquímico foliar em Brassica oleraceae var. acephala foi de grande relevância para aprimorar 

os conhecimentos sob as estruturas secretoras foliares e compostos celulares desta espécie. 

 

Palavras-chave: Brassicaceae, Estruturas Secretoras, Histoquímica.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

 A Brassica oleracea var. acephala são popularmente conhecidas como couve-de-folha e 

estão inseridas na família botânica Brassicaceae, e é dentre as espécies cultivas, a que mais se 

assemelha à couve silvestre. Não forma cabeça e suas folhas apresentam limbo bem desenvolvido, 

arredondado, com pecíolo longo e nervuras bem destacadas (FILGUEIRA, 2008). As Brassicaceae 

constituem a família botânica que abrange o maior número de espécies, ocupando lugar 

proeminente na olericultura do Brasil. 

 Segundo Carvalho e Clemente (2004), são vegetais de grande importância na dieta humana 

e são altamente consumidos, devido ao seu alto valor nutritivo, sendo rica, principalmente, em 

proteínas, fibras, cálcio e ferro, além disso, possuem vitaminas e minerais essenciais, que servem 

para o bom funcionamento do organismo humano. 

De acordo com Barbosa e Schleder (2013), os estudos que abordam a anatomia e 

composição química das espécies ainda é pouco difundido, por isso é fundamental que sejam 

desenvolvidos estudos que visem contribuir para este acervo de informações de modo a indicar 

quais espécies apresentam características biológicas potenciais.   

 O estudo da natureza química do material secretado das folhas das plantas, juntamente coma 

anatomia dessas estruturas, pode contribuir para a compreensão do exato papel dessas estruturas, 

bem como a função do produto secretado para a planta. Considerando a escassez de informações 

sobre as estruturas secretoras em espécies de Brassicaceae, o objetivo deste trabalho foi caracterizar 

histoquímicamente as estruturas secretoras presentes nas folhas de Brassica oleraceae var. 

acephala. 

 

2. METODOLOGIA 

Folhas de Brassica oleraceae var. acephala foram coletadas em uma área experimental em 

Belém, PA de propriedade da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). As plantas 

estavam acondicionadas em casa de vegetação, onde eram regadas duas vezes ao dia.  

Para análise anatômica em microscopia de luz, amostras da lâmina foliar e do pecíolo foram 

clareadas em solução de hipoclorito comercial. Após o clareamento, as amostras foram colocadas 
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em um recipiente contendo água destilada para fazer o enxague e retirar o excesso de hipoclorito. 

Em seguida, os cortes foram fixados em FAA (Formaldeído, Ácido acético e Álcool etílico) em 

etanol 50%, por 12 horas e Etanol 70%, onde a conservação durou até o final das análises.  

Com o objetivo de identificar e evidenciar as estruturas e compostos celulares, foram 

utilizados alguns testes, como mostra a Tabela 1.  

Tabela 1: Metodologias utilizadas para a detecção das principais classes de metabólitos nas secções das 

folhas de Brassica oleraceae var.acephala. 

 Grupo de metabólito Teste aplicado Referências 

Lipídeos Exsudados Sudan III (Johansen 1940) 

Compostos Fenólicos 
Taninos 

Lignina 

Vanilina Clorídrica 

Floroglucina Acidificada 

(Mace & Howell 1974) 

(Johansen 1940) 

Polissacarídeos Amido Lugol (Jensen 1962) 

Fonte: Os autores. 

Para o teste de Lugol, foram adicionadas 1 gota do reagente sob as amostras, no qual agiu 

por cerca de 10 minutos. Em seguida, as mesmas foram lavadas em água destilada. O Lugol 

promove uma reação do iodo com os amidos, onde essas estruturas adotam uma coloração azul-

marinho a preto (SALAMONI, 2009).  

Para a verificação quanto a presença de lipídeos nas amostras, fez-se o Teste de Sudan III, 

onde as amostras foram submetidas à uma solução saturada de Sudan III (30%) por 30 minutos em 

temperatura ambiente. Em seguida, as lâminas foram postas em uma estufa a 60ºC por 10 minutos 

para suceder a lavagem das amostras em etanol 80%, seguida de água destilada e por fim, a 

montagem da lâmina em glicerina (DEMARCO, 2012). 

No teste de Vanilina Clorídrica (Mace & Howell 1974), fez-se a aplicação de vanilina 0,5% 

em ácido clorídrico 9% por 9 minutos. O objetivo desse teste é avaliar a presença de taninos. Se o 

resultado for positivo, os taninos coram em vermelho (DEMARCO, 2012). 

Para a verificação quanto a presença de Lignina, foi feito o teste de Floroglucina 

Acidificada, onde se aplicou florogilina 10% em etanol 95% nas amostras e deixou-se agir por 15 

minutos.  Em seguidas fez-se a montagem da lâmina em ácido clorídrico 25%. Se o resultado for 

positivo, a lignina ficará na cor vermelho (DEMARCO, 2012).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Quanto à microquímica, os resultados dos testes com Lugol (Figura 1) foram negativos 

dentro de parênquimas das folhas, negando assim, a presença de amido nessa região. Caso fosse 

positivo, os grãos de amidos ficariam corados em tons de azul marinho a preto. 

Figura 1: Estruturas foliares e compostos celulares em seções transversais no teste de Lugol (1- seção 

transversal do pecíolo; 2- seção transversal do mesófilo). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Os autores. 

 

O teste de Sudan III, evidenciou que não possuem substâncias lipofílicas, tanto na seção 

transversal do pecíolo, quanto no mesofilo (figura 2). 

Figura 2: Estruturas foliares e compostos celulares em seções transversais no teste de Sudan III (1- seção 

transversal do pecíolo; 2- seção transversal do mesófilo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

Quanto à presença de taninos, o teste que verificou sua presença foi o teste de Vanilina 

Clorídrica. Tal procedimento foi realizado analisando a reação ocasionada pela presença da 
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vanilina e ácido clorídrico. Os resultados mostrados na figura 3 ilustram que houve uma 

concentração de taninos nos elementos de vaso do xilema e no parênquima esponjoso do mesófilo. 

Já no pecíolo, também houve reação no xilema bem como uma reação positiva na camada mais 

externa do parênquima esponjoso do mesófilo. Porém, ambas as reações do pecíolo e mesófilo 

foram pouco expressivas.  

Figura 3: Estruturas foliares e compostos celulares em seções transversais no teste de Vanilina Clorídrica 

(1- seção transversal do pecíolo; 2- seção transversal do mesófilo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores. 

Para verificar a presença de lignina, o referido teste para sua verificação foi o teste de 

Floroglucina em ácido sulfúrico, no qual os resultados mostrados na figura 4 evidenciam que houve 

pouca de reação nos elementos de vaso para o mesofilo e uma reação negativa para lignina no 

pecíolo.  

Figura 4: Estruturas foliares e compostos celulares em seções transversais no teste de Floroglucina em 

ácido sulfúrico (1- seção transversal do pecíolo; 2- seção transversal do mesófilo).  

Fonte: Os autores. 

 

No teste em que foi feita a combinação de Floroglucina e ácido clorídrico, ambas as reações 
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do mesófilo e pecíolo foram negativas (Figura 5). 

Figura 5: Estruturas foliares e compostos celulares em seções transversais no teste de Floroglucina e ácido 

clorídrico (1- seção transversal do pecíolo; 2- seção transversal do mesófilo). 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Os autores. 

 

4. CONCLUSÃO 

  
O estudo histoquímico foliar em Brassica oleraceae var. acephala foi de grande relevância 

para aprimorar os conhecimentos sob as estruturas secretoras foliares e compostos celulares desta 

espécie. Espera-se que a realização desta pesquisa contribua positivamente para o conhecimento 

aprofundado da análise histoquímica de várias espécies. 
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RESUMO  

Um dos problemas relacionado as áreas degradadas são as áreas de empréstimo, as quais são 

abandonadas após o esgotamento dos recursos que neste caso é o solo. Alguns estudos são 

necessários para resolução desta problemática que causa imensa devastação. O estudo do emprego 

de práticas conservacionistas pode ser utilizado como forma de recuperação desse tipo de área 

degradada. Portanto, o presente artigo tem objetivo de apresentar um estudo relacionado a 

recuperação de uma área de empréstimo degradada no município de Castanhal-Pa através da prática 

conservacionista da revegetação. A área abandonada se encontra em intenso estágio erosivo 

apresentando inúmeras voçorocas e as ações para revegetar a área serão importantes para 

reestruturação do solo local, bem como para recuperação do equilíbrio ecológico da área 

desmatada. Para alcançar os resultados a metodologia empregada no estudo foi a visita ao local in 

loco para observação da área e reconhecimento do tipo de solo. Posteriormente, definiu-se a 

metodologia da prática conservacionista revegetativa, bem como o maquinário a ser utilizado, o 

corretivo de solo e as espécies florestais empregadas. Os resultados do estudo elencaram quais 

espécies seriam interessantes para o local, além de destacar a importância do capim Vetiver que 

funciona como barreira de contenção natural, evitando os processos erosivos. Desse modo, o estudo 

conseguiu apresentar uma prática que poderá ter muito sucesso, se empregada na área, além de 

indicar o valor estimado em R$ 20.000,00 como investimento para execução do projeto. 

 

Palavras-chave: Área de Empréstimo. Recuperação de Área Degradada. Revegetação.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas.  
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1. INTRODUÇÃO  

Estima-se que mais de 200 milhões de hectares de solo são degradados no Brasil. Ações 

como mineração, construção de estradas, métodos agropecuários impróprios, construções de 

hidrelétricas e áreas industriais, entre outras ações, resultam em impacto imediato sobre os atributos 

físicos, químicos e biológicos do solo (AQUINO et al., 2008). Dentre essas ações estão, também, 

as áreas de empréstimo. 

As áreas de empréstimo se constituem em um ecossistema degradado, visto que tiveram 

eliminados, juntamente com a vegetação, seus meios de regeneração bióticos, como o banco de 

sementes, banco de plântulas, chuvas de sementes e rebrota. Apresenta, portanto, baixa resiliência, 

isto é, seu retorno ao estado anterior pode não ocorrer ou ser extremamente lento (CHADA et al., 

2004). Para a recuperação é preciso selecionar e identificar espécies aptas às novas condições 

edáficas e que, de forma rápida, acelerem a estruturação e a formação dos horizontes mais 

superficiais do solo (CAMPOS & ALVES, 2006). A adaptação e o desenvolvimento dessas 

espécies dependerão das condições físicas, químicas, biológicas e hídricas do solo além das 

condições do microclima local. 

A degradação das áreas de empréstimo é baseada na remoção da vegetação original e na 

remoção da camada superficial do solo, expondo o horizonte C e causando compactação, perda de 

matéria orgânica e baixa disponibilidade de nutrientes, em que o substrato resultante não permite 

o desenvolvimento da regeneração natural da vegetação. A degradação dessas áreas resulta em 

efeitos deletérios sobre os mananciais hídricos e a fauna local (FERREIRA et al., 2007).  

Para Bertoni e Lombardi Neto (1990), o controle das áreas críticas em processo de 

voçorocamento deve ser realizado com os seguintes objetivos: (a) intercepção da enxurrada acima 

da área de voçorocas, com terraços de diversão; (b) retenção de enxurrada na área de drenagem, 

por meio de práticas de cultivo, de vegetação e estruturas específicas; (c) eliminação das grotas e 

voçorocas, com acertos do terreno executados com grandes equipamentos e movimentação de terra; 

(d) revegetação da área; (e) construção de estruturas para deter a velocidade das águas ou até 

mesmo armazená-las; (f) completa exclusão do gado; (g) controle de sedimentação das grotas e 

voçorocas ativa. 
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Diante disso, objetiva-se com o artigo um estudo relacionado a recuperação de uma área de 

empréstimo no município de Castanhal, no Pará, demonstrando possíveis práticas para recuperação 

de áreas degradadas, além da demonstração da estimativa do valor a ser investido na execução da 

prática. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O tipo climático do Município de Castanhal, segundo a classificação de Koppen, é Af, que 

é referente ao clima tropical chuvoso (úmido), no qual a temperatura média varia entre 23ºC e 32ºC 

e a umidade relativa média anual de 80 a 85% (VALENTE et al., 2001 apud JESUINO, 2010). O 

período de chuvas mais intensas ocorre entre janeiro e abril e o de menor precipitação de junho a 

novembro, o índice pluviométrico médio da região se apresenta entre 2.500mm e 3.000mm 

(SUDAM, 1984 apud SOUZA, 2010).  

Segundo Amata (2009), a vegetação original do município de Castanhal é definida como 

Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Tropical Pluvial, no entanto, atualmente a região encontra-

se antropizada com predominância de vegetação secundária e atividades agrárias. No que diz 

respeito a fauna, Castanhal possui a diversidade característica da Amazônia, com espécies típicas 

de suas florestas, como macacos, cobras, morcegos, tucanos e outras.  

O solo da área da voçoroca é classificado como latossolo vermelho distrófico petroplíntico, 

onde, devido à exposição e degradação do solo, encontra-se no horizonte C. A EMBRAPA define 

este tipo de solo com petroplintita e/ou concreções dentro de 200 cm da superfície. Sua presença 

indica drenagem imperfeita e restrição da profundidade efetiva do solo. Também foi identificado 

na parte que fica acima da voçoroca o plintossolo que são solos formados através da segregação 

localizada de ferro, que atua como agente cimentante (AGEITEC). 

No local da área de empréstimo onde ocorrem os processos erosivos que intensificam a 

formação da voçoroca (Figura 1) é possível identificar a falta de vegetação, solo exposto e ausência 

da camada de matéria orgânica do solo (Figura 2). Alguns pontos são utilizados para depósito de 

caroço de açaí, onde uma vegetação rasteira, composta por gramíneas, começa a se desenvolver. 
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No mapa abaixo está identificada a voçoroca e a área do seu entorno. Na tabela 1 é apresentada o 

tamanho aproximado da área de empréstimo e o que precisa ser recuperado. 

Figura 1 - Localização da Área de Empréstimo 

 

Fonte: Autores (2016) 

Figura 2 - Área de Empréstimo com formação de voçoroca 

 

Fonte: Autores (2016) 
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Tabela 4 - Área e Perímetro da Área de Empréstimo 

 ÁREA (hectares) PERÍMETRO (metros) 

ENTORNO 21,5 1899 

A SER RECUPERADA 6 673 

Fonte: Autores (2016) 

2.2. METODOLOGIA APLICADA 

A área de empréstimo foi avaliada in loco e de acordo com as características da área a 

metodologia empregada para recuperação da área será o tratamento do solo aliado a recuperação 

vegetal. 

O avanço do processo erosivo na área em questão precisa ser mitigado por práticas 

conservacionistas que visem um melhor aproveitamento do solo, capacidade de infiltração da água 

e cobertura vegetação com a finalidade de conter a voçoroca. Nesse aspecto, a introdução de 

espécies vegetais é de suma importância na conservação do solo. No entanto, há a necessidade de 

tratar esse solo exposto para que as espécies vegetais possam ser implantadas de maneira correta, 

realizando a função de proteger este solo. 

Além disso, foram estimados os valores para o investimento relacionado a essa prática 

conservacionista de recuperação como preparação do solo com maquinário, material químico e 

posteriormente seleção das mudas que serão implantadas no local. Esses valores foram estimados 

em conformidade com a tabela de mercado das empresas SOTREQ relacionado ao maquinário 

empregado, MF Rural relacionado ao corretivo químico do solo e Click Mudas relacionado as 

espécies florestais empregadas na revegetação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
No que diz respeito à cobertura e tratamento do solo do tipo Argissolo, segundo Monteiro et al. 

(2006), o uso do solo natural com a introdução resíduos vegetais da cultura de paricá (Schizolobium 

amazonicum) e pupunha (Bactris gasipaes) podem melhorar a qualidade do solo, no que tange à elevação 

de matéria orgânica, favorecendo elementos importantes como cálcio, magnésio, potássio, fósforo etc.  

Além disso, com a cobertura vegetal, há um aumento da capacidade de infiltração do solo, melhorando a 

capacidade do solo no que diz respeito à fertilidade e aspectos físicos do solo, como a densidade. Isso torna-
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se em uma boa alternativa de uso de resíduos de serrarias que seriam incinerados. 

Outro tratamento do solo é a correção de pH por meio da prática de calagem. Os solos da área 

estudada sofrem alterações pelas intempéries, mais precisamente pela erosão hídrica. Isso faz com que o 

solo necessite de calagem para melhorar a sua fertilidade para poder receber espécies vegetais (FRADE 

JUNIOR et al, 2013). 

O processo de recomposição de um ecossistema natural, perturbado pela ação antrópica, passa pela 

restauração e dois processos de revegetação, denominados de recuperação e reabilitação (SOUZA E SILVA, 

1996). As técnicas de revegetação baseiam-se em princípios naturais (sucessão) e diferem pelas espécies 

utilizadas no processo de regeneração do ecossistema. Na recuperação, são empregadas espécies 

preexistentes, de forma a dar condições para que o ecossistema adquira características próximas das 

originais. Já na reabilitação, as plantas constituem espécies exóticas ou originárias de outros ecossistemas 

locais e, como resultado desse processo, um novo ecossistema, com características distintas do original, será 

formado. 

A área de recuperação possui cerca de 6 ha, e por muito tempo foi utilizada como área de 

empréstimo de material de aterro. Devido a retirada da cobertura vegetal e da compactação pelo uso intenso 

de máquinas o solo original ficou descaracterizado pela remoção dos horizontes A e B. Hoje, se encontra na 

área um substrato apenas com o horizonte C, que aparenta um estado avançado de oxidação. Devido a 

compactação, prevê-se que a infiltração de água foi muito reduzida, o que aumentou o escoamento 

superficial e proporcionou a aparição de grandes voçorocas, além de pequenas erosões em sulcos e 

laminares. 

A reposição de aterro nas voçorocas, ficaria inviável, pois repor o aterro implicaria na destruição de 

outra área. A revegetação, processo empregado na recuperação do solo, será feita nas áreas acima da 

voçoroca, que também estão bastante degradadas, com espécies de cobertura do solo e arbóreas e a 

implantação de cordões de vegetação permanente e/ou paliçadas a fim de propiciar condições para a 

estabilização, optando principalmente por espécies florestais nativas primárias e secundárias como: Acapu 

(Voucapoua americana Aubl), Anani (Simphonia globulifera L.), Andiroba (Carapa guianensis Aubl), 

Angelim pedra (Hymenolobium excelsum Ducke), Carapanaúba (Aspidosperma oblongum A.D.C.), 

Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.), Cedro vermelho (Cedrela odorata L.), Copaíba 

(Copaifera dukei Dwyer), Cumarú (Dypteryx odorata (Aubl.) Wild), Ipê roxo (Tabebuia serratifolia (Vahl) 

Nichols), Mogno (Swietenia macrophylla King), Parapará (Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don), Paricá 

(Schizolobium amazonicum (Huber) Ducke), Pau preto (Cenostigma tocantium Ducke), Tatajuba (Bagassa 

guianensis Aubl), e Taxi branco (Sclerolobium paniculatum Vogel). A paliçada proporcionaria um aumento 
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da cobertura do solo desta área ao entorno da voçoroca. Devido ao alto grau de compactação do solo, que 

poderia proporcionar dificuldades de enraizamento, também seriam introduzidas algumas leguminosas 

arbóreas noduladas e micorrizadas, (SOUZA E SILVA, 1996). 

Além das espécies apresentadas acima, existe um capim que auxilia na contenção de taludes 

denominado Vetiver (Vetiveria zizanioides). O vetiver tem múltiplas aplicações a favor do ambiente: ele 

controla a erosão, é um filtro biológico, recarrega aqüíferos, permite recuperar zonas marginais ou 

degradadas, etc (PEREIRA, 2006). O vetiver apresenta ótimas característica para garantir o sucesso e a 

eficiência da barreira viva, pois apresenta biotactismo positivo, ou seja, é uma planta cresce e se desenvolve 

em direção a outra, acelerando a formação, o desenvolvimento e a densidade da barreira vegetal. A barreira 

viva de vetiver é de baixo custo, de rápida e fácil implementação, de baixa manutenção e de grande 

eficiência. Além disso, o vetiver não é planta hospedeira de pragas e doenças (PEREIRA, 2006). 

3.1. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A tabelas 2 apresenta os custos para cada atividade necessária no processo, assim como o 

tipo de máquina utilizada e o tempo de serviço de cada uma delas. A tabela 3 apresenta a forma de 

correção de solo para o recebimento das culturas empregadas na recuperação da área. A tabela 4 

apresenta as mudas que serão implantadas no local, bem como o Vetiver que auxiliará como 

barreira de contenção evitando processos erosivos. 

Tabela 5 - Valores de acordo com a empresa "SOTREQ - Revendedora de máquinas, peças, serviços e 

sistemas Caterpillar" 

ATIVIDADE 
TIPO DE 

MÁQUINA 
QUANTIDADE 

DE HORAS* 

PREÇO 

POR 

HORA 

PREÇO 

TOTAL 

TERRACEAMENTO Trator de 

Esteira 

9 h R$ 280,00 R$2.520,00 

REMOÇÃO DAS 

PEDRAS 
Escavadeira 

Hidráulica 
4h R$ 200,00 R$800,00 

NIVELAMENTO DA 

ÁREA 

Motoniveladora 27h R$280,00 R$7.560,00 

VALOR TOTAL R$10.880,00 
Fonte: SOTREQ (2016) 

*Um trator trabalha 4,5h/há 
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Tabela 6 - Aditivo químico para correção do solo 

PRODUTO 
VALOR 

UNITÁRIO (ton) 
QUANTIDADE 

(ton/ha) 
VALOR TOTAL 

CALCÁRIO R$80,00 75 R$ 6.000,00 

Fonte: MF Rural (2018). 

 

Tabela 7 - Mudas empregadas na recuperação da área 

MUDAS 
QUANTIDAD

E 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

PARICÁ 80 R$ 5,00 R$ 400,00 

PAU - PRETO 100 R$ 8,00 R$ 800,00 

CEDRO VERMELHO 10 R$ 10,00 R$ 100,00 

IPÊ - ROXO 40 R$ 5,00 R$ 200,00 

IPÊ - AMARELO 40 R$ 5,00 R$ 200,00 

COPAÍBA 15 R$ 10,00 R$ 150,00 

VETIVER 1000 R$ 0,68 R$ 680,00 

VALOR TOTAL R$ 2.530,00 

Fonte: Click Mudas (2018) 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As áreas de empréstimo são áreas afetadas por ações antrópicas, no qual é promovida a 

retirada do substrato edáfico para determinados usos e deixam o subsolo exposto. As áreas 

exploradas dessa forma acabam perdendo sua capacidade de resiliência e não consegue adquirir 

novamente as funções que exerciam anteriormente, além de não serem capazes de reverter a 

tendência de degradação e necessitam de intervenções mitigadoras para que possam alcançar um 

novo patamar de equilíbrio. 

Diante disso, essas ações de recuperação são importantes para que essas áreas possam 

atingir esse equilíbrio novamente. No cenário apresentado, o valor de investimento no processo 

sugerido será de R$ 20.000,00, aproximadamente, podendo variar conforme as atualizações de 

mercado, bem como as dificuldades encontradas no decorrer de implantação do projeto.   
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RESUMO  

A evapotranspiração é um dos principais componentes do balanço hídrico e corresponde ao total 

de água perdida pela superfície do solo no processo de evaporação e pelo dossel da planta por meio 

da transpiração. A determinação da evapotranspiração pode contribuir para o sucesso da produção 

agrícola, considerando que informações confiáveis sobre sua estimativa auxiliam no manejo eficaz 

dos sistemas irrigados. Objetivou-se, com este trabalho, estimar o poder evaporante do ar nos 

municípios de Castanhal e Itaituba, ambos do Estado do Pará. As variáveis climáticas adotadas 

foram: temperatura, umidade relativa e velocidade do vento, os valores foram coletados pelas 

estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia no período 01 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2016, os quais foram registrados em intervalos de 1h, os dados foram submetidos ao 

método do Penmam (1958) e o preconizado pela FAO, o qual determina a utilização dos valores 

máximos e mínimos das variáveis climáticas para período analisado. Em seguida, foi realizado a 

execução dos gráficos através do Excel 2010, após a tabulação de todos os dados meteorológicos 

obtido durante os 365 dias no ano de 2016 nas cidades de Itaituba e Castanhal-PA. Identificou-se 

que a variável velocidade do vento foi a que mais influenciou no poder evaporante do ar (Ea). O 

período de maior poder evaporante foi identificado no segundo semestre junho a outubro para 

Itaituba-PA e julho a dezembro Castanhal-PA. 

 

Palavras-chave: evapotranspiração, estações meteorológicas, variáveis climáticas, 
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1. INTRODUÇÃO  

 A evapotranspiração é um dos principais componentes do balanço hídrico e corresponde 

ao total de água perdida pela superfície do solo no processo de evaporação e pelo dossel da planta 

por meio da transpiração (MARTINS et al., 2017). O processo de evapotranspiração (ET), 

responsável por grande parte da água da irrigação que é perdida para atmosfera, é controlado pela 

disponibilidade de energia, demanda atmosférica e umidade no solo (NOVAK, 2012). A 

determinação da demanda de água perdida para atmosfera é imprescindível para o planejamento e 

manejo adequado da agricultura irrigada (BIGGS et al.,2015; PETER et al., 2017). 

O movimento que ocorre no sistema atmosférico é contínuo e desencadeia uma mistura e 

renovação do ar que envolve a superfície coberta com água ou com vegetação. Esta movimentação 

contínua de massas de ar mantém o poder evaporante, isto é, a capacidade de secamento da 

superfície, a qual pode ser avaliada em função de dados climáticos dentre os quais a temperatura, 

umidade relativa do ar e a velocidade do vento (PEREIRA et al., 1997). Entre os principais 

elementos que influenciam a ocorrência da evapotranspiração, podem se destacar a disponibilidade 

de água no solo; presença de vegetação; velocidade do vento; radiação; temperatura do ar; vapor e 

precipitação (PEREIRA et al., 2013). 

A determinação da evapotranspiração pode contribuir para o sucesso da produção 

agrícola, considerando que informações confiáveis sobre sua estimativa auxiliam no manejo eficaz 

dos sistemas irrigados (ALMEIDA et al., 2010). A produção agrícola vegetal está ligada a 

capacidade de água disponível no solo e está entre outros fatores ao poder evaporante do ar. Dessa 

forma, esse estudo tem como objetivo apresentar a estimativa do poder evaporante do ar e sua 

relação com a temperatura, umidade e velocidade do vento sobre o efeito sazonal nas cidades de 

Itaituba e Castanhal do estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo utilizou os dados meteorológicos que foram obtidos das estações do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) no período de janeiro a dezembro de 2016 nas cidades de 

Itaituba e Castanhal no estado do Pará.  

A cidade de Itaituba está localizada a uma latitude 04º16’34” S e longitude de 55º59’01” W, 
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ás margem do rio Tapajós. O clima é quente e úmido do tipo Ami na classificação de Köppen. As 

temperaturas são superiores a 18°C em todos os meses do ano com uma pequena estação seca. O 

índice pluviométrico supera os 2000 milímetros (mm) e a umidade relativa do ar é relativamente 

elevada, com tempo médio de insolação aproximadamente 2100 horas/ano (INMET, 2010). 

A cidade de Castanhal pertence à microrregião de Castanhal e a Região Metropolitana de 

Belém, localiza-se a uma latitude 07º20'53" S e longitude 07º20'53" W. O clima é quente e úmido 

do tipo Af de acordo com a classificação de Köppen. A temperaturas varia de 18°C a 35°C, com 

temperatura média de 26,5°C e a umidade relativa média e precipitação anual são 80% e 2.571,6 

mm, respectivamente (CLIMATE-DATA.ORG, 2018).  

Os dados utilizados foram coletados das estações meteorológicas e disponibilizados pelo 

INMET. Para realização do método da FAO que preconiza os dados extremos e Penman-Monteith 

baseado nos dados médios. Para cada município utilizou-se as variáveis climáticas, temperatura do 

ar, umidade relativa e velocidade do vento através das seguintes equações: 

Ea =f(U).∆e 

Ea – Poder evaporante do ar (mm dia-1); 

∆e - Déficit de pressão de vapor d’água (kPa);  

f(U) – Função empírica da velocidade do vento (m s-1). 

f(U) = m (a+b.U) 

De acordo com Penman (1948), a função empírica da velocidade utiliza dados de velocidade 

(U) medido à 2 m em m s-1, além das seguintes constantes: 

m = 2,62 mm.dia-1.kPa-1 

a = 1 (admensional) 

b= 0,526 s.m-1 

Para cálculo do Déficit de pressão de vapor (∆e) utilizou-se as seguintes equações:  

∆e = es-ea 

es = 0,611.10 [(7,5.T)/(237,3+T)] 

ea = (UR.es)/100 

es = Diferença entre a pressão de saturação de vapor, à temperatura da superfície (kPa); 

ea= Pressão atual de vapor (kPa); 
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T = Temperatura do ar (°C); 

UR= Umidade relativa do ar (%); 

No método da FAO utilizou-se para o cálculo da pressão de vapor d´água (es) com os   dados 

extremos, onde a (es) relacionado a temperatura máxima e (es) para temperatura mínima, assim 

retirou-se a média desses (es), para utilizar na fórmula do Ea. No caso do cálculo de (ea) foi 

realizado o produto do (es) obtido utilizando a temperatura mínima pela UR máxima e o produto 

do (es) obtido pela temperatura máxima pela UR mínima, conforme a equação: 

ea = (((estmin.URmax)+(estmax.URmin))/200) 

Em seguida, foi realizado a execução dos gráficos através do Excel 2010, após a tabulação 

de todos os dados meteorológicos obtido durante os 365 dias no ano de 2016 nas cidades de Itaituba 

e Castanhal-PA.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na figura 1, observa-se a influência das variáveis climáticas no poder evaporante do ar 

obtido tanto pelas médias quanto pelos valores máximos. É notório o destaque dado a variável 

climática umidade relativa do ar, figura 1c e 1d, as quais demonstram que tanto pelas médias quanto 

pelos valores máximo e mantida em níveis elevados com valores mais baixos entorno de 83% no 

período de setembro a outubro, no qual o poder evaporante atinge um pico de 6,83 mm/dia. Outro 

ponto a ser caracterizado é em relação da variável temperatura, figura 1a e 1b, que ao longo do ano 

alcançou valores extremos, o menor valor, 26,13°C, ocorrido no período de maior pluviosidade e 

a maior de 34,87°C, no período registrado de maior poder evaporante, agosto a outubro.  

O referido período também apresenta índices de velocidade do vento na faixa de 0,66 m s-

1 a 1,2 m s-1.   As elevadas UR%, temperaturas e baixas velocidades pode ser compreendido devido 

o Município localizar-se em uma região cercado por floresta de grande porte e pelos espelhos 

d’água formado por vários corpos hídricos, dentre os quais o Rio Tapajós.  Peter et al., 2017 

corroboram com as observações realizada ao afirmar que as médias da evapotranspiração diária 

são influenciada pelo tipo de localização climáticas (tropical e subtropical), bem como que que 

áreas caracterizadas por solo exposto os valores de evapotranspiração são bem menores (1,3 a 1,8 

mm) em comparação a áreas de banhada por rios e/ou vegetação nativas/silvicultura, que observou 
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valores médios variando entre 6,5 a 8,0 mm/dia.  

 

Figura 1. Representação a influência das variáveis climática temperatura 1a e 1b, umidade relativa do ar 1c 

e 1d, e velocidade do vento 1e e 1f, no poder evaporante, os dados climáticos fornecidos pelo INMET, 

Município de Itaituba-PA, 2016. 

  

  

  
Fonte: LIMA, 2016 

 

Os dados climáticos coletados pelo INMET no ano de 2016, do município de Castanhal ao 

ser comparado com o evaporante obtido pelas médias e pelo preconizado pela FAO, apresentou os 

maiores valores durante o período seco de julho a novembro. Observa-se que os assim como o 
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município de Itaituba-PA, a umidade relativa do ar apresentou comportamento semelhante, pelas 

médias foi estabilizada entre 80% a 90%, com pico maior de 96,22% no período mais chuvoso e 

94% como pico de maior baixa, ocorrido no mês de outubro, onde o poder evaporante apresentou 

maior valor, 8,83 mm dia-1.  

A temperatura, figuras 2a e 2b, mostra que a faixa de variação entre as médias (25,62°C a 

27,42°C) pouco expressivo, e que 32,51°C foi o máximo valor, comportando-se abaixo do 

observado no município de Itaituba-PA, o que com a velocidade do vento, Figuras 2e e 2f, 

apresentaram valores maiores chegando a atingir 2,59 m s-1, coincidido com o período de agosto a 

novembro, no qual foi detectado o maior índices de poder evaporante do ar (Ea), com uma 

estimativa de 8,83 mm dia-1, em novembro, método da FAO, e um valor máximo de 5,07 mm dia-

1 alcançado no mês de outubro obtido usando as médias.  
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Figura 2. Representação a influência das variáveis climática temperatura 2a e 2b, umidade relativa do ar 2c 

e 2d, e velocidade do vento 2e e 2f, no poder evaporante, os dados climáticos fornecidos pelo INMET, 

Município de Castanhal-PA, 2016. 

  

  

  

Fonte: LIMA, 2016 

O município de Castanhal se destaca com maior proporção em relação ao município de 

Itaituba-PA quando compara-se o poder evaporante obtido por médias e por valores extremos, 

figuras 3a e 3b, o que pode ser influenciado pela variável velocidade do vento que no município de 

Castanhal a máxima velocidade chegou a superar acima do dobro, 2,59 m s-1 da obtida em Itaituba-

PA, 1,11 m s-1. 
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Figura 3. Representação a comparativa entre o poder evaporante calculado usando as médias e valores 

extremos para o município de Castanhal, figura 3a, e para o município de Itaituba-PA, Figura 3b, e as Figuras 

3d e 3c fazem um comparativo do poder evaporante calculado pelo dois métodos, em ambas as cidades, os 

dados climáticos fornecidos pelo INMET, Município de Castanhal-PA, Itaituba-PA, 2016. 

 

  

  
Fonte: LIMA, 2016 

 

De acordo com Souza (2009), o vento influencia a advecção, sendo as interações do vento 

com a temperatura, umidade relativa, déficit de pressão de vapor, difíceis de serem estimadas por 

equações, que para uma dada região, quanto maior for à disponibilidade de energia solar, 

temperatura do ar e velocidade do vento, maior será a taxa de evapotranspiração de referência, tais 

informações vêm ao encontro dos resultados obtidos ao comparar o poder evaporante de ambas a 

cidades, Figuras 3c e 3d, que mostram que para cidade de Castanhal, pelo método das máximas, a 

curva estabeleceu bem acima.  

Outra informação relevante é que o período de maior capacidade de evaporação se 

concentra no segundo semestre do ano, período mais seco e de maiores velocidades do vento e 

temperatura do ar, e que no município de Itaituba-PA os meses de maior poder evaporante está 
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entre julho a outubro e Castanhal entre junho a dezembro. Estas caracterizações estão 

correlacionadas ao comportamento da variável climática temperatura e velocidade do vento que se 

mantiveram com valores mais expressivos nos referidos períodos em ambos os municípios, 

enquanto a variável umidade relativa ar se manteve semelhante para as duas cidades. Os resultados 

de Duarte et. al., (2003), corroboram com os elucidados neste trabalho, pois afirmam que as 

condições ambientais contribuem para a diferenciação da evapotranspiração durante as estações do 

ano, fatores que podem ser influenciados devido os valores de umidade relativa do ar, radiação 

disponível, temperatura ambiente e à intensidade dos ventos. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

A variável climática velocidade do vento foi a que mais influenciou no poder evaporante 

do ar (Ea). O município de Castanhal-PA apresentou um comportamento de velocidade do ar bem 

acima dos valores observados ao longo do ano para o município de Itaituba-PA que se manteve 

com valores inferiores para Ea e as demais variáveis, temperatura e umidade relativa do ar, 

apresentaram comportamento semelhante. E o período de maior poder evaporante foi identificado 

no segundo semestre, junho a outubro para Itaituba-PA e julho a dezembro Castanhal-PA.  
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RESUMO  

A falta de saneamento em alguns Estados brasileiros constitui hoje um dos maiores problemas de 

saúde pública, o que possibilita que doenças infecciosas, como a dengue, consigam ultrapassar 

fronteiras abrangendo um extenso território.  Diante disso, o presente trabalho objetivou analisar 

qual a relação existente entre a população atendida pelos Serviços de Saneamento e a Taxa de 

Incidência de Dengue - TID, no estado do Pará, no período de 2003 a 2012, assumindo a hipótese 

de que são diretamente proporcionais. Para isso, foi realizada uma análise estatística de regressão 

linear simples, utilizando dados do SNIS e DATASUS. A partir dos resultados, foi observado que 

as variáveis Serviço de Esgotamento Sanitário (SES) e Serviço de Coleta de Resíduos Sólidos 

(SCR) possuem pouca significância estatística quando comparadas às taxas de incidência de 

dengue, já que os valores encontrados no teste para o p-valor encontram-se abaixo do limite de 

significação estatística de 0,05. No entanto, apenas a variável Serviço de Abastecimento de Água 

(SAA) apresentou significância estatística e validade no modelo de regressão. Isto posto, verificou-

se que a demanda de acesso a serviços de saneamento básico é diretamente proporcional a taxa de 

incidência de dengue no Estado do Pará, de 2003 a 2012, visto que o vetor da dengue se prolifera 

em ambientes salubres. 

 

Palavras-chave: Saneamento. Dengue. Regressão. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saúde Pública. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A falta de saneamento é responsável por uma situação de vulnerabilidade socioambiental, 

principalmente em áreas ocupadas por populações mais empobrecidas, sendo responsável pela 

ocorrência de diversas doenças (Teixeira e Guilhermino, 2006 apud Vidigal, 2015). Doenças, essas 

que são frequentes no país, como a diarreia, as verminoses, as epidemias de dengue, entre outras, 

que precisam de prevenção urgente, e estão ligadas a falta de saneamento, às condições de moradias 

precárias e ao crescimento populacional desordenado das cidades (Costa, 2014).  

 Nesse sentido, permite-se inferir que a progressão dessas doenças depende diretamente das 

condições ecológicas e socioambientais. Costa (2014), expõe que a dengue, doença endêmica 

infecciosa, causada por um arbovírus (gênero Flavivírus e família Flaviviridae), e transmitida pelo 

mosquito Aedes aegypti, de origem africana, teve neste uma adaptação que possibilitou seu avanço 

sobre grandes extensões geográficas. Sendo, as regiões de áreas tropicais e subtropicais os maiores 

números de ocorrências. Deste modo, dados os fatores, a região Norte do país torna-se propensa a 

apresentar casos da enfermidade. 

Existem duas principais variáveis que influenciam na disseminação da dengue, a primeira 

diz que a incidência de dengue flutua conforme a sazonalidade climática, o que se dá pela maior 

disponibilidade de água para a proliferação do vetor. A segunda diz a respeito das mudanças 

demográficas, isso se dá pelo crescimento populacional e logo do repasto sanguíneo, bem como a 

migração de pessoas para as zonas urbanas e periféricas, onde os sistemas de saneamento são 

deficitários (Costa, 2014). 

No Estado do Pará, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde Pública - SESPA 

(2016), no início do ano 2016 foram confirmados 191 casos de dengue no Pará, e no mesmo 

período, no ano de 2015, foram registrados 287 casos confirmados. O que constatou uma redução 

de 33,44% na quantidade de doentes com dengue no Estado. Também foram divulgados, os 

municípios paraenses com maior ocorrência da dengue, os quais, Monte Alegre lidera no ranking 

com 56 casos confirmados, seguido por Oriximiná (15), Belém (13), Santana do Araguaia (8), 

Benevides (7) e Canaã dos Carajás (4).  

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a correlação entre os indicadores 
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de saneamento básico, os quais são, a coleta de resíduos sólidos, o abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário, com a incidência dos casos confirmados de dengue no estado do Pará, no 

período de 2003 a 2012. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Estado do Pará é uma das 27 unidades federativas do Brasil, está situado no centro da 

região Norte. É o segundo maior estado do país com uma extensão de 1.247.955,238 km², dividido 

em 144 municípios, e população estimada para 2017 de 8.366.628 habitantes (IBGE, 2018).  O 

clima predominante da área é o equatorial úmido, onde as temperaturas variam entre 24ºC a 30ºC, 

durante o ano. Também apresenta índices pluviométricos elevados, o que afeta diretamente na 

longevidade, fecundidade e atividade do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. 

 

Figura 1 - Localização do Estado do Pará. 

 

Fonte: Autores (2018). 

2.2 FONTE DE DADOS 

Realizou-se um levantamento da taxa de incidência de dengue em usuários do Sistema 
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Único de Saúde - SUS, e dos dados referentes aos serviços de saneamento básico, ambos no Estado 

do Pará, no intervalo temporal de 2003 a 2012. Estes dados foram coletados junto ao Portal 

DATASUS (2018), e no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2018), 

respectivamente. 

 

2.3 MÉTODO DE ANÁLISE 

 A partir dos dados, formulou-se a hipótese de que a demanda de acesso a serviços de 

saneamento básico (coleta de resíduo, abastecimento de água e esgotamento sanitário) interfere de 

forma inversamente proporcional sobre a Taxa de Incidência de Dengue (TID) na população do 

Pará, no período 2003 a 2012. Cabe destacar que o intervalo usado constitui o maior na quantidade 

de dados disponíveis. 

Então, utilizando o software Microsoft Excel 2016, foi verificado se a hipótese seria, ou 

não, verdadeira, através do método de regressão linear simples. Considerou-se uma significância 

estatística igual a 5%. As correlações foram feitas da seguinte forma: 

● Entre Taxa de Incidência de Dengue (TID) e a proporção da população atendida por Serviço 

de abastecimento de água (SAA) em 2003 - 2012; 

● Entre a Taxa de Incidência de Dengue (TID) e a proporção da população atendida por 

Serviço de Esgotamento Sanitário (SES) nos anos de 2003 - 2012; 

● Entre Taxa de Incidência de Dengue (TID) e a proporção da população atendida por Serviço 

de coleta de resíduos sólidos (SCR) em 2003 - 2012. 

 A proporção da população atendida pelos serviços de Saneamento, foi obtida por meio da 

razão entre a quantidade da população atendida por determinado serviço e a quantidade 

populacional do Estado do Pará no referido ano. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, os dados foram dispostos na Tabela 1, em que apresenta a TID na população 

calculada a partir da razão entre os casos de dengue e a população total (PA), por 100 mil habitantes. 

Esta taxa revela a probabilidade de ocorrência de caso de dengue, em períodos endêmicos e 
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epidêmicos, na população em determinado intervalo de tempo, além da população exposta ao risco 

de adquirir a doença (VIDIGAL, 2015). Também é identificada a proporção da população atendida 

pelo SAA, SES e SCR. 

 

Tabela 1 - Dados referentes aos casos de ocorrência de dengue, população total (PA), TID, SAA, SES e 

SCR no Estado do Pará nos anos de 2003 a 2012. 

Anos Casos 
População 

total (PA) 

TID (por 

100.000 hab.) 
SAA % SES % SCR% 

2003 9.754 6.574.993 148 2% 3% 22% 

2004 5.780 6.850.181 85 2% 2% 22% 

2005 8.250 6.970.586 118 3% 2% 30% 

2006 6.574 7.110.465 92 5% 1% 28% 

2007 14.462 7.249.184 199 13% 2% 31% 

2008 15.190 7.321.493 207 16% 3% 35% 

2009 7.040 7.431.041 95 13% 4% 40% 

2010 15.119 7.581.051 199 13% 5% 37% 

2011 16.648 7.688.593 217 11% 6% 80% 

2012 16.075 7.822.205 206 13% 7% 103% 

Fonte: DATASUS (2018). 

 

3.4 CORRELAÇÃO DA TID E A PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SAA 

 A partir dos resultados obtidos verifica-se que para o coeficiente de correlação r, foi 

encontrado o valor igual a 0,67723, ou seja, uma correlação média para forte, segundo Correa 

(2003). De acordo com o Gráfico 1, o coeficiente de determinação R² demonstrou um valor de 

0,4587, ou seja, cerca de 45% da variável SAA explica a variável TID, o que pode ser considerado 

como baixa a influência entre as variáveis. Ademais, o p-valor de 0,03145, menor que o nível de 

confiança de 5%, confirma que a regressão entre as variáveis existe e valida o modelo (MARTINS, 

2011). 

 

Gráfico 1 - Gráfico de regressão linear simples entre a TID e a proporção da população atendida pelo 
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SAA. 

 

Fonte: Autores (2018). 

3.5 CORRELAÇÃO DA TID E A PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SES 

 O Gráfico 2 apresenta a regressão com um coeficiente de determinação R² de 0,0009 e um 

coeficiente de correlação de 0,030619 entre a cobertura do SES e a TID no estado do Pará. Estes 

valores indicam a fraca correlação entre as variáveis. Ademais, o p-valor de 0,93308 (>0,05) infere 

que não há regressão (MARTINS, 2011). 
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Gráfico 2 - Gráfico de regressão linear simples entre a TID e a proporção da população atendida pelo 

(SES). 

 

Fonte: Autores (2018). 

3.6 CORRELAÇÃO DA TID E A PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SCR 

 De acordo com o Gráfico 3, quanto maior a proporção da população atendida pelo SCR, 

maior é a TID no Estado do Pará, pois o coeficiente de correlação r foi de 0,55238, ou seja, 

apresentou uma correlação positiva (DANCEY & REIDY, 2006). Além disso, o SCR não é 

suficientemente correlacionado para explicar aumentos e quedas na TID. Já a análise de regressão 

linear apresenta um R² de 0,30512 entre as variáveis TID e SCR, ou seja, o SCR explica 30% a 

TID no Pará. Segundo Martins (2011), o p-valor maior que 0,05, indica uma relação 

estatisticamente pouco significativa entre as variáveis, e, portanto, infere-se que não há regressão. 

Isso se confirma no teste de regressão entre a TID e o SCR, pois apresentou um valor p igual a 

0,09776 (> 0,05). 

 

Gráfico 3 - Gráfico de regressão linear simples entre a TID e a proporção da população atendida pelo 

SCR. 
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Fonte: Autores (2018). 

 

3.7 MATRIZ DE CORRELAÇÃO  

A Tabela 4 resume os resultados encontrados entre a variável TID e as variáveis do 

saneamento básico no Estado do Pará. Nota-se que a relação entre as variáveis TID x SES e TID x 

SCR apresentaram pouca significância estatística (> 0,05), pois o p-valor foi de 0,93308 e 0,09776, 

respectivamente. No entanto, a relação entre as TID e a SAA no Estado do Pará, apresentou 

significância estatística, pois o p-valor foi de 0,03145 (< 0,05), e, portanto, tornando válido o 

modela de regressão linear simples. 

 

Tabela 4 - Matriz de Correlação entre a Taxa de Incidência de Dengue (TID) e as variáveis do Saneamento 

básico do Estado do Pará. 

 Variáveis  
 R² (coeficiente de 

determinação)  

 r (coeficiente de 

correlação de Pearson  

 p-valor (significância 

estatística)  

 TID x SAA  0,45865 0,67723 0,03145 

TID x SES  0,00093 0,030619 0,93308 

 TID x SCR  0,30512 0,55238 0,09776 

Fonte: Autores (2018). 

 De acordo com Dancey e Reidy (2006), os valores do coeficiente de correlação de Pearson 

são classificados entre r = 0,10 até 0,30 (correlação fraca); r = 0,40 até 0,60 (correlação moderada) 
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e, r = 0,70 até 1 (correlação forte). Assim, quanto mais próximo de 1 (um), independente do sinal, 

maior o grau de dependência entre as variáveis, e quanto mais próximo de 0 (zero) menor o grau 

de relação entre as variáveis.      

 

4. CONCLUSÃO 

Diante do estudo realizado, a hipótese de que a demanda de acesso a serviços de saneamento 

básico (SAA, SES e SCR) interfere de forma inversamente proporcional sobre a TID na população 

do Pará, no período 2003 a 2012, de forma geral, é rejeitada. No entanto, é importante observar a 

relação entre a TID e a proporção da população atendida pelo SAA, e a relação entre TID e a 

proporção da população atendida pelo SCR, as quais demonstraram correlações diretamente 

proporcionais, devido ao coeficiente de correlação positivo entre 0,40 e 0,70. Tal resultado 

confirma que o Aedes aegypti, mosquito vetor da dengue, deposita seus ovos em águas de boa 

qualidade e com pouca presença de resíduos sólidos, pois suas larvas podem não conseguir 

sobreviver em um ambiente aquático poluído. Logo, quanto maior a canalização do esgoto 

sanitário, menor a contaminação da água e maior as chances de aumento na taxa de incidência da 

dengue. 

 Portanto, a existência dos serviços de saneamento básico não necessariamente reduz a Taxa 

de Incidência de Dengue no Estado. Logo, um conjunto de políticas públicas de caráter educacional 

e preventivo junto aos serviços de saneamento são essenciais para diminuir a proliferação do 

mosquito. Recomenda-se a aplicação mais detalhada do estudo, em uma abordagem municipal, no 

meio urbano e rural, junto a outros indicadores, de saneamento e socioeconômicos, para assim 

propor ações que deixem as soluções mais próximas da realidade de cada município e evidentes 

para o poder público poder adotá-las. 
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RESUMO  

A mandioca (Manihot esculenta Crantz), é uma cultura de fácil adaptação, cultivada em todos os 

estados brasileiros, como principal produto agrícola de subsistência principalmente na agricultura 

familiar. De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros, como principal 

produto agrícola de subsistência de comunidades rurais do país no modelo de agricultura familiar 

Dentre as doenças que provoca mais prejuízos econômicos, destaca-se a podridão radicular. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo verificar a ocorrência do aparecimento da podridão 

radicular na cultura da mandioca, que veem comprometendo a produção dos pequenos produtores 

na comunidade Vila Conceição no município de Irituia-PA. De acordo com os resultados obtidos 

nas 11 áreas estudadas, constatou-se que em relação a produtividade e perca de produção se 

sobressaíram principalmente as áreas 11, 10, 8 e 7, e os menores índices foram constatados para as 

áreas 6, 4 e 9. Para plantas saudáveis se destacaram as áreas 10, 9 e 4 e infectadas 8, 7 e 1, os 

menores valores foram encontrados para as áreas 2, 8 e 7 e 9, 6 e 4 respectivamente. Com tudo é 

possível inferir que as principais técnicas utilizadas para reduzir os danos ocasionados pela a 

podridão radicular da mandioca são o uso de variedades resistentes, rotação de culturas e manejo 

físico e químico do solo. 

 

Palavras – chave: cultura, doença, subsistência. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Microbiologia Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

 A mandioca (Manihot esculenta Crantz), originária da América do Sul constitui um dos 

principais alimentos para mais de 700 milhões de pessoas, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Mais de 100 países produzem mandioca e o Brasil é o segundo maior produtor 

mundial (EMBRAPA, 2017). De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em todos os estados 

brasileiros, como principal produto agrícola de subsistência de comunidades rurais do país no 

modelo de agricultura familiar (BRASIL; MDA, 2017).  

 A cultura da mandioca é afetada pela ocorrência de doenças de variadas origens 

patogênicas, cuja severidade de danos a produção e abrangência geográfica dependem de vários 

fatores, destacando-se, como os mais importantes, as condições edafoclimáticas, o nível 

tecnológico dos sistemas de produção, a sustentabilidade da variedade empregada, a época de 

plantio e colheita (SOUZA; FARIAS, 2006). Na cultura da mandioca já foram identificados 

diversos patógenos, sendo que alguns são mais frequentes e causam danos mais severos e podem 

ser causadas por fungos, bactérias, vírus ou protozoário (CARDOSO et al., 2000).  

 Dentre os agentes causadores da podridão radicular, destacam-se como importantes a 

Phytophtora sp., Fusarium sp. e Scytalidium lignicola, não somente pela abrangência geográfica, 

mais principalmente por ocasionarem perdas na produção (CASTILHO et al., 1990). O gênero 

Phytophtora s.p. pertence à classe dos Oomycetos, que possui como principal característica a 

presença de micélio cenocítico tubular, sem paredes transversais ou septos, ramificado, com 

produção de protoplasma ( ELOY, 1998). 

 Os sintomas da podridão radicular são bastantes distintos e dependem fundamentalmente 

dos agentes casuais. Normalmente, Phytophtora sp. e Scytalidium lignicola, ataca a cultura na fase 

adulta, ocasionando podridões moles, cujas as características são a presença de odores muito forte, 

semelhante a matéria orgânica em decomposição, apresentando uma coloração acinzentada 

constituída de micélios ou mesmos esporos do fungo no tecido afetado (FUKUDA, 1991). Em vista 

disso o presente trabalho tem como objetivo verificar a ocorrência do aparecimento da podridão 

radicular da mandioca, que veem comprometendo a produção dos pequenos produtores na 

comunidade Vila Conceição no município de Irituia-PA nordeste do estado. 
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2. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na comunidade Vila Conceição pertencente a zona rural da cidade 

de Irituia – PA, localizada à Mesorregião Nordeste Paraense e à Microrregião Guamá, Brasil. O 

solo é classificado como Argissolo Amarelo Distrófico típico A moderado com textura arenosa e 

apresenta clima Am de acordo com a classificação de Köppen, com temperatura média de 26.5 °C 

e pluviosidade média anual de 2268 mm. 

O estudo ocorreu no período entre os meses de setembro a dezembro de 2017. Foi realizada 

uma avaliação visual sobre a podridão radicular da mandioca na propriedade de um produtor rural 

em uma área de 55mx110m de área cultivada, utilizando a variedade da mandioca branquinha. A 

avaliação visual foi realizada de acordo com os sintomas cujas as características são a presença de 

odores muito forte, semelhante a matéria orgânica em decomposição, apresentando uma coloração 

acinzentada na cultura da mandioca seguindo as informações de Fukuda (1991).  A cultura da 

mandioca apresentou 10 meses de idade após plantio, estando apta para ser realizada a colheita.  

  Durante a etapa anterior a colheita, foi realizada uma análise quantitativa de plantas na área 

estudada que podessem prejudicar a produção. Para calcular a área de estudo foi possível 

multiplicar a medida de dois lados (l) dessa área. Obtendo como medidas a base (b) e altura (h). 

Na área a base é igual à altura (b=h). Logo, temos a fórmula da área: A = L2 ou A = b.h.  O cálculo 

corresponde a multiplicação entre duas medidas (m.m = m2). 

O estudo obteve como base a área plantada que mede cerca de “2 tarefas de roça” (uma 

tarefa de roça mede 55m x 55m segundo o padrão de medidas não decimais) 55m x 110m = 6050m2 

de área cultivada, cada mandioca plantada está em um espaçamento de 1m2, totalizando nesta área 

estudada em média 6050 pés de mandioca. Cada tarefa de mandioca 55m x 55m = 3025m2, pode 

produzir em média 30 sacas de farinha e consequentemente em média 3025 pés de mandioca, sendo 

assim o produtor busca conseguir aproximadamente 60 sacas de farinhas nas duas tarefaras 

cultivadas. Durante o período de colheita foi realizado a quantificação das plantas afetadas afim de 

obter dados em porcentagem referente ao estudo. 

Para obter os resultados da área total de estudo foi dividida em 11 áreas medindo 10m x 

55m = 550m2 conforme a figura 1, perfazendo o total de 6050m2. Nesta área de estudo foi realizado 
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uma contagem de plantas doentes em relação a área plantada para obter valores parciais por áreas 

e o valor total de plantas doentes na área de estudo. Cada área seguiu a ordem do cálculo PD x T / 

TP (PD= plantas doentes; T= produtividade da tarefa; TP= total de plantas por tarefa), para obter a 

quantidade de sacas de farinha produzidas, a quantidade de plantas doentes e a perca de produção. 

Cada área deverá produzir cerca de 5,45 sacas de farinha. Após os resultados coletados foi realizado 

uma comparação de resultados da safra de 2016 em relação a produção de 2017 através da aplicação 

de um checklist. 

Os valores foram obtidos através da formula pré-determinada PD x T / TP (PD= plantas 

doentes; T= produtividade da tarefa; TP= total de plantas na tarefa), para obter a quantidade de 

sacas de farinha produzidas, a quantidade de plantas doentes e a perca de produção. Os gráficos 

foram realizados através do Excel 2010. 

 

Figura 1:  Croqui da área cultivada com mandioca para referência de estudo, Área quadrada particionada = 

550m2 (55mx10m) 

 

 
Fonte: Duarte, 2017 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com relação as características avaliadas, produtividade por saca em área (m2) e perca de 

produtividade por sacas de farinha de mandioca nas 11 áreas analisadas, foi possível constatar que 

houve diferenças entre as demais, pois de acordo com a figura 2 observa-se que a área 9 e 6 se 

sobressaíram ao que se refere a produtividade por sacas, seguindo com as áreas 4, 10, 11, 5 e 3, 

com produtividade similar, as menores quantidade de sacas de farinha foram obtidas nas áreas 2, 
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8, 7 e 1. Valores que provavelmente estão influenciados pela presença da podridão radicular da 

mandioca que interfere diretamente no processo fitotécnico dos tubérculos.  

Para o fator estudado, perca de produtividade avaliado através da quantidade de sacas de 

farinha, foi possível observar que as áreas 2, 8, 1 e 7 se destacaram comparando com as demais, 

seguindo com valores semelhantes em quantidades de sacas produzidas para as áreas 11, 5, 10 e 3. 

Os menores índices de produtividade foram observados nas áreas 4, 6 e 9 (figura 2). Esses valores 

provavelmente foram reduzidos devido a presença de fungos patogênicos causadores de podridão 

radicular presentes nos solos das áreas de produção de mandioca na região de Irituia, pois foi 

observado sintomas característicos da referida doença infectando os tubérculos, e afetando 

drasticamente a produtividade nessas áreas. 

 

Figura 2. Produtividade e perca de mandioca avaliada de acordo com a quantidade de sacas obtida por área 

na comunidade Vila Conceição – Irituia/PA, 2017. 

 

 
 

Fonte: Duarte, 2017 

 

De acordo com os dados obtidos é possível constatar uma redução significativa entre as 

colheitas realizadas em todas as áreas estudadas comparando com a estimativa da produção 

anterios, que provavelmente não ocorreu a presença de doenças fungicas na cultura da mandioca, 

pois a doença interferiu diretamente no desenvolvimento vegetativo das plantas causando uma 
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redução na produção de farinha, acarretando percas significativas aos produtores. De acordo com  

Gomes; Leal (2003) a  influência da podridão radicular nos cultivos de mandioca promove uma 

redução média de 30% na produtividade, chegando em alguns casos em perda total da lavoura, 

sobretudo onde o sistema de produção é conduzido sem aplicação das práticas culturais adequadas 

e quando não se aplica diferentes técnicas de produção como o uso de variedades resistentes a 

doenças fúngicas como a podridão radicular. 

A figura 3 apresenta o maior índice de plantas infectadas encontra-se nas áreas 2, 8, 7 e 1, 

seguindo com valores similares para as áreas estudadas 10, 11 e 5, os menores valores de plantas 

contaminadas pelo o fungo patogênico causador da podridão radicular foram observados nas áreas 

9, 6, 4 e 3, correspondendo aproximadamente 340 plantas infectadas por área analisada, esses 

valores provavelmente estão influenciados pela presença da podridão radicular da mandioca na 

area estudada, onde poderá ocorrer a presença dos fungos patogênicos no solo.  

Segundo Serra et al., (2009) avaliando diferentes cultivares de mandioca, destacou alta 

severidade da doença podridão radicular causada por Scytalidium lignicola. Notaro et al., (2013) 

estudaram diferentes patógenos causadores da podridão radicular da mandioca e ressaltaram que 

os isolados mais prevalentes foram Fusarium solani e Scytalidium lignicola, apresentando uma alta 

severidade na cultivar branquinha, possivelmente esses mesmos patógenos foram os responsável 

pela presença da podridão radicular na área estudada, pois observa-se sintomas característicos.   

 

Figura 3. Estimativa das plantas saudáveis e plantas infectadas pela podridão radicular da 

mandioca na comunidade Vila Conceição – Irituia/PA, 2017 

 
Fonte: Duarte, 2017. 
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No que se refere a estimativa de produção de mandioca nas áreas estudadas na Comunidade 

Vila Conceição, de acordo com a tabela 1, observou-se que no ano de 2016 o proprietário esperava 

uma produção de 50 sacas de farinha na área total avaliada, porém a produção adquirida foi de 13 

sacas na área. Para 2017, a qual o agricultor utilizou diferentes técnicas para a redução dos 

problemas ressaltados na cultura da mandioca, como adubação e calagem, e a inclusão de 

variedades resistentes a doença da podridão radicular, observou-se um aumento na perspectiva de 

produção para o ano de 2017, sendo uma estimativa de 60 sacas por área comparando com o ano 

anterior, no entanto, a produção adquirida no referido ano foi de 30 sacas por área total estudada. 

 

Tabela 1. Comparativo da produção da mandioca em sacas para os anos de 2016 e 2017 na comunidade 

Vila Conceição – Irituia/PA, 2017. 

 

                                            Ano 

 2016 2017 

Produção esperada/sacas 50 60 

Produção adquirida/sacas 13 30 

 

Fonte: Fabio Peixoto Duarte 

 

Nos últimos anos, a ocorrência da severidade da podridão radicular da mandioca vem 

aumentando em diferentes regiões brasileiras produtoras (SERRA et al., 2009) acarretando a 

redução e o desempenho produtivo da cultura, onde os prejuízos podem chegar aproximadamente 

a 80% da produção total da cultura (BANDYOPADHYAY et al., 2006). Os patógenos causadores 

de podridões radiculares são capazes de causar diferentes tipos de doenças em uma única espécie 

de planta, mas o desenvolvimento de sintomas específicos em uma planta individual é regulado 

pelo tempo de infecção, ambiente do solo e temperatura e umidade (WHEELER; RUSH, 2001). 

Para a avaliação de plantas de mandioca saudáveis e infectadas pelos os possíveis fungos 

patogênicos Phytophtora sp. Fusarium sp. e Scytalidium lignicola presente nas áreas estudadas, foi 

possível observar que houve um maior número de plantas saudáveis correspondendo a 51%, e o 

número de plantas infectadas foi inferior comparando com plantas saudáveis, com uma estimativa 

de 49%, porém é uma perspectiva elevada em relação a área total do cultivo de mandioca, 
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perfazendo uma perca siginificativa na produção, onde provavelmente é responsável pela redução 

da economia do agricultor (Tabela 2).   

 

Tabela 2: Estimativa das plantas de mandioca saudáveis e infectadas na comunidade Vila 

Conceição, Irituia/PA, 2017. 

 
Plantas de mandiocas infectadas e não infectadas pela Podridão radicular 

Plantas Saudáveis Plantas infectadas  

3.041 3.009 

51% 49% 

 

Fonte: Duarte, 2017 

 

A principal medida de controle para a podridão radicular da mandioca está relacionada a 

integração do uso de variedades tolerantes, associado a práticas culturais como rotação de culturas, 

manejo físico e químico do solo, sistemas de cultivo, entre outros processos relevantes para este 

setor de produção (GOMES; LEAL, 2003). Essa enfermidade na cultura da mandioca é causada 

por diferentes espécies de patógenos habitantes de solo, os sintomas apresentados nas raízes 

tuberosas da mandioca podem ser utilizados para a distinção dos patógenos envolvidos na podridão 

radicular da mandioca (BANDYOPADHYAY et al., 2006). 

 

4. CONCLUSÃO 

 Foi encontrada uma alta quantidade de plantas infectadas causadas possivelmente por 

fungos patogênicos como o Phytophtora sp., Fusarium sp. e Scytalidium lignicola, associados à 

podridão radicular da mandioca. Como alternativas para amenizar os principais problemas se faz 

necessário o uso de técnicas de controle para a podridão radicular como o uso de variedades 

resistentes, rotação de culturas e o manejo físico e químico do solo. 
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RESUMO  

O presente estudo abordou o método como o assunto de soluções químicas está sendo ministrado 

em sala de aula. Visto que os professores trabalham muito a parte teórica do assunto em questão, 

não realizando práticas experimentais, e ainda não vinculam o assunto com o cotidiano dos alunos, 

fazendo com que o assunto se torne cansativo e de pouco interesse para os alunos. Deste modo, o 

artigo mostra que fenômenos do cotidiano devem ser envolvidos nas temáticas discutidas em sala 

de aula, dando possibilidade do aluno criar significados teóricos para os objetos do seu convívio. 

O trabalho teve como objetivo aprimorar as práticas pedagógicas dos professores de ciências, em 

especial na discursão do assunto de soluções químicas, buscando com que os alunos tenham uma 

afinidade melhor com o referido assunto. O desenvolvimento da pesquisa se deu por meio da 

aplicação de questionários com alunos de nível médio de escolas da rede pública e privada. Foi 

demonstrado que dentre os alunos pesquisados nenhum teve aula experimental com o assunto de 

soluções química e que as aulas de soluções químicas não são contextualizadas. Assim, conclui-se 

que o professor deve usar os conhecimentos do cotidiano dos estudantes para aproxima-lo dos 

assuntos curriculares vistos em sala de aula, para que esses criem um elo do conhecimento 

científico com os fenômenos habituais.  

 

Palavras-chave: Soluções. Cotidiano. Contextualizadas. 
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1. INTRODUÇÃO  

A ciência está presente em todos os espaços, encontra-se no cotidiano de todas as pessoas. 

Segundo Arruda et al., (2013) as pessoas estão aprendendo ciência em locais informais, em 

situações do dia a dia, aprendem com pessoas próximas que estão em seu círculo de amizade, ou 

mesmo com pessoas que encontram no cotidiano, no ônibus, na rua, etc. 

A aprendizagem é um processo contínuo que se realizada no dia a dia do ser humano. A 

cada dia novas experiências são vividas, promovendo descobertas inexistentes, que se acumulam à 

gama de seus conhecimentos. De acordo com Rosa (2012), o conhecimento emana de 

acontecimentos do cotidiano, que deriva de tentativas, erros e acertos.  

O cotidiano auxilia o aluno na construção de conceitos que são formulados em suas 

vivencias diárias. Rodaczenski e Santos (2011) afirmam, que os conceitos são criados pelos alunos 

em suas experiências do dia a dia, em companhia de amigos, dos familiares, e até mesmo, por meio 

dos próprios meios de comunicação. 

 O ensino de ciência está em todos os aspectos da vida. Em muitos momentos é algo 

palpável, em outras vezes sua visualização não se dá de forma macroscópica, mas está sempre 

presente na vida de todos os seres. Para Cabral et al., (2014), a dimensão do ensino de ciências 

compreende o mundo que nos cerca, desde as ações simples do cotidiano, como também teorias 

confusas sobre o universo. 

Utilizar o conhecimento que aluno traz de seu cotidiano é benéfico para o ensino de 

ciências, visto que é uma forma do aluno estabelecer conexões do espaço em eu vive com o que 

está sendo aprendido no currículo educacional. 

Se apropriar dos conhecimentos do cotidiano no processo educacional, permite que os 

alunos transmitam suas crenças sobre o mundo baseadas no senso comum, formulando sentido aos 

fenômenos, dando significado didáticos aos conhecimentos prévios dos alunos (REGO et al., 

2007).   
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 1.1 ASSUNTO DE SOLUÇÕES 

 

O conteúdo de soluções é amplo no universo dos estudantes, o que facilita ao professor 

antes de introduzir o conteúdo, abordar situações problemas em que o assunto esteja presente. 

Permitindo que o discente já visualize o que será abordado, e a partir dessa explanação comece a 

buscar soluções para tais problemas com o decorrer do assunto. 

Trabalhar o assunto de soluções voltadas para o cotidiano do aluno é uma forma eficaz de 

melhorar a qualidade do ensino, tendo em vista que os alunos aprendem com mais facilidade e 

entusiasmo quando reconhecem o que está sendo estudado presente em suas vidas. A química no 

cotidiano é bastante atrativa, no entanto, realizar a interface entre o ensino formal e o cotidiano tem 

sido bem dificultoso.  

No assunto de soluções são vistos muitos exercícios matemáticos e o uso de fórmulas 

decorativas. Partindo dessa suposição buscamos desenvolver a ideia de refletir sobre as 

perspectivas de aprendizagem, observando se existe diálogo ou contextualização no assunto 

ministrado.  

O Presente trabalho tem como proposta levar as salas de aulas, com evidência aos alunos 

do 2º ano do Ensino Médio de química, o assunto de soluções químicas através do cotidiano, por 

meio de metodologias teóricas e aulas em laboratórios. Este artigo apresenta oportunidade de 

ensino para ajudar os alunos no entendimento experimental e discursivo, questionar e interpretar 

os gráficos e argumentar sobre o assunto de soluções químicas. 

 

2. METODOLOGIA 

Para realização do presente estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas, utilizando 

artigos que discorrem a respeito da aplicação do cotidiano na sala de aula. De acordo com Lima e 

Mioto (2007), a pesquisa bibliográfica se ordena em um conjunto de procedimentos que busca 

encontrar soluções para um determinado problema, não podendo ser aleatório. 

A amostra da pesquisa contou com alunos de turmas de química do ensino médio da rede 

pública e privada de escolas de dois municípios do Pará, Irituia e Belém, em que os estudantes 

responderam questões acerca de como o assunto de soluções químicas é visto em sala de aula. 
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Para a análise de dados foram construídos gráficos que permitiram uma melhor visualização 

das respostas obtidas. Segundo Peça (2008), os gráficos estatísticos são uma linguagem universal 

bastante usados atualmente, eles visam apresentar dados de informações de estudos, que podem ser 

visualizadas de forma mais rápida e clara por pesquisadores, alunos e pela população de modo 

geral. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Quando se discute o assunto de soluções em sala de aula é importante colocar algo que o 

aluno observa no seu dia a dia e possivelmente crie possibilidades para solucionar problemas. 

Deve-se abordar questões sociais que estejam relacionados ao referido assunto, como por exemplo, 

evidenciar o cuidado de se tomar banho em praias e igarapés em tempos chuvosos, pois as águas 

não são puras, são soluções formadas por íons que conduzem corrente elétrica.  

De acordo com Niezer (2012), é importante o aluno compreender que o conhecimento 

cientifico é vinculado a conhecimentos que estão corriqueiramente presentes ao nosso redor, sendo 

portando, um alicerce para novas descobertas, contribuindo na qualidade de vida, é necessário 

entender os benefícios e riscos ligados aos assuntos estudados. 

Outro fator importante a ser discutido em sala de aula quando se trabalha o conteúdo de 

soluções, é a respeito do ar que respiramos, uma solução compostas por vários elementos no estado 

gasoso. Para Carmo e Marcondes (2008), as situações que acontecem no dia a dia precisam ser 

exploradas em sala de aula, para que os estudantes trilhem a aprendizagem de caminhos mais 

simples para assim atingirem pensamentos mais complexos. 

Analisando as respostas dos questionários, um dado bastante alarmante é o fato de nenhuma 

das escolas pesquisadas possuírem um laboratório de Ciências ou Química, o que consta no gráfico 

(gráfico 1) como 0% de alunos que tiveram aulas experimentais. De acordo com Barbosa et al., 

(2017), o uso do laboratório de química é essencial tanto no ensino prático como no teórico, além 

de tornar as aulas mais agradáveis aos alunos, sendo atrativas e dinâmicas, dando ao aluno a 

possibilidade de aumentar seu aprendizado e enriquecer seu conhecimento.  

Outra informação a ser considerada foi sobre o conteúdo programático, alguns alunos 

responderam que não viram o assunto de soluções no ano letivo em que o assunto deveria ser 
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lecionado, o gráfico (gráfico 1) aponta que apenas 30% dos estudantes possuem o conhecimento 

teórico do conteúdo de soluções.  

Ainda no gráfico (gráfico 1) consta que 30% dos estudantes apresentam dificuldades na 

aprendizagem de soluções químicas, em relação ao assunto de soluções não conseguem nem 

realizar grande parte dos cálculos decorativos. Este fato se observa devido o assunto não ser 

contextualizado em sala de aula e não ser realizado aulas práticas dentro da temática do conteúdo. 

Segundo Lima e Garcia (2011), os alunos consideram as aulas prática como ferramentas que 

facilitam a aprendizagem.  

Vale ressaltar que é visto no gráfico (gráfico 1) que 40% dos estudantes pesquisados 

aprendem o conteúdo de soluções química por meio de aulas expositivas. Demonstrando assim, 

que as aulas expositivas têm sua importância, visto que funcionam como método de aprendizagem 

para os alunos. Para Madeira (2015), a aula expositiva é o modelo que mais representa o ensino 

tradicional, sendo o único método didático a disposição de muitos professores.  

Segue abaixo o gráfico 1 demonstrando os dados analisados para melhor entendimento. 

Gráfico 1 – Ensino e aprendizagem de Soluções químicas 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fonte: Martins e Arruda (2018) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o trabalho podemos concluir que a aprendizagem se torna mais significativa quando 

o professor traz para o espaço formal, o que o aluno vivencia no espaço informal. Os conteúdos 

curriculares devem ser trabalhados de forma a envolver o aluno no seu próprio ambiente, 

transmitindo os temas de modo contextualizado, de forma desafiadora, possibilitando discursos de 

seus interesses de maneira significativa comprovando sua aprendizagem.  

Sem inserir no ambiente formal assuntos relacionados ao cotidiano dos estudantes, o ensino 

de ciência continuará estagnado ao método tradicional, sendo uma disciplina apenas de decoração. 

Constatamos um elevado índice de dificuldades no ensino formal, a falta de aulas experimentais 

nas escolas, em particular no assunto de soluções prejudica os alunos, não os permitindo visualizar 

o tema que é tão presente em suas vidas.  

Notou-se ainda que há a aceitação dos alunos no ensino de química quando este se dá de 

modo contextualizado, no interesse de verem no espaço formal assuntos relacionados aos seus 

cotidianos, no entanto, criticam o formato como os assuntos são lecionados, de forma teórica e com 

fins decorativos. Tornando assim o sistema avaliativo falho, avaliando o educando somente de 

forma quantitativa, causando em muitos casos o desinteresse dos alunos. 

Constata-se assim, que o professor deve oportunizar momentos de diálogos em sala de aula, 

utilizando recurso de aulas experimentais no assunto de soluções, utilizando do conhecimento 

prévio dos alunos para que em conexão com assuntos curriculares possam construir conceitos de 

cunho científico para fenômenos de seus cotidianos.  
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RESUMO  

 

O presente trabalho apresentou uma pesquisa relacionada ao fruto do açaí (Euterpe oleracea), 

trazendo informações aos consumidores e ainda sobre os benefícios de seu consumo para a saúde. 

O artigo também evidenciou os riscos existentes no setor produtivo, na extração, processamento, 

riscos de contaminação por insetos e produção de bactérias. Ainda informou sobre os gêneros do 

grupo coliforme que são contaminantes, como a classificação dos perigos, classificando em: 

perigos químicos, biológicos e físicos. O artigo também informou sobre como se dá o 

processamento do açaí em etapas. O trabalho foi realizado com a justificativa do açaí ser 

imensamente consumido em nossa região, e por muitas vezes os consumidores desconhecerem a 

forma como são processados e por desconhecerem os riscos inerentes ao seu consumo quando 

processado sem os devidos cuidados, acarretando em doenças. Para a metodologia do estudo foi 

feita uma revisão bibliográfica a respeito da temática, como também foram realizadas pesquisas 

por meio de questionários com consumidores de açaí. Com a realização do trabalho ficaram 

evidentes os riscos associados ao consumo do açaí, como a doença de Chagas, e ficou evidente que 

muitos consumidores ainda não conhecem a maneira como o açaí é despolpado da fruta e 

desconhecem o branqueamento como uma forma de reduzir os riscos de contaminação por 

bactérias. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O Euterpe oleracea, conhecido popularmente como açaí, é um fruto muito consumido na 

região norte do país, sendo uma grande fonte de renda de muitas famílias. O açaí é consumido em 

larga escala sem distinção de classe social, é um alimento unanime de degustação dos paraenses, 

muito apreciado na gastronomia em todo o Brasil. 

 Da polpa do açaí é obtido o suco, que é um alimento rico em lipídeos, possuindo um alto 

valor energético e alto teor calórico (Embrapa, 2001). 

Na região do Estado do Pará esta espécie não é confundida com outras palmeiras, pois 

possui um caule bem comprido, em torno de 16 metros, tornando fácil sua identificação. Para 

Oliveira et al. (2000), as plantas adultas possuem altura e o diâmetro em torno de 3m e 20m e 7cm 

e 18cm, respectivamente, tendo seu caule em formato cilíndrico, possuindo uma tonalidade na cor 

cinza, sustentando um conjunto de 8 a 14 folhas. 

Existem propriedades estimulantes presentes no fruto do açaí, semelhantes as encontradas 

no café ou em bebidas energéticas. Segundo a Revista-fi (2010), o açaí é consumido de diversas 

formas: como doces, geleias, sorvetes e bebidas, sendo utilizado na medicina tradicional para o 

tratamento de problemas gastrointestinais, contendo nas sementes ácidos graxos poli-insaturados e 

saturados. 

As antocianinas do composto estão presentes em todas as bagas sendo responsáveis pelas 

cores preto, vermelho e roxo do açaí.  De acordo com Cipriano (2011), o uso das antocianinas 

(figura 1) de frutas como o açaí, em alimentos ou bebidas, é interessante devido ao mercado de 

produtos benéficos à saúde. 

Figura 1: Estrutura das Antocianinas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 
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O presente trabalho teve por objetivo conscientizar os consumidores de açaí sobre os riscos 

de consumir o fruto sem as devidas higienes no seu preparo, sobre os métodos de processamento, 

como também informar os benefícios oriundos de seu consumo e ainda informar métodos de 

controle e diminuição de risco de contaminação. 

 

1.1 BENEFÍCIOS DO AÇAÍ 

 

O açaí possui inúmeros benefícios à saúde, desde provocar a saciedade como também seu 

alto valor energético. Oliveira et al., (2015) afirmam que o açaí possui um elevado poder funcional 

que o fazem ser um potente alimento que inibe as morbidades e mortalidades relacionadas a 

doenças do sistema circulatório.  

De acordo com Menezes et al., (2008) o açaí é um alimento altamente calórico, que deve 

ser consumido por pessoas de baixo peso, em especial as que se encontram na faixa etária infantil.  

Outro benefício do consumo do açaí está na prevenção do envelhecimento precoce, por 

esse ser rico em antioxidantes. Para Cedrim et al., (2018) consumir alimentos ricos em polifenóis 

diminui os riscos do desenvolvimento de várias doenças, isso é devido às propriedades 

antioxidantes presentes no fruto. 

Estudos indicam que o consumo do açaí está relacionado com a prevenção e o tratamento 

do câncer. Para Bailona et al., (2014) os nutrientes presentes no açaí fazem bem para o organismo, 

como: as antocianinas, as fibras, os lipídeos e proteínas que ajudam na prevenção e tratamento do 

câncer. 

 

1.2 PROCESSAMENTO DO AÇAÍ 

 

Primeiramente o açaí é colhido da palmeira, em seguida é feita a catação dos caroços, 

selecionando-os e separando possíveis sujeiras. Após é colocado de molho em água quente, 

técnica conhecida como branqueamento, que tem a finalidade de eliminar bactérias presentes no 

fruto. Após essa etapa os caroços do fruto são colocados em água fria. Em seguida o açaí é 

despolpado em uma máquina específica ou manualmente para que a polpa se solte e, misturada 
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com água, se transforme em um suco grosso também conhecido como vinho do açaí. 

O processo de seleção e higienização dos frutos é realizado antes do despolpamento, pode 

acontecer em fábricas com a utilização de máquinas industriais abastecidas por esteiras, ou do 

modo tradicional, sendo realizado por máquinas que são popularmente chamadas de batedeiras, 

neste caso é necessário o auxílio de uma pessoa que opere a máquina, para pôr os frutos e a água 

(Silva e Bryto, 2016). 

 

1.3 CLASSIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

1.3.1 Perigos Biológicos – bactérias, vírus e parasitos patogênicos, toxinas naturais, 

toxinas microbianas, metabólitos tóxicos de origem microbiana.  

 

1.3.2 Perigos Químicos – pesticidas, herbicidas, contaminantes inorgânicos tóxicos, 

antibióticos, anabolizantes, aditivos e coadjuvantes alimentares tóxicos, lubrificantes e 

pinturas, desinfetantes.  

 

1.3.3 Perigos Físicos – vidros, metais, madeira ou objetos que podem causar um dano no 

consumidor (ferimentos de boca, quebra de dente e outros que podem necessitar de internações 

cirúrgicas para sua retirada do organismo do consumidor).  

 

2. METODOLOGIA  

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa relacionada ao consumo do açaí. Este artigo 

possui cunho informativo, no qual foram feitas revisões bibliográficas acerca do tema pesquisado, 

como ainda, realizou-se pesquisa por meio da aplicação de questionários para consumidores de 

açaí.  

Para a coleta de dados realizou-se pesquisas com a utilização de questionários, onde foram 

respondidos por 19 consumidores de açaí. O questionário foi elaborado contendo cinco perguntas. 

Dentre as quais duas questões de caráter objetivas e três discursivas. Por meio das respostas 
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obtidas pelos questionários foram construídos gráficos que demonstram a respostas dos 

consumidores, e ainda foram citadas respostas dos mesmos. 

O açaí analisado é um produto submetido a um processamento. Devido a esses fatores 

torna-se necessário a aplicação de algumas propostas e pesquisas, como fonte de conhecimento 

aos indivíduos.  O processo conhecido como Branqueamento é utilizado nas industrias, 

principalmente nas de grande porte. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A qualidade do processamento do Açaí está diretamente relacionada a limpeza e 

higienização dos estabelecimentos e instrumentos utilizados durante o despolpamento do fruto. A 

maneira como o açaí é exposto para produção e venda, sem as devidas fiscalizações pelos órgãos 

competentes, acaba pondo o consumidor em risco.  

O Sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), surgiu na Indústria 

Química de forma especial na Grã-Bretanha; os princípios do APPCC foram utilizados 

extensivamente nas décadas de 1950, 1960 e 1970 pela Comissão de Energia Atômica nos projetos 

das plantas de energia nuclear (SENAI e SEBRAE, 2000). 

O AAPC é baseado em um sistema de engenharia conhecido como Análise de Falhas, 

Formas e Efeitos, do inglês FMEA (“Failure, Mode and Effect Analysis”) onde se observa, em 

cada etapa do processo, aquilo que pode sair errado, juntamente com as prováveis causas e efeitos; 

a partir daí, estabelecem-se os mecanismos de controle. É utilizado nas industrias principalmente 

nas de grande porte.  

O Sistema APPCC é aplicável em todo processo de obtenção e elaboração de alimentos, 

desde a produção primária até seu consumo final. Análises microbiológicas devem ser 

consideradas, além dos aspectos assinados, são determinações cujos resultados são demorados e 

de custo elevado. 

 

3.1 ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Uma vez completada a análise de perigos, deve-se caracterizar quais medidas preventivas 

de controle poderiam ser adotadas no processo visando eliminar, prevenir ou reduzir perigos 
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químicos, físicos ou biológicos.  

A presença de coliformes indica higienização deficiente. Bactérias onde são encontradas no 

solo, agua, poeira e superfícies sujas; encontram-se ainda nas fezes de insetos, roedores, e seres 

humanos e animais homeotérmicos. Vários coliformes tem origem de matéria vegetal enquanto 

outros são provenientes de resíduos animais. Coliformes fecais ou termotolerantes podem causar 

problemas de saúde pública dependendo da contagem encontrada pela cepa. 

 

3.2 GÊNEROS DO GRUPO COLIFORME 

• Enterobacter - São encontrados em fezes, vegetais, água e solo. 

• Citrobacter - São encontrados em fezes, vegetais, água e solo. 

• Klebsiella - São encontrados em fezes, vegetais, água e solo. 

• Escherichia coli - é a única que vive no intestino humano, sendo que não causa mal à saúde 

quando presente no intestino, por ser uma bactéria normal nessa zona (Santos, 2018). 

 

3.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS  

 

Gráfico 1: Você sabe como é feito o processamento do açaí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018 
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Na pergunta se os consumidores conheciam os procedimentos do açaí, muitos responderam 

que não sabem o processo completo, mas sabem alguma parte do processo. Abaixo a resposta de 

um consumidor que melhor atende os procedimentos: 

“Após tirar o fruto do cacho, fazer a retirada de folhagens e lixos que ficam em meio aos 

caroços. Lavar em água fria e posteriormente em água aquecida para amolecer e bater na 

máquina ou manual, no alguidar.” (Consumidor A) 

Alguns consumidores apenas responderam que o branqueamento faz parte do processo. 

O branqueamento é uma etapa de suma importância dentro do processamento do açaí, visto 

que é uma fase em que os caroços do açaí são mergulhados em água com alta temperatura, com a 

finalidade de eliminar possíveis bactérias que se encontrem no fruto. O branqueamento consiste 

em um tratamento térmico, que inativa as enzimas, fixa a cor, diminui a carga microbiana e ainda 

remove gases dos tecidos (Pereira e Martinelli, 2015). 

Dentre os consumidores pesquisados, todos afirmaram que sabem que por meio do consumo 

do açaí pode ser transmitida a doença de Chagas por contaminação do barbeiro, principalmente 

quando as fezes desse se misturam a polpa do açaí. A doença de Chagas é infecciosa, e é causada 

pelo protozoário Trypanosoma cruzi, sendo transmitida pelo contato com as fezes do barbeiro, 

podendo ser por via oral ou pela pele (Yano, 2010). 

A última pergunta feita para os entrevistados dizia respeito sobre quais medidas preventivas 

os mesmos indicariam para que o açaí tivesse mais qualidade no seu processamento.  

Segue algumas respostas dos consumidores: 

“Higienização adequada de manipuladores e equipamentos, branqueamento eficiente do 

fruto, adequação dos locais de venda.” (Consumidor B) 

“Haver maior fiscalização, principalmente por parte da vigilância sanitária nos locais 

onde o açaí é batido. Pois é nesse processo que se elimina os agentes patogênicos.” (Consumidor 

C) 

“Implantação de processo de segurança de alimentos” (Consumidor D) 

Além das medidas preventivas indicadas pelos consumidores para que o açaí tenha mais 

qualidade, uma forma também de eliminar riscos, é ter cuidado no processo de colheita e 

armazenamento dos frutos.  
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Uma vantagem observada é quanto ao uso de caixas de plástico em relação ao uso de cestos, 

visto que, as caixas de plástico facilitam a estocagem por ocuparem menos espaço, ainda diminuem 

o problema de contaminação pelo fato do encaixe de uma sobre a outra não fazem com que fiquem 

em contato direto com os frutos de açaí (Embrapa, 2006). 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho procurou-se analisar e indicar o grau de deterioração do produto pesquisado, 

o açaí, e consequentemente o seu controle de qualidade. Permitindo com que os consumidores 

tenham informações sobre o processamento do fruto, os riscos que podem surgir pelo seu consumo, 

como também evidenciar alguns benefícios provenientes do seu consumo. 

O artigo ainda trouxe informações dos riscos e perigos do processo do açaí nos 

estabelecimentos de venda e comercialização do mesmo, alertando que a falta de higienização no 

processamento do açaí pode trazer risco a saúde humana.  

No artigo também foi informado o processamento do açaí, que é desconhecido por muitos 

consumidores. Foi discutido métodos de diminuição dos riscos, com a utilização de mais higiene no processo 

e ainda sobre o método do APPCC, um sistema que foi desenvolvido para garantir a produção de alimentos 

seguros a saúde humana principalmente detectar as falhas do processo 

A doença de Chagas foi discutida no presente trabalho, a fim de tornar claro como a mesma 

é transmitida, afirmou-se que a mesma é transmitida pelo contato com as fezes do barbeiro, que 

pode ser tanto por via oral como em contato com a pele. Ainda é encontrado no açaí por meio da 

contaminação na fase do despolpamento dos frutos.  
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RESUMO  

O leite bubalino tem em média 8,0% de gordura e é uma das maiores dentre as matérias primas de 

origem animal, apresentando assim menos água e mais matéria seca. É rico em proteínas, cálcio, 

lactose, sólidos totais e carboidratos, apresentando características nutricionalmente importantes 

para a produção de bebidas, sejam elas alcoólicas ou não. Em virtude da bebida “Leite de Onça” 

ter produção regional e em pequena escala o objetivo deste estudo foi avaliar as características 

físico-químicas e microbiológicas da mesma, que é produzida e comercializada no município de 

Cachoeira do Arari-Pará. Uma amostra da bebida foi coletada no município e transportada sobre 

refrigeração até o laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, 

Campus XIX, Salvaterra-Marajó. Foram realizadas análises de umidade, lipídeos, cinzas, 

densidade, acidez total, acidez fixa, acidez volátil, pH, açúcares redutores e teor alcoólico. As 

análises microbiológicas foram realizadas por meio de contagem em placas de Petrifilm3M® sendo: 

bactérias aeróbias mesófilas, bolores e leveduras, coliformes a 35°C e 45°C e Staphylococus 

aureus. As análises dos parâmetros físico-químicos indicaram que a bebida apresentou resultados 

satisfatórios quanto os parâmetros analisados, como: acidez total (97,33 mEq/L-1, acidez fixa 

(45,43 mEq/L-1), acidez volátil (47,90 mEq/L-1) e teor alcoólico (10,2 °GL). O teor de lipídeos 

(2,37%) mostra que apesar de ser derivada do leite bubalino seu teor de gordura ficou abaixo do 

comum para leite dessa espécie e os resultados microbiológicos, mostram ausência para os 

parâmetros avaliados, estando dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente. Logo a bebida 

apresentou bons resultados, podendo ser uma alternativa de renda para os pequenos produtores do 

município, uma vez que a mesma tem alta procura na região.  
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1. INTRODUÇÃO  

 O leite de búfala apresenta características que o diferenciam de qualquer outro tipo de leite. 

Seus valores de lipídeos, proteínas, lactose, sólidos totais, e resíduo mineral fixo, são de grande 

importância nutricional. A ausência do β-caroteno na composição química do leite de búfala é uma 

de suas características mais marcantes, conferindo-lhe coloração branca. É importante ressaltar que 

a ausência dessa substância, não é considerada um problema nutricional, por esse alimento ser 

considerado um precursor de vitamina A (FIGUEIREDO, LOURENÇO JUNIOR e TORO, 2010). 

 É mais concentrado do que o leite bovino, apresentando assim menos água e mais matéria 

seca, possui um sabor bem adocicado, apesar de não possuir mais lactose que o leite bovino e seu 

alto teor de cálcio faz com que seja recomendado contra osteoporose (DUBEY, 1997; MACEDO 

et al., 2001).Além do fato de na composição do leite estar presentes muitos nutrientes essenciais 

para a dieta humana, sua flora microbiana natural torna esse alimento um excelente meio para o 

crescimento de microrganismos, o faz com que esse alimento seja de grande perecibilidade, 

necessitando de procedimentos tecnológicos adequados, capazes de garantir sua integridade e 

proteger sua capacidade como matéria-prima essencial para a produção de derivados (AMARAL 

et al., 2005; FREITAS, 2001; GONÇALVES;VIEIRA, 2002). 

 Bebidas alcoólicas fermentadas são produzidas e consumidas em ocasiões comemorativas, 

por indígenas da Amazônia e dos Andes, empregando denominações diferenciadas como 

“caiçuma” e “chicha”, para bebida fermentada de pupunha e milho (mandioca ou outra fonte 

amilácea), respectivamente (ANDRADE; PANTOJA; MAEDA, 2003). A fermentação é um dos 

processos mais antigos e usados pelos egípcios na fabricação de bebidas alcoólicas a partir de frutas 

e cereais existentes há mais de 4.000 anos (AQUARONE et al., 1983). Dessa forma, visando 

agregar valor ao leite bubalino se iniciou o processo de produção de bebida alcoólica fermentada 

com o leite dessa espécie, oferecendo aos produtores da região uma alternativa de aproveitamento 

do mesmo. De forma que o objetivo deste estudo foi avaliar as características físico-químicas e 

microbiológicas de “Leite de onça”, bebida que é produzida e comercializada no município de 

Cachoeira do Arari-Pa a partir do leite bubalino adicionada de álcool. 

 



 

  

  

    
  
  

Belém (PA), 2 8  a 30  de novembro  de  201 8   
ISSN 2316 - 7637   

2. METODOLOGIA 

  

 O leite de onça foi adquirido no município de Cachoeira do Arari-PA, ao qual foi 

armazenado em recipiente higienizado e em seguida transportado até o laboratório de Tecnologia 

de Alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XIX- Salvaterra, para as 

análises físico-químicas e microbiológicas. 

2.1 ANALISE FÍSICO-QUÍMICAS 

 As análises físico-químicas foram realizadas em triplicatas quanto ao teor de umidade, 

lipídeos, Cinzas, Densidade, acidez total titulável, acidez volátil, acidez fixa, pH, açúcares 

redutores, além do teor alcoólico. Todos os parâmetros analisados seguiram os procedimentos 

descritos no livro de método do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

Acidez total: Foi realizada pelo método de titulação volumétrico, usando uma solução de hidróxido 

de sódio 0,1 N e como indicador, a solução alcoólica de fenolftaleína a 1%. 

Acidez volátil: Foi realizado o método utilizado para determinar a acidez de vinhos e outras 

bebidas fermentadas por volumetria, após a destilação por arraste de vapor. 

Acidez fixa: A acidez fixa e expressa, em meq/L, pela diferença entre a acidez total e a acidez 

volátil. 

Cinzas: Determinada por incineração a 550°C em mufla até a combustão completa, com destruição 

da matéria orgânica sem apreciável decomposição dos constituintes do resíduo mineral ou perda 

por volatilização. 

pH: Determinou-se  por pHmetro digital portátil modelo MS TECNOPON®, modelo mPA210. 

Densidade: Foi determinada por meio de um picnômetro a 20 ºC, dividindo a massa da 

bebida/volume. O método com picnômetro consiste na medida da massa de um volume conhecido 

de liquido num recipiente denominado picnômetro. O mesmo e calibrado em relação à massa da 

água pura a 20 ºC. Da relação destas massas e volumes resulta a densidade relativa à água. 
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Umidade: Determinada por estufa a 105 ºC, com circulação e renovação de ar modelo SOLAB- 

SL- 102. 

Lipídeos: foi determinado pela extração com solvente a frio (método de Bligh-Dyer), em seguida 

foi feita remoção por evaporação do solvente empregado. 

Açúcares redutores: utilizou-se o método do ácido 3,5-dinitrosalicílico que consiste numa reação 

de ADNS em presença de calor e açúcares redutores, reduzindo-se para 3-amino-5dinitrosalicílico 

de cor castanha escura (MILLER, 1959). 

Teor alcoólico: Foi determinado através de uma alíquota de 200 ml do fermentado que foi 

destilado, recuperando aproximadamente 1/3 e se completou para 250 ml com água destilada. Em 

seguida, o grau alcoólico foi determinado a 20 °C com densímetro-alcoólico de Gay-Lussac. 

2.2 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA  

 A contagem das bactérias aeróbias mesófilas, foi realizada pelo método padrão em placas, 

sendo semeada em meio de cultura Agar Padrão para a contagem (PCA), com incubação sob 

temperatura de 35 °C, por 48 horas. Bolores e leveduras foram determinados por semeadura em 

meio de cultura Agar Potato Dextrose (PDA), incubado em placas e mantidos em temperatura de 

35 °C, por 48 horas. A determinação de coliformes 35 °C, 45 °C e Staphylococcus aureus, foi 

realizada pelo método de Petrifilm 3M®, incubados em estufas bacteriológicas por 48 horas, em 

suas respectivas temperaturas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. ANALISE FÍSICO-QUÍMICAS DO LEITE DE ONÇA 

Os resultados das análises físico-químicas do leite de onça estão apresentados na Tabela 1, 

onde podem ser observados os valores médios e seus respectivos limites 

estabelecidos pela legislação.  
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Tabela 1 - Caracterização físico-química do leite de onça de acordo com a legislação.  

Parâmetros Bebida Legislação 

Umidade (%) 

pH 

Acidez totaltitulável (mEq/L-1) 

Acidez fixa (mEq/L-1) 

83,12±1,06 

6,64±0,01 

93,33±,957 

45,43±2,173 

- 

- 

≥50 e ≤130 

≥30 

Acidezvolátil (mEq/L-1) 47,90±1,78 ≤20 

Densidade (g mL-1) 1,0339±0,01 - 

Açúcares redutores(%) 19,23±2,595 - 

Cinzas (g.L-1) 0,62±0,04 - 

Teor alcoólico (°GL) 10,2 ≥ 4 e ≤ 14 

lipídeos (%) 

Sólidos totais (%) 

2,37±1,10 

16,88±0,00 

- 

- 

Fonte: Autores, 2018.  

 A umidade encontrada no leite de onça foi de 83,12% e está abaixo dos valores encontrados 

para fermentado alcoólico de abacaxi 86,25%, fermentado de jaca de 96,8% (ASQUIERI, 

RABELO e SILVA, 2008) e fermentado doce de jabuticaba 96,26% (ASQUIERI et al., 2004). 

 O pH de 6,64 do presente estudo, está a cima do valor encontrado para fermentado de jaca 

3,91 (ASQUIERI; RABELO; SILVA, 2008) e fermentado de umbu de 3,43 (DANTAS; SILVA, 

2017), mas está dentro da faixa considerada ideal para valores de pH de leite 6,43 a 6,82 e de acordo 

com Freitas Filho et al. (2009) estes níveis de pH são um indicador da qualidade sanitária e da 

estabilidade térmica do leite. Vale ressaltar que a bebida não passa por um processo de fermentação 

expressivo, uma vez que ele e adicionada de álcool. 

 A acidez total encontrada foi de 93,33 mEq.L-1, valor que está dentro dos padrões exigidos 

pela legislação brasileira que é de ≥50 a ≤130, mas acima de valores encontrados para o fermentado 

de umbu de 45,50 mEq.L-1(DANTAS; SILVA, 2017) e próximo aos valores encontrados para o 

vinho seco de uva, de 91,60 meq.L–1 (SILVA et al., 1999) e fermentado de jaca que foi de 100 

mEq.L–1 (ASQUIERI; RABELO; SILVA, 2008). 

 A legislação Brasileira exige que a acidez fixa seja de no mínimo 30 mEq.L-1 e o presente 

estudo encontrou valor de 45,43 meq.L-1 valor próximo do fermentado de umbu que apresentou 

39,99 mEq.L-1 (DANTAS; SILVA, 2017) e do fermentado de calda de abacaxi 41,07 mEq.L-1 

(OLIVEIRA et AL., 2012). A acidez volátil é constituída pelos ácidos orgânicos voláteis, sendo o 

ácido acético seu principal componente, em excesso a acidez volátil pode transmitir à bebida um 
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sabor avinagrado (AQUARONE et al., 2001).O estudo apresentou 47,90 mEq.L-1 valor alto, 

considerando o fermentado de cajá de 5,5 meq.L–1 (DIAS; SCHWAN; LIMA, 2003). 

A densidade verificada foi de 1, 0339 g mL-1, acima do valor encontrado por Dantas e Silva 

(2017) no fermentado de umbu que foi de 0, 9930 g mL-1 e vinho de abacaxi 0, 9944g mL-1(SILVA, 

et al., 2010), mas próximo do fermentado de jaca que foi de 1,03 g/mL-1(ASQUIERI; RABELO; 

SILVA, 2008). A densidade da bebida em virtude do uso do leite bubalino está dentro do que a 

SAA (Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo) preconiza para leite bubalino de 1, 

028 a 1, 034. 

Os Açúcares redutores 19,23 g/L-1, foi superior ao valor obtido por Batista (2016), com o 

fermentado de goiaba branca 9,64 g/L-1, e inferior ao valor encontrado por De Paula et al., (2012) 

no fermentado de umbu 22,00 g/L-1.A legislação brasileira estabelece mínimo de 5,1 g/L–1e máximo 

de 20 g/L–1para o vinho tipo meio seco (BRASIL, 1988). 

 O teor de cinzas da bebida representa os elementos minerais presentes no vinho e, 

geralmente, correspondem a aproximadamente 10% do extrato seco reduzido (RIZZON; MIELE, 

2002). O valor encontrado para esse estudo foi de 0,62%, valor baixo comparado ao fermentado de 

jaca 3,48% (ASQUIERI, RABELO e SILVA, 2008), fermentado de umbu foi 3,65%(DANTAS; 

SILVA, 2017) e acima do fermentado alcoólico de abacaxi 0,31% (PARENTE et AL., 2014). 

 Teor alcoólico encontrado no leite de onça foi de 10,2 °GL abaixo de outros estudos, como 

o fermentado de umbu que apresentou o teor alcoólico de 12,54 °GL (DANTAS; SILVA, 2017), 

fermentado de jaca de 13,0 °GL (ASQUIERI; RABELO; SILVA, 2008) e fermentado de calda de 

abacaxi foi de 12,3 °GL (OLIVEIRA et AL., 2012), sendo que a legislação estipula um valor de 

min 4 e máximo 14 ºGL (BRASIL, 2008). 

 O teor de lipídeos encontrado foi de 2,73%; valor menor do que é encontrado para leite 

bubalino que contém um teor de 6,85% (AMARAL et al., 2005). Porém, essa redução na 

quantidade de lipídeos se dá pelo fato de que o leite usado na elaboração da bebida é submetido à 

cocção e a nata formada após esse processo é retirada, diminuindo o teor de gordura do leite. 

 Os altos teores de sólidos totais, aí incluindo a gordura e caseína, favorecem decisivamente 

o aumento do rendimento dos produtos derivados de leite bubalino (SWAMINATHAN e PARPIA, 

1968; COCKRILL, 1981; NASCIMENTO e CARVALHO, 1993). O presente trabalho obteve 
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16,88%, valor considerável e de acordo com o valor encontrado no leite de búfalas 17,50 % 

(AMARAL et al., 2005). 

 

3.2. ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DO LEITE DE ONÇA 

 Segundo SILVA (2002) a análise microbiológica é fundamental para se conhecer as 

condições de higiene em que o alimento foi processado, os riscos que o alimento pode oferecer à 

saúde do consumidor e se o alimento terá ou não a vida útil pretendida, além de ser indispensável 

para verificar se os padrões de especificações microbiológicos para alimentos nacionais ou 

internacionais estão sendo atendidos adequadamente. 

 Os resultados das análises microbiológicas do leite de onça podem ser observados na Tabela 

2. 

Tabela 2: Analise microbiológica de leite onça 

Análises Leite de onça 

Bactérias aeróbias mesófilas 1,0x10-3 

Bolores e leveduras Ausência 

Coliformes a 35 ºC Ausência 

Coliformes a 45 ºC Ausência 

Staphylococus aureus Ausência 

Fonte: Autores, 2018. 

 

 Para Franco (2008), as bactérias mesófilas totais são microrganismos que quando presentes 

em grandes quantidades nos alimentos podem levar a deterioração e/ou diminuir a vida de 

prateleira. Sua contagem fornece informações gerais das condições durante o processamento do 

alimento, ou seja, pode indicar a qualidade sanitária dos alimentos. Na bebida se pode observar um 

valor baixo indicando que a mesma foi produzida em boas condições higiênicas. 

 Quanto aos demais parâmetros a ausência de coliformes (35 °C e 45 °C), bolores e leveduras 

e Staphylocaccus aureuss se mostram satisfatórias, embora não haja uma legislação especifica para 

bebidas alcoólicas e embora o processo de produção da bebida ser de forma rudimentar, onde as 

pessoas têm pouco conhecimento de boas práticas de higienização os resultados microbiológicos 

confirmam o cuidado no processo de elaboração da mesma, estando apta ao consumo humano.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O leite de onça apresentou bons resultados e mesmo seu processo de fabricação sendo de 

maneira rudimentar as características físico-químicas obtiveram a maior parte dos resultados dentro 

dos limites permitidos pela legislação brasileira, exceto pH e acidez volátil que ficaram acima do 

permitido. A utilização do leite para produção de bebida alcoólica é uma alternativa 

tecnologicamente viável, pois os resultados obtidos são muito satisfatórios, mostrando que é 

possível produzir uma bebida com características físico-químicas adequadas, além da produção de 

leite de onça pode representar um incremento na renda dos pequenos produtores do município de 

Cachoeira do Arari-Pa.  
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RESUMO 

A evapotranspiração é um dos principais componentes do balanço hídrico e corresponde ao total 

de água perdida pela superfície do solo no processo de evaporação e também pelo dossel da planta 

através da transpiração. Entre os principais elementos que influenciam a ocorrência da 

evapotranspiração é a disponibilidade de água no solo; presença de vegetação; velocidade do vento; 

radiação; temperatura do ar e precipitação. A evapotranspiração pode ser estimada por vários 

métodos empíricos, sendo o recomendado pela FAO o método Penman-Monteith. O objetivo desse 

estudo foi verificar a eficiência do método de Penman-Monteith (FAO) para a estimativa da 

evapotranspiração de referência através das condições climáticas das cidades Conceição do 

Araguaia e Placas no estado do Pará. Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos das 

estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) durante o ano de 2016 nas cidades em 

estudo. Os gráficos foram realizados utilizando o Excel 2010, expressos em mm dia-1 de acordo 

com as recomendações das metodologias proposta pelo o modelo Penman-Monteith. O método de 

Penman-Monteith (FAO) mostrou comportamento similares, com exceção do mês de dezembro 

que apresentou estimativas inversas, este método pode contribuir para o crescimento da produção 

nas regiões de cultivo irrigado, pois apresenta eficiência nos valores da evapotranspiração de 

referência sendo considerado o método padrão para estimar ETo e apresenta superioridade 

comparando com outros métodos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A evapotranspiração é um dos principais componentes do balanço hídrico e corresponde ao 

total de água perdida pela superfície do solo no processo de evaporação e também pelo dossel da 

planta através da transpiração (MARTINS et al., 2017). Entre os principais elementos que 

influenciam a ocorrência da evapotranspiração é a disponibilidade de água no solo; presença de 

vegetação; transporte do vapor; velocidade do vento; radiação disponível; temperatura do ar; déficit 

de pressão de vapor e precipitação (PEREIRA et al., 2013). 

A água utilizada na irrigação se perde devido o processo de evapotranspiração a qual é 

controlado pela disponibilidade de energia, demanda atmosférica e umidade no solo (PETER et al., 

2017). Diante dos diferentes métodos para estimar a evapotranspiração da cultura, Penman-

Monteith (FAO) é considerado o de maior eficiência (LI et al., 2016). Este método foi preferível 

para avaliar o futuro estudos de impacto das mudanças climáticas, pois o modelo trata de mudanças 

nas variáveis atmosféricas do que nas condições edáficas (Wang et al., 2018). A escolha de um 

método de estimativa da ETo depende de uma série de fatores, principalmente relacionados a 

disponibilidade de dados meteorológicos e a escala de tempo (MORAIS et al., 2015). 

A necessidade da planta por água é baseada no cálculo da evapotranspiração, que 

corresponde à perda de água pela planta por transpiração e pela evaporação do solo. A 

evapotranspiração pode ser estimada por vários métodos empíricos, sendo o recomendado pela 

FAO o método Penman-Monteith, que envolve um número grande de variáveis como: umidade 

relativa do ar, radiação solar, temperatura do ar e velocidade do vento (ALLEN et al., 1998). O 

objetivo desse estudo foi verificar a eficiência do método de Penman-Monteith (FAO) para a 

estimativa da evapotranspiração de referência através das condições climáticas das cidades 

Conceição do Araguaia e Placas no estado do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos das estações do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) no período de janeiro a dezembro de 2016 nas cidades de Conceição do 

Araguaia e Placas do estado do Pará.  

A cidade de Conceição do Araguaia de acordo com a figura 1 A, apresenta o super-úmido, 
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tipo Am de acordo com a classificação de Köppen. Possui temperatura média anual de 26,3º C, 

umidade relativa elevada, com oscilações entre a estação muito chuvosa e muito seca, que vai de 

90% a 52%, a precipitação do período chuvoso ocorre entre novembro a maio e o mais seco, de 

junho a outubro e um índice pluviométrico anual em torno de 2.000 mm (COUTINHO et al., 2002). 

De acordo com a figura 1 B o clima da cidade de Placas é tropical na maioria dos meses do 

ano com uma curta época seca e apresenta clima Am de acordo com a classificação de Köppen, 

com temperatura média anual de aproximadamente 25.7 °C. A pluviosidade média chega em torno 

de 1817 mm. O mês de julho é o considerado mais seco com 45 mm, e a precipitação maior índice 

é apresentada no mês de março, com uma média de 322 mm. Outubro é o mês mais quente do ano 

com uma temperatura média de 26.6 °C e fevereiro corresponde ao mês mais frio, com uma 

temperatura média de 25.0 °C (CLIMATE-DATA.ORG, 2018). 

 
Figura 1. Localização geográfica das cidades de Conceição do Araguaia - PA (A) e Placas -PA (B) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagem, 2018. 

 

Para o cálculo da evapotranspiração foram obtidas as médias de cada variável 

meteorológica das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

localizadas nos municípios de Conceição do Araguaia e Placas no estado do Pará, durante o período 

de janeiro a dezembro de 2016 e posteriormente, foram calculados os valores de evapotranspiração 

de referência pelo método de Penman-Monteith de acordo Allen et al. (1998), pela seguinte 

equação: 

B A 
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Onde:  

ETo – evapotranspiração de referência, mm d-1  

Δ – gradiente da curva pressão vapor vs temperatura, kPa °C-1  

Rn – radiação solar líquida disponível, MJ m-2 d-1  

G – fluxo de calor no solo, MJ m-2 d-1  

γ – constante psicrométrica, kPa °C-1  

U2 – velocidade do vento a 2 m, m s-1  

es – pressão de saturação do vapor de água atmosférico, kPa  

ea – pressão atual do vapor de água atmosférico, kPa  

T – temperatura média diária do ar, °C  

Os gráficos foram realizados através do Excel 2010 após a tabulação dos dados 

meteorológicos obtido durante o ano de 2016, expressos em mm dia-1.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A figura 2 mostra os resultados obtidos através da aplicação do método de Penman-

Monteith FAO para a estimativa da evapotranspiração mensal obtida pelos os dados diários da 

cidade de Conceição do Araguaia no estado do Pará durante o período de janeiro a dezembro de 

2016. Observa-se que os maiores índices da evapotranspiração ocorreram durante o período de 

dezembro, janeiro e fevereiro com estimativa de 4,51, 4, 26 e 5,20 mmd-1 respectivamente.  

Este período corresponde a época de maior intensidade de chuvas para a região em estudo, 

o que possivelmente interferiu nos resultados obtido, pois de acordo com Fernandes e Paiva (2007) 

avaliando a evapotranspiração de referência para a região de Campos de Goytacazes, RJ, através 

do método de Penman-Monteith, no período de 12 anos de dados meteorológicos diários, obtiveram 

valores médios mensais de ETo de 5,47 mm dia-1 para fevereiro, valores aproximados foram 

encontrado nesse estudo na cidade de Conceição do Araguaia – PA. 
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Observando a evapotranspiração durante o ano, constatou-se uma oscilação representativa, 

visto que no período de março a julho os índices foram aproximados ocorrendo uma estabilização 

independente das condições ambientais adversas da região. Os menores índices foram obtidos nos 

meses de outubro a novembro com estimativas de 3,78 e 3,57 mm d-1 respectivamente. Houve um 

aumento desse índice no mês de agosto, considerado o período seco da região (figura 02). 

Figura 2. Evapotranspiração ET (mm dia-1) estimada a partir de dados climatológicos diários através do 

método de Penman-Monteith FAO, durante o período de janeiro a dezembro de 2016, para o município de 

Conceição do Araguaia do estado do Pará- PA, 2016. 
 

 
 

Fonte: MEDEIROS, 2017 

 

A região de Conceição do Araguaia apresenta uma temperatura média de aproximadamente 

26,3ºC, umidade relativa com 90% no período chuvoso e 52% no período seco, o que 

provavelmente interferiu nos resultados obtidos. Segundo Souza, (2009) a variável mais sensível 

na determinação da evapotranspiração pelo método de Penman-Monteith (FAO) é o saldo de 

radiação, seguida da umidade relativa, velocidade do vento e a temperatura média do ar.  Segundo 

Filho et al., (2015) a umidade relativa do ar, radiação solar e temperatura possui grande peso sobre 

a evapotranspiração, pois quando a ETo aumenta a UR diminui ou quando a ETo diminui a UR 

aumenta. Blindeman (2000) ressalta que a ETo está negativamente correlacionada à umidade 

relativa e positivamente à temperatura do ar, velocidade do vento e radiação solar.  

A figura 3 mostra a estimativa da evapotranspiração mensal obtida pelo o método de 

Penman-Monteith, sobre os dados obtidos através da estação meteorológica da cidade de Placas-

PA durante o ano de 2016. Constatou-se que os maiores valores foram considerados para o período 
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mais quente, agosto e setembro com estimativas de 4,08 e 3,73 mm d-1, respectivamente. No mês 

de dezembro as chuvas ocorrem com maior intensidade e provavelmente reduziu a 

evapotranspiração com uma estimativa de 2,91 mm d-1, enquanto em fevereiro considerado o mais 

frio, houve um acréscimo para 3,92 mm d-1 da evapotranspiração. 

Durante o período de março a junho ocorreu uma estabilização dos índices de 

evapotranspiração na região em estudo e possivelmente esses resultados são respostas das 

condições climáticas da cidade que apresenta um período seco bem definido no mês de julho de 45 

mm com uma maior precipitação no mês de março e temperatura média anual de 25,7 ºC. 

Provavelmente esses resultados são justificados por Souza, (2009), onde ressalta que o vento tem 

influência a advecção devido as interações da temperatura, pois quanto maior for à disponibilidade 

de energia solar, temperatura do ar e velocidade do vento, e menor a umidade relativa, maior será 

a taxa de evapotranspiração de referência. 

Estudos conduzidos por Filho et al., (2015) sobre a influência das variáveis climáticas sobre 

a evapotranspiração, ressalta que a radiação solar foi a variável de maior efeito direto sobre a 

evapotranspiração, superando os efeitos da variável residual, assim como a temperatura que atua 

no processo de evapotranspiração, devido ao fato de que a radiação solar absorvida pela atmosfera 

e o calor emitido pela superfície cultivada, elevam a temperatura. O aumento da evapotranspiração 

é influenciado pelas altas temperaturas, pois apresenta uma relação com base de cálculos, e maior 

poder evaporante (ARAÚJO et al., 2007).  
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Figura 3. Evapotranspiração ET mensal (mm dia-1) estimada a partir de dados climatológicos diários através 

dos métodos de Penman-Monteith FAO, durante o período de janeiro a dezembro de 2016, para o município 

de Placas do estado do Pará- PA, 2016.  
 

 
 

Fonte: MEDEIROS, 2017 

 

Comparando as duas cidades em estudo, observa-se a estimativa da evapotranspiração 

através do método de Panman-Monteith FAO durante o ano de 2016, onde se destaca o mês de 

dezembro com maior índice na cidade de Conceição do Araguaia e menor incidência no mesmo 

mês na cidade de Placas. Esses resultados são influenciados pelas as condições climáticas das 

regiões, pois de acordo com Camargo; Camargo, (2000), o modelo de Penman-Monteith-FAO 

prediz com eficácia a ETo em diversas condições de umidade atmosférica necessitando de 

elementos meteorológicos que nem sempre se encontram disponíveis em algumas regiões.  

O método de Penman-Monteith (FAO) está entre as melhores opções para estimar a ETo 

mesmo quando dados de velocidade do vento e umidade relativa são ausentes (SENTELHAS et 

al., 2010). O método Penman-Montith (FAO) facilita o entendimento dos processos físicos da 

evaporação de superfícies naturais, além de utilizar informações meteorológicas coletadas em um 

único nível acima da superfície evaporante (JABLOUN; SAHLI, 2008). 

 

4. CONCLUSÃO 

O método de Penman-Monteith (FAO) aplicado para avaliar a evapotranspiração através 

dos dados meteorológicos das cidades de Conceição do Araguaia e Placas no estado do Pará durante 
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o ano de 2016, apresentou comportamento similares, com exceção do mês de dezembro que 

apresentou estimativas inversas, este método pode contribuir para o crescimento da produção nas 

regiões de cultivo irrigado, pois apresenta eficiência nos valores da evapotranspiração de referência 

sendo considerado o método padrão para estimar ETo e apresenta superioridade comparando com 

outros métodos. 
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RESUMO  

Com o crescente aumento da demanda por recursos hídricos e sua consequentemente escassez em 

algumas regiões do Brasil, a busca por fontes alternativas para o reaproveitamento da água é 

necessária. Neste contexto, a água gerada nos aparelhos de ar condicionado, utilizados pela 

população brasileira, em regiões com altas temperaturas é alternativa que não pode ser 

desconsiderada. O gotejamento da água desses aparelhos gera muitos litros de água que são 

desperdiçados, podendo ser aproveitados para diversos fins, desta forma contribuindo para a 

redução do consumo de água tratada. O presente trabalho visa analisar a viabilidade de captação e 

reaproveitamento da água gerada nos aparelhos ar condicionado de uma instituição de ensino 

superior no município de Belém, estado do Pará. Foram realizadas medições do volume de água 

para cada turno (matutino, vespertino e noturno) por meio de um galão de 60 L, totalizando ao final 

do dia o volume de água gerado durante o horário de funcionamento (8h às 22h) do aparelho de 

36.000 BTUs. Com os dados coletados durante 14 dias em quatro meses, obteve-se uma média de 

42,05 L/dia e considerando 22 dias de geração mensal, chega-se em uma estimativa de 925,1 

L/mensal para um aparelho. Considerando os 164 aparelhos da instituição com potência de 36.000 

BTUs e com auxílio das tarifas de preço da água da Companhia de Saneamento do Pará, chegou-

se aos resultados entre R$ 1.027,0 e R$ 1.246,9 representando a economia mensal que poderia 

gerar para a instituição se houvesse o reaproveitamento, além de contribuir com a redução do 

desperdício de recursos hídricos e destinar esse volume de água para fins não potáveis.  

 

PALARAS-CHAVE: Reaproveitamento. Recursos hídricos. Aparelhos de ar condicionado.  
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1. INTRODUÇÃO  

O aumento da população mundial, a poluição provocada pelas atividades humanas, o 

consumo excessivo e o alto grau de desperdício de água contribuem para reduzir ainda mais a 

disponibilidade para uso humano. A população mundial aumentou três vezes durante o século XX. 

No mesmo período, o volume de água utilizado, ou seja, o crescimento populacional e o consumo 

desenfreado tornam-se cada vez mais incompatíveis com a quantidade de água disponível 

(BRASIL, 2009). 

De acordo com Pimenta (2016, p. 1) mediante a situação crítica dos recursos hídricos, ações 

de sustentabilidade surgem como uma opção necessária para as gerações atuais, uma vez que, a 

escassez desses recursos exige ações e soluções inteligentes que visem à conservação e o 

gerenciamento adequado dos mesmos. Diante disso, algumas alternativas de racionalização e 

aproveitamento da água vêm surgindo e sendo aplicadas aos projetos das edificações, como o 

aproveitamento de água da chuva, reuso do esgoto, utilização de água gerada pelo funcionamento 

dos condicionadores de ar, dentre outros. Na utilização dos aparelhos de ar condicionado, a água 

gerada pelo funcionamento do aparelho normalmente goteja na área externa das edificações ou é 

direcionada para a rede de coleta de águas pluviais ou esgoto. 

Considerando os inúmeros estabelecimentos comerciais e residências que possuem 

aparelhos de ar condicionado, percebe-se a grande quantidade de água desperdiçada diariamente. 

Portanto, o aproveitamento de água dos aparelhos de ar condicionado é um método sustentável por 

aproveitar a água desperdiçada, reduz o consumo de água tratada e gera economias financeiras.   

 

1.1 SISTEMA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

Conhecido atualmente como aparelho que faz o condicionamento do ar em um sistema que 

refrigera ambientes fechados, fazendo com que este fique fresco. Podendo até mesmo melhorar a 

qualidade do ar, umidade e movimento com opção do controle da temperatura desejada para o 

ambiente. Hoje um aparelho de ar condicionado já possui função de refrigeração, aquecimento, 

ventilação, umidificação, desumidificação e até mesmo filtro que retém bactérias, ácaros e vírus. 

O princípio de básico destes aparelhos baseia-se, na troca de temperatura ambiente, através da 
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passagem do ar pela serpentina do evaporador que por contato sofre queda ou aumento de 

temperatura, dependendo do ciclo utilizado, baixando a umidade relativa do ar (PANZO, 2015).  

Sabe-se que o os aparelhos de ar condicionado, quando em utilização, retiram a umidade 

existente no local em que estão instalados e realizam a condensação. Os drenos existentes neste 

aparelho por sua vez liberam a água produzida pelo equipamento. No local em questão, esta água 

liberada pelo dreno é desperdiçada, quando poderia ser reutilizada para outros fins, e também gera 

patologias construtivas nas edificações que causam prejuízos físicos e estéticos para a edificação 

(SOUSA, 2015).  

 

1.2 APLICAÇÕES DA ÁGUA CAPTADA PARA REUSO   

O reuso reduz a demanda sobre os mananciais de água devido à substituição da água potável 

por uma água de qualidade inferior, de modo que grandes volumes de água potável podem ser 

poupados pelo reuso, quando se utiliza água de qualidade inferior para o atendimento das 

finalidades que podem prescindir desse recurso dentro dos padrões de potabilidade. O reuso de 

água gera ‘tríplice impacto ambiental positivo’: redução do consumo de água, não-realização do 

transporte da água do ponto de captação até os consumidores (carros-pipa) e não-lançamento dos 

efluentes nos corpos receptores (ANASTÁCIO, 2009). 

De acordo com Rocha (2017) uma alternativa é o reaproveitamento da água proveniente 

dos drenos de aparelhos de ar condicionado para fins não potáveis como irrigação, descarga de 

sanitários e lavagens em geral – principais atividades reconhecidas como promotoras do 

desperdício de água. A utilização em larga escala desses aparelhos nas edificações pode gerar 

volumes de água significativos decorrentes do seu mecanismo de funcionamento. Como 

consequência, a destinação inapropriada da água condensada pode gerar patologias as edificações, 

tais como acúmulo de água e resíduos, proliferação de mosquitos, calçadas escorregadias e 

incomodo aos pedestres que transitam pelo local. 

 

1.3 FATORES ECONÔMICOS 

Segundo dados da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 

Aquecimento (ABRAVA), o mercado brasileiro tem apresentado um crescimento de 8% ao ano, 
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número muito superior ao do PIB do país, com um faturamento, em 2013, de mais de US$ 14 

bilhões, e previsão de atingir a casa dos US$ 17 bilhões, em 2017. Hoje, 11 milhões de um total de 

62,8 milhões de residências, possuem ar condicionado, sem contar os estabelecimentos comerciais 

em geral (BRASIL, 2015, p. 28). 

Ainda segundo Brasil (2015) é importante observar a quantidade exorbitante da perda de 

água de um ar condicionado. Um funcionário de um restaurante em São Paulo, ao ter a ideia de 

canalizar água que escoa de cinco equipamentos, verificou que a vazão total gera cerca de 300 

litros de água por dia, ou seja, cerca de 60 litros de água por aparelho. Assim, ao implantar um 

sistema para a captação dessa água, seria possível economizar aproximadamente nove mil litros 

por mês, que poderiam ser utilizados para diversas atividades, como a limpeza do local, a rega de 

plantas, etc. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A área selecionada para realização do estudo foi em uma instituição de ensino superior 

localizada no bairro do Umarizal que abriga diversos centros de ensino e pesquisa. A quantidade 

de alunos matriculados na instituição é de aproximadamente 15.000, distribuídos em 161 salas de 

aula. Os aparelhos de ar condicionado são distribuídos em vários ambientes da infraestrutura da 

instituição, totalizando 516 equipamentos. O local escolhido para início da pesquisa foi a biblioteca 

da instituição em função do fácil acesso.   

A presente pesquisa se caracteriza do tipo descritiva quantitativa. Para coletar e armazenar 

a água originada nos aparelhos de ar condicionado, utilizou-se uma bombona plástica de 60 litros, 

interligada a uma mangueira fixada no dreno de saída da água do aparelho em funcionamento. Os 

aparelhos da biblioteca permanecem ligados durante 14 horas, de 8h às 22h e o volume médio de 

água captada é medido com auxílio de um balde medidor de 12 litros. Ao longo do dia anotou-se 

os valores para cada turno (matutino, vespertino e noturno), juntamente com os valores referente 

da temperatura externa e umidade do ar disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET).  

Os intervalos de tempo para cada turno foram definidos nos seguintes horários: turno 

matutino (8h às 13h), vespertino (13h às 18h) e noturno (18h às 22h), totalizando 14 horas de 
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funcionamento dos aparelhos, resultando no volume diário. 

Ao longo de quatro meses, foram realizados captação de água condensada do aparelho de 

ar condicionado, com potência de 36.000 BTUs. Durante as semanas realizou-se o 

acompanhamento dos volumes gerados em cada turno e ao final do dia obteve-se o volume de água 

diário em litros. Com os dados diários obtidos ao longo de 14 dias do aparelho de 36.000 BTUs foi 

possível fazer comparações e análises com as condições climáticas.  

As medições volumétricas realizadas foram essenciais para execução da avaliação 

econômica de captação do volume de água gerado pelos aparelhos, com comparações dos custos 

pagos pela água tratada, sua viabilidade e economia que poderá trazer para a instituição de ensino 

superior. Com as posteriores coletas de dados será possível calcular a economia com maior 

abrangência, incluindo outras potências dos aparelhos e propor destinação a água armazenada para 

fins não potáveis dentro da instituição, como: rega de áreas verdes, uso em descargas de banheiro, 

lavagem de pisos, entre outros. 
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 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Gráfico 01 – Volume diário de água gerado por um aparelho de 36.000 BTUs 

Fonte: Autores (2018) 

 

Com as medições realizadas no aparelho de 36.000 BTUs, obteve-se valores ao longo dos 

meses de maio, junho, setembro e outubro do ano de 2018, totalizando 14 dias. O volume máximo 

registrado foi de 47,3 L, valor mínimo de 36,2 L e uma média de 42,05 L/dia. Após a análise dos 

dados coletados nos diferentes dias, constatou-se que o volume de água produzido pelas 

condensadoras no turno matutino é maior, decrescendo ao longo do dia, possivelmente influenciado 

pela temperatura ambiente (interna e externa) manifestada ao longo do dia.  

Os volumes de água registrados foram bem expressivos com média de 42,05 L/dia, medida 

em um aparelho de 36.000 BTUs. Considerando apenas os dias úteis da semana (segunda à sexta), 

tem-se 22 dias de geração, chega-se ao volume de 925,1 L/mensal. Se a água produzida em todos 

os aparelhos da instituição de ensino superior fosse armazenada e posteriormente utilizada nas 

instalações da instituição, promoveria a sustentabilidade ambiental e economia financeira.  

Com o volume de 925,1 L/mensal é possível converter o valor para 0,93 m³, sendo essa a 
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média mensal de um aparelho com potência de 36.000 BTU, como consta na tabela 01. 

Considerando que a instituição possui um total de 516 aparelhos de ar condicionado, os mesmos 

foram divididos da seguinte forma:   

 

Tabela 01 - Quantidade de aparelhos de ar condicionado por potência. 
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Quantidade 

de aparelhos 
9 1 5 2 49 12 3 76 6 164 3 182 4 516 

Média mensal 

(m³) 
x x x x x x x x x 0,93 x x x x 

Fonte: Autores (2018). 

A análise dos dados dos resultados obtidos apenas pelos aparelhos com potência de 36.000 

BTUs, considerando a quantidade de 164 aparelhos, multiplicada pela sua média de 0,93 m³ de 

água e obteve-se um volume mensal de 151,7 m³ dos aparelhos de 36.000 BTUs. Para chegar em 

uma estimativa econômica desse reaproveitamento, comparou-se com os dados de valor da água 

que constam na tabela 02 disponibilizada pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA). 

Tabela 02 - Tarifas de 2018. 

Fonte: Companhia de Saneamento do Pará (2018). 
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Dentre as categorias das tarifas, a instituição de ensino se enquadra na categoria comercial, 

o valor da água para a quantidade de 10 m³ na sub-categoria C1 é de R$ 67,70, sendo assim, pode-

se considerar o valor de 1 m³ sendo R$ 6,77 e para a sub-categoria C4 o valor de 1m³ é de R$ 8,22.  

 

Tabela 03 – Economia mensal para a instituição.  

Categoria Valor água Volume mensal Economia mensal 

C1 1m³ = R$ 6,77 151,7 m³ R$ 1.027,0 

C4 1m³ = R$ 8,22 151,7 m³ R$ 1.246,9 

Fonte: Autores (2018). 

 

Os valores da água de cada categoria foram multiplicados pelo volume mensal, totalizando 

nos valores de economia mensal para a instituição que variam entre R$ 1.027,0 e R$ 1.246,9. Essas 

são as estimativas da economia gerada para a instituição de ensino, considerando que esse valor é 

referente para apenas 164 aparelhos com potência de 36.000 BTUs, representando 31,8% do total 

de 516 aparelhos. Com os posteriores resultados, será possível obter um quantitativo geral de 

economia, incluindo os aparelhos com as demais potências. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Os resultados do trabalho demonstraram ser expressiva a quantidade de água desperdiçada 

diariamente pelos aparelhos de ar condicionado na instituição. Ressalta-se ainda que a estimativa 

da economia mensal gerada para a instituição está relacionada apenas com aparelho de potência de 

36.000 BTUs, com as posteriores coletas em outros aparelhos, com diferentes potências, será 

possível chegar em um quantitativo econômico mais abrangente.   

Portanto, se houvesse a captação e reaproveitamento da água gerada dos condicionadores 

de ar pela instituição de ensino superior e nos demais locais onde tenha esses aparelhos, promoveria 

desta forma conservação dos recursos hídricos, gerando economia e contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável.  
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RESUMO  

O Pavilhão de exposição Domingo Soares Ferreira Pena um dos centros de visitação mais 

importantes do Brasil, localizado dentro do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi 

(MPEG). O presente estudo tem como objetivo, fazer o registro do quantitativo dos visitantes da 

Rocinha no período do Círio de Nazaré no ano de 2017 devido que durante o período do Círio de 

Nazaré, o fluxo turístico é intenso na cidade de Belém-PA; Identificar a procedência dos visitantes 

e averiguar se os funcionários do espaço consideram o mesmo importante para o Ecoturismo na 

Amazônia, devido sua importância histórica para a região. A problemática é que o espaço possui 

uma carência de estudos periódicos a respeito de registro de quantitativo desses visitantes. Com 

base nesses pontos, conhecer o perfil dos visitantes, justifica a realização da presente pesquisa onde 

seus resultados podem se tornar uma estratégia para o Museu, no sentido de propor melhorias em 

relação a infraestrutura e atividades propostas no Parque. A metodologia consistiu na coleta de 

dados por meio da contagem, das assinaturas dos visitantes, também houve a aplicação de 

entrevistas abertas com os funcionários do Pavilhão de Exposição, além de análise bibliográfica e 

documental, caracterizando esta pesquisa como descritiva. Os resultados apontam que os 

entrevistados consideram o espaço importante para o Ecoturismo na Amazônia e em relação ao 

perfil dos visitantes, a predominância da procedência se deu dos Estados do Sudeste e Nordeste, 

seguido por visitantes oriundos de outras cidades do Estado do Pará. Por fim, concluiu-se que o 

espaço é importante para o Ecoturismo na Região e a análise dos dados quantitativos sobre o perfil 

dos visitantes visa oferecer alternativas à carência de estudos institucionais. 

 

Palavras-chave: Museu Paraense Emílio Goeldi. Ecoturismo. Rocinha 

Área de Interesse do Simpósio: Ecoturismo. 
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1. INTRODUÇÃO  

Com a necessidade social que o homem possuiu, de fugir de sua realidade, causado pelo 

processo desenfreado do capitalismo e consequentemente o ritmo de vida acelerado fez com que a 

sociedade passa a usar o turismo como instrumento evasão da sua realidade. Grande parte das 

pesquisas revela que o intuito dessas viagens, são para espaços que o individuo tenha contato direto 

com a natureza, seja ela primária ou secundária (CABRAL, 2010).   

Nesse sentido, esta pesquisa teve o objetivo de estudar o perfil dos visitantes do Pavilhão 

de Exposição Domingos Soares Ferreira Pena, popularmente conhecido como ''Rocinha'', 

localizado dentro do Parque Zoobotanico do Museu Paraense Emílio Goeldi; Além de averiguar se 

os funcionários do espaço consideram o mesmo importante para o Ecoturismo visto que o prédio 

está localizado dentro de um Parque Urbano, onde muitos visitantes buscam o local para a prática 

do Ecoturismo que segundo os relatos da entrevista ''é referencia em ecoturismo em Belém do Pará 

''. 

A escolha do período da coleta de dados, ser feita no período do Círio de Nazaré, traduz os 

o que os dados oficiais do Governo Revelam: É o período com maior fluxo turístico na região, 

sendo assim, o período mais movimentado na Região da Cidade de Belém (BRASIL, 2017) o que 

torna extremamente importante investigar essa abordagem, visto que a região Amazônica é uma 

região referencia na prática de Ecoturismo e analisar os dados sobre a visitação no Parque 

Zoobotanico é fundamental para que sejam elaborados métodos que fomentem o ecoturismo na 

região urbana da cidade de Belém.  

O estudo do Ecoturismo e sobre o perfil do Visitante da ''Rocinha'' é um instrumento que 

colabora para o planejamento, gestão e organização do Parque Zoobotanico do Museu Paraense 

Emílio Goeldi, por identificar o perfil, peculiaridades para que possam ser aplicadas melhorias 

como adaptação dos espaços devido a certo Perfil de visitantes, Criação de Roteiros de acordo com 

o perfil analisado contribuindo, também para com os dados estatísticos favorecendo práticas 

culturais e visitação a museus e centros de cultura cientifica, por conta de se ter dados e análises 

sobre o perfil dos visitantes. 

 

 



 

  

  

    
  
  

Belém (PA), 2 8  a 30  de novembro  de  201 8   
ISSN 2316 - 7637   

1.1. PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS SOARES FERREIRA PENA  

 

O Pavilhão de exposição Domingo Soares Ferreira Pena, é um tipo de construção 

característica do século XIX que se espalhou por Belém. Esse tipo de construção era chamado de 

''Rocinha'' e foram construídas como casas de lazer e descanso. (BRASIL, 2018). É um dos poucos 

exemplares desse tipo de arquitetura presente na cidade, por isso a importância em sua preservação 

e relevância em fazer estudos científicos sobre o os usuários deste espaço. O nome do Prédio faz 

homenagem ao criador do museu, Domingos Soares Ferreira Pena. Porém, o Governo do Pará 

adquiriu a construção em 1895 para  a instalação do Museu, que não tinha um logradouro.  

É um importante prédio do Museu e da cidade de Belém, por conta desse contexto 

histórico.  O logradouro foi palco de grandes acontecimentos históricos. Serviu de residência para 

grandes pesquisadores, como o próprio Emílio Goeldi, a qual o Museu leva seu nome. Só em 1859, 

o prédio passou a ter funções administrativas e de exposição (BRASIL, 2018).  

O prédio é o único desse tipo de construção na cidade de Belém (ver figura 01), onde é 

permitida a visitação pública e foi tido como um centro de exposição desde que passou por grande 

reformas, na década de 1970, e no ano de 2003 a 2005, abrigando diversas exposições que são 

resultados das pesquisas feitas pelos pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi (BRASIL, 

2018) Atualmente o prédio abriga três exposições: Transformações: Amazônia e o Antropoceno, 

Museu 150 anos e Origens: Amazônia Cultivada.  
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Figura 01- Visitante no Pavilhão de Exposição Domingos Soares Ferreira Pena ''Rocinha'' 

 

Fonte: Roma News, 2018.  

2. METODOLOGIA  

Para o presente trabalho, foi realizado levantamento bibliográfico e documental referente 

ao assunto, principalmente a pontos relacionados à história por conta do objeto de campo ser um 

patrimônio histórico e fazer parte do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi e 

através do levantamento de dados empíricos, que contribuíram efetivamente para a eficácia e 

conclusão da pesquisa realizada. 

A coleta de dados foi feita por meio da análise quantitativa das assinaturas do livro de 

visitantes que contém no prédio, por meio de autorização da coordenadoria de museologia do 

Museu Paraense Emílio Goeldi. O principal objetivo dessa análise foi identificar a procedência dos 

visitantes que assinaram o Livro de Controle, no período do mês de outubro por ser o mês de maior 

fluxo no pavilhão. Tendo em vista que é um período de grande fluxo turístico na cidade de Belém 

por conta do Círio de Nossa Senhora de Nazaré (BRASIL, 2017), logo, o auxílio dos pesquisados 

no ato de convidarem todos os visitantes a assinarem o Livro, foi de grande importância para o 

êxito da pesquisa.  

Também foram realizadas entrevistas aberta, qualitativa com os Recepcionistas do Pavilhão 

de exposição para averiguar se grande parte dos visitantes assinam o livro de visitações, para que 

os resultados deste trabalho pudessem ser concisos e concretos.  Foi questionado também para 
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esses colaboradores, se esses consideram o Museu Paraense Emílio Goeldi um logradouro 

importante para o Ecoturismo na Amazônia, especificamente na região de Belém-PA. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Foi averiguada a procedência dos municípios, estados ou países (quando houve) dos 

visitantes deste recinto, bem como o gênero (masculino ou feminino). No total foram analisadas 

120 assinaturas na semana que aconteceu o círio e nossa senhora de Nazaré: do dia primeiro e 

outubro, ao dia sete de outubro do ano de 2017. 

Os resultados em relação à procedência dos visitantes que assinaram sendo dos municípios 

do Pará foram divididos em dois gráficos, para expor com clareza os dados. No primeiro momento, 

a predominância foi de visitantes do município de Ananindeua com 43%, seguido de Ipixuna do 

Pará com 41% e Castanhal com 14% ( ver gráfico 01) Outros Municípios como São Miguel do 

Guamá, Peixe Boi, Mãe do Rio, Soure, Santarém, Gurupá, Vigia, Mocajuba e Limoeiro do Ajuru, 

pontuaram menos de 03% dos visitantes.  

Gráfico 01: Procedência dos visitantes dos municipios do Pará 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 
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Já sobre a procedência dos visitantes de outros estados do Brasil, averiguou-se que a maioria 

dos visitantes que assinam o livro e visitantes do Pavilhão de exposições Domingo Soares Ferreira 

Pena, é do Estado do Maranhão com 55%, seguido por Rio de Janeiro 41% e São Paulo com 35% 

dos visitantes. (ver gráfico 02). 

 

Gráfico 02: Procedência dos visitantes de outros Estados do Brasil. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

Com Base nos Gráficos 01 e 02 foi corroborada a afirmação de um dos Recepcionistas do 

recinto, no qual afirmou: A maioria dos visitantes que vem daqui do Pará, São de cidades do 

Nordeste do Estado (PESQUISA DE CAMPO, 2017) no qual a maioria dos visitantes tem 

procedência dos municípios de Ananindeua, Castanhal, Ipixuna do Pará e Salinópolis.  

Os resultados apontam em relação a procedência desses visitantes de outros estados do 

Brasil a predominância dos Estados do Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo, o que é roborado  

com a pesquisa mais Recente do Dieese e da Secretaria de Turismo do Estado do Pará, feita no ano 

de 2015:  

Segundo o levantamento do Dieese, os estados que mais enviaram visitantes para o Círio 

de 2015 foram o Maranhão, com 15,7%; Ceará, com 13,6%; Rio de Janeiro, com 11,6%; 
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Amazonas, com 9,4%; Bahia, com 7,1%; Distrito Federal, com 6,7%; São Paulo, com 6,1% e 

Amapá, com 5,5%. (CASTANHO, 2016). 

Acredita-se que a predominância dos visitantes terem procedência do Estado do Maranhão 

ainda serem expressiva por conta da proximidade Geográfica e por conta das relações históricas e 

econômicas que o Estado do Pará tem com o vizinho.  

Também foi averiguada a procedência de visitantes oriundos de outros países. No total 

foram contabilizadas no período apenas 16 assinaturas de visitantes de outros países, tal fato se 

deve que geralmente os turistas estrangeiros vão ao recinto em grupos ou acompanhados de guia 

de viagem, o que dificultou para que os pesquisadores pedissem que estes visitantes assinassem o 

livro. De acordo com o gráfico 03, essa análise gerou o seguinte resultado:  

Gráfico 03: Visitantes de outros Países. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

Em relação às entrevistas com os funcionários do Pavilhão de Exposição Domingo Soares 

Ferreira Penna, popularmente conhecido como ''Rocinha'' foram entrevistados três pessoas que 

trabalham no espaço, visto que no período da realização da pesquisa de campo, esse era o 

quantitativo de colaboradores no espaço. Foi questionada a seguinte Pergunta: 'Você Considera a 

''Rocinha'' Um espaço importante para o Ecoturismo na Amazônia?' O resultado foi que 100% (ver 

gráfico 04) dos entrevistados consideram o logradouro importante para o ecoturismo na região, 

como ilustrado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 04: Você considera a ''Rocinha'' Importante para o Ecoturismo? 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. 

 

Foi questionado para os entrevistados, por que eles consideram o espaço importante para o 

Ecoturismo. Com isso, tem-se a seguinte análise: '' as pessoas vêm aqui pra entrar em contato com 

a natureza e respirar um ar puro no meio do caos de Belém'' (RECEPCIONISTA, PESQUISA DE 

CAMPO 2017). Outra resposta foi: '' É importante por que o contato da natureza faz com que as 

pessoas percebam sua importância, além de que as exposições aqui da Rocinha falam sobre os 

animais em extinção e outras espécies em extinção, principalmente para as crianças'' 

(RECEPCIONISTA, PESQUISA DE CAMPO 2017.) o ultimo entrevistado respondeu: '' É 

importante por que é um local referencia em pesquisas e com isso deve incentivar mais praticas de 

Ecoturismo, como aumentar o número de recepcionistas para as exposições, pois elas que fazem 

os visitantes ficarem alertados sobre as preocupações ambientais. Esse lugar faz com que as pessoas 

lembrem que precisam da natureza, mas muitos visitantes vêm só pra passear mesmo'' 

(RECEPCIONISTA, PESQUISA CAMPO, 2017.) 

De acordo com os relatos e com a presença dos pesquisadores in loco o resultado foi que as 

atividades do Parque Zoobotanico do Museu Paraense Emílio Goeldi precisam ser mais efetivas 

para com o Ecoturismo, e saber o perfil dos visitantes, como procedência, é relevante por que 

fornece dados para que a instituição possa atuar de forma coerente a determinados grupos sociais 

que frequentam o espaço. '' Para isso acontecer é necessário um bom plano de manejo que vise um 

estudo de capacidade de carga, um projeto de infraestrutura que não degrade o meio ambiente, 

produção do lixo, e um dos pontos essenciais, o preparo por meio da educação ambiental dos 

visitantes (...)'' (RIBEIRO, ANDRADE, 2017, p.117).   
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Sendo assim, é essencial que os Parques urbanos tenham uma base de dados sobre o perfil 

de seus visitantes para que as ações do Ecoturismo sejam concretas, para que o Ecoturismo se torne 

uma grande tarefa do Parque como Ribeiro e Andrade (2017) roboram: ''Neste sentido, o 

Ecoturismo sendo uma prática característica nos parques, se propõe a uma tarefa que envolve a 

integração da comunidade em suas atividades e a conservação e proteção ao meio ambiente; 

fomentando a educação ambiental (...)''(RIBEIRO, ANDRADE, 2017, p.117). Para que seja 

fortalecida a preocupação com as temáticas ambientais, principalmente na região peculiar urbana 

da Amazônia brasileira, que é a região metropolitana de Belém, onde esta localizado o museu. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste contexto de desenvolvimento do Turismo na capital do Pará, os espaços públicos são 

importantes aliados no que se diz respeito a atrair esse turista e fornecer suporte para entretenimento 

e lazer tanto para a população local como para os turistas, fazendo com que a cidade tenha uma 

gama de espaços públicos turísticos. 

Dentre esses espaços, o Museu Paraense Emílio Goeldi, passa a ser um dos pontos mais 

requisitados por quem chega a capital paraense, não só por sua importância científica, mas por 

fazer parte da história da cidade e possuir fauna e flora exuberantes. Nesse sentido, é importante 

verificar o perfil dos visitantes que adentram ao Museu e seus espaços, como a Rocinha, para que 

esse visitante seja reconhecido pelas autoridades desse espaço e que os devidos investimentos 

possam ser tomados.  

O reconhecimento por parte dos colaboradores que atuam no espaço de que o Ecoturismo é 

importante para Amazônia, reforça a necessidade de que o espaço necessita de esforços 

institucionais para o fortalecimento do Ecoturismo, foi constatado também que é necessário o 

aumento no número de recepcionistas, visto que são somente três, pra guiar os visitantes. Aumentar 

o número de funcionários no local colabora com visitas guiadas que explicam sobre a importância 

da Amazônia, seu ecossistema e sua dinâmica socioambientais.  

O presente estudo buscou analisar o perfil dos visitantes do pavilhão de exposição 

Domingos Soares Ferreira Pena, a Rocinha a fim e contribuir com a administração do espaço para 

que valorizar e incentivar esses turistas que frequentam o espaço. Com base na análise do livro e 
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visitantes, verificou-se que as procedências desses visitantes são dos Estados de: Maranhão, Rio 

de Janeiro e São Paulo, no que diz respeito aos municípios, a predominância foram de: Ananindeua, 

Ipixuna do Pará e Castanhal.   

Em relação aos visitantes oriundos de outros países, a predominância da procedência foi de 

Guiana Francesa, França, Estados Unidos da América (EUA) e Austrália.  Esses dados revelam 

que o espaço precisa fomentar atividades voltadas para esse perfil de visitante, como a presença de 

guias  que façam passeios com sua língua nativa, presença de sinalização turística tanto em Inglês 

(Já existe em alguns pontos do Parque) como em francês, língua  que é nativa dos visitantes 

predominante estrangeiros.  

Buscou-se contribuir com os estudos de Ecoturismo e visitação em Parques como o Museu 

Paraense Emílio Goeldi, em especial pavilhões de exposições como a Rocinha, que é um prédio 

histórico referencia na capital do Pará. Uma importante medida seria que a administração do espaço 

realizasse frequentemente a avaliação do perfil dos visitantes, visto que segundo foi verificado na 

pesquisa de campo, isso não ocorre.  
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RESUMO  

O maracujá pode ser utilizado para o consumo in natura; entretanto, sua maior importância 

econômica está na utilização para fins industriais, sendo processado para fabricação de suco 

integral a 14°Brix, néctar e suco concentrado a 50°Brix, além de sorvetes, mousses e bebidas 

alcoólicas, entre outros. No presente estudo objetivou-se elaborar e caracterizar físico-

quimicamente um néctar artesanal saborizado com flor de camomila, produzido a partir dos frutos 

de maracujá BRS Rubi do Cerrado, produzidos no Centro Tecnológico de Agricultura Familiar de 

Parauapebas-PA. Para obtenção do seguinte produto: néctar, foram elaboradas duas formulações 

de polpas diluídas em água (F1: 25% de polpa de fruta e 75% de água; F2: 50% de polpa de fruta 

e 50% de água). Para a caracterização físico-química dos produtos artesanais elaborados foram 

realizadas as análises de pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais, umidade, cinzas, teor de 

proteínas totais, lipídios, carboidratos e o valor energético total. Os resultados das análises físico-

químicas do produto néctar foi submetidos à análise de variância através do teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. Para os néctares formulados, os valores de pH, sólidos solúveis totais, acidez 

total titulável e umidade estão de acordo com o padrão de identidade e qualidade de néctar, geleia 

e doce em massa de maracujá definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E os teores 

de cinzas e carboidratos para todos os produtos estão conforme dados da TACO. Dê acordo com 

os resultados obtidos, os produtos podem se tornar uma opção de aproveitamento integral dos frutos 

de maracujá pelo Centro Tecnológico de Agricultura Familiar, além de uma fonte alternativa de 

geração de renda aos agricultores familiares do município de Parauapebas-PA. 

 

Palavras-chave: Saborização. Produto artesanal. Agricultura familiar. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciências e Tecnologias de Alimentos 
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1. INTRODUÇÃO  

 O Brasil é considerado terceiro produtor mundial em frutas frescas e o primeiro em frutas 

tropicais, pois apresenta condições ideais de cultivo para a grande maioria das espécies nativas e 

exóticas, como é o caso dos frutos de maracujá, favorecendo características como sabor, aroma e 

constituição nutricional dos frutos (FAO, 2009). O maracujá pertence à família Passifloraceae, do 

gênero Passiflora apresenta formato variado, chegando a atingir 9 cm de diâmetro, coloração da 

polpa de cor amarela a laranja, a qual envolve numerosas sementes ovais de coloração escura, e é 

conhecido popularmente por suas propriedades medicinais e funcionais, atribuídas a composição 

de aroma e pigmentos, característicos (SEAGRI, 2008). 

 O desenvolvimento de novos produtos no mercado pode estimular pequenas agroindústrias, 

aumentando seu potencial produtivo e, competitivo e promovendo o aparecimento de outras 

empresas do ramo (PRATI et al., 2004). 

O presente trabalho teve como finalidade desenvolver e caracterizar físico-quimicamente 

duas formulações de néctar a partir do maracujá produzido pelo Centro Tecnológico de Agricultura 

Familiar de Parauapebas (CETAF-Parauapebas), a utilização dos frutos como uma alternativa para 

melhor aproveitamento tecnológico dessa matéria-prima, com agregação de valor para as frutas 

produzidas na região, gerando renda para as populações assistidas pelo mesmo. 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE PRODUTOS ARTESANAIS A PARTIR DO MARACUJÁ  

Estudos têm demonstrado efeitos benéficos do consumo de frutas, os quais têm sido 

atribuídos à presença de nutrientes, como as vitaminas A, C e E (SILVA et al., 2012; GAO et al., 

2012; WANG et al., 2012), e principalmente ao conteúdo de compostos bioativos encontrados nos 

vegetais (FLORES et al., 2012; LI et al., 2013). O desenvolvimento de novos produtos com 

elevadas proporções de frutas em suas formulações e com boas propriedades funcionais e 

nutricionais contribui para diversificar as possibilidades de mercado, principalmente, se os 

produtos forem atrativos, práticos e com maior vida-de-prateleira (MARTÍN-ESPARZA et al., 

2011). Devido à diversidade das frutas existentes no território brasileiro e ao fato de que estas 

apresentam propriedades adequadas para o processamento, além de propriedades funcionais, como 

é o caso do maracujá, demonstra-se que este é um mercado que tem potencial de crescimento no 
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Brasil (GARCIA et al., 2017). 

1.1.1 Néctar e suco  

O mercado brasileiro de bebidas não alcoólicas está em plena expansão já há alguns anos, 

particularmente o de sucos e néctares de frutas e de bebidas à base de soja. Entretanto, estas últimas 

vêm sendo associadas a uma característica negativa, quanto à sua composição, pois possuem ao 

redor de 15 proteínas que podem causar alergias: a P34 e as globulinas 2S, 7S, e 11S, o que é 

motivo de preocupação para os especialistas. A alergia alimentar é uma reação anormal em relação 

a algum componente presente no alimento, principalmente proteínas, provocando reações 

desagradáveis (SILVA et al., 2015). O processo de saborização com frutas e plantas medicinais é 

desconhecido e surge como uma alternativa no mercado, como o maracujá e a camomila, facilitaria 

também a inserção deste novo produto desenvolvido, além de, com a incorporação destes às 

formulações, há-se um ganho em relação ao aporte de substâncias essenciais na dieta humana, 

dentre as quais poderíamos citar a vitamina C e os carotenoides (SANTOS et al., 2010; JUNIOR 

et al. 2007). Segundo a Instrução Normativa nº 12, de 4 de setembro de 2003, o néctar de maracujá 

deve conter no mínimo 10% (m/v) de suco ou polpa da respectiva fruta, com a cor variando de 

amarela a alaranjada (MAPA, 2003a). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Os frutos de maracujá da cultivar BRS Rubi do Cerrado foram coletados no Centro 

Tecnológico de Agricultura Familiar de Parauapebas-PA, com as seguintes coordenadas 

geográficas: 06º 03’ 30” de latitude Sul e 49º 55’ 15” de longitude a Oeste colhidos aos 6 meses 

após plantio. Para a elaboração do produto artesanal néctar, foram utilizadas as seguintes matérias 

primas: polpa extraída dos frutos de maracujá da cultivar BRS Rubi do Cerrado; açúcar cristal e 

flor de camomila desidratada, comercializados nos supermercados de Parauapebas-PA. 

As formulações elaboradas de néctar de maracujá saborizadas com flor de camomila, foram 

desenvolvidas na Universidade Federal Rural da Amazônia, no Campus de Parauapebas Pará, 

localizada nas coordenadas geodésicas 49°51’19” W latitude, 06°12’58” S longitude, com altitude de 

197m (com auxílio do GPS portátil, modelo eTrex 10, marca Garmin), assim como todas as análises 
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físicas e químicas. O período de realização do trabalho foi de março a julho 2018. Para as formulações 

de néctar de maracujá com camomila adequadas, foram realizados vários testes com diferentes 

concentrações de cada matéria prima empregada. 

Os frutos selecionados foram lavados, sanitizados por imersão em solução com hipoclorito 

de sódio (200 mg/L) durante 15 minutos e novamente imersos em água por 15 minutos, 

separadamente. Em seguida, as amostras dos frutos foram manualmente separadas da polpa, batidas 

em liquidificador, peneiradas e embaladas em sacos plásticos de polietileno de 1 Kg e congeladas 

a –20 ºC para serem utilizada nas análises físico-químicas e no processamento dos produtos 

artesanais. 

Os néctares elaborados apresentaram duas formulações (F1: 25% de polpa de fruta: 75% de 

água; F2: 50% de polpa de fruta: 50% de água). Na Figura 1 o fluxograma do processo do produto 

artesanal está descrito e podem ser visualizadas as etapas realizadas no processamento dos mesmos. 

Para as formulações dos néctares, as polpas diluídas (F1 e F2) foram acrescidas em função do 

teor de sólidos solúveis, segundo o cálculo, a quantidade de açúcar suficiente para elevar o teor de 

sólidos para 17 ºBrix por balanço de massa. Também foi adicionada às bebidas 0,25% de flor de 

camomila desidratada. Os néctares foram pasteurizados a 90 °C por 30 segundos, para a limpidez das 

bebidas foi realizada a filtração. Envazados e mantidos sob refrigeração a 8 ºC até o momento das 

análises. 

Calculou-se a quantidade de sacarose suficiente para elevar o teor de sólidos solúveis do 

néctar 17 ºBrix, utilizando-se o cálculo de balanço de massa: Mp x °Brixp + Ma x °Brixa = Mproduto 

x °Brixproduto. Onde: °Brixa= °Brix do açúcar; Mp = massa do produto néctar 

 

As seguintes análises foram realizadas em triplicata (n=3) nos néctares artesanais 

elaborados: 

• pH:  determinado em potenciômetro da marca Hanna Instruments, modelo HI9321, previamente 

calibrado com soluções tampões de pH 4 e 7, de acordo com o método 981.12 da AOAC (1997). 

• Acidez total titulável (ATT): realizada por titulometria com solução de hidróxido de sódio 0,1 

N até a primeira coloração rosa persistente por aproximadamente 30 segundos, e fator de 

conversão do ácido cítrico foi de 64,02 (AOAC, 1997). 
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• Sólidos solúveis totais (SST): foram quantificados nas amostras, por meio de leitura direta em 

refratômetro de bancada segundo AOAC (1997). 

• Umidade: determinada por gravimetria, em estufa da marca Tecnal modelo TE – 395, de acordo 

com o método 920.151 da AOAC (1997). 

• Cinzas: as amostras foram incineradas em forno tipo mufla a 550 °C, de acordo com o método 

930.05 da AOAC (1997). 

• Proteínas: foram determinadas de acordo com Método do Biureto descrito por Layne (1957). 

É um método colorimétrico, cuja cor, que varia de rosa a púrpura, é formada devido ao complexo 

de íons de cobre e o nitrogênio das ligações peptídicas, obtidas quando soluções de proteínas 

em meio fortemente alcalino são tratadas com soluções diluídas de íons cúpricos. Esses 

compostos têm absorção máxima em 540 nm e foram lidos em um espectrofotômetro do tipo 

uv-visível da Marca Bioespectro, Modelo SP-220.  

• Lipídios: determinado através da extração com mistura de solventes a frio, método de Bligh e 

Dyer (1959). 

• Carboidratos: foi calculado por diferença, segundo Resolução n° 360 de 23 de dezembro de 

2003 (ANVISA, 2003d). Carboidratos (%): [100 – (% umidade + % proteína + % lipídios + % 

cinzas)].  

• Valor energético total (VET): foi estimado (kcal/100g) utilizando-se os fatores de conversão 

de Atwater: 4 kcal/g para carboidratos e proteínas e 9 kcal/g para lipídios segundo Anderson et 

al. (1988) e a Resolução n° 360 de 23 de dezembro de 2003 (ANVISA, 2003d). 

 Os resultados das análises físico-químicas dos produtos artesanais néctar de maracujá com 

camomila elaborados foram submetidas à análise de variância, e quando apresentaram diferenças 

foram comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software SAS® 

versão 9.4 (SAS INSTITUTE, 2013). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
Os valores médios obtidos na caracterização físico-química do néctar de maracujá com 

camomila podem ser observados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Caracterização físico-química dos néctares de maracujá com camomila. 

Determinações 

Néctar de Maracujá com Camomila   

F1 (50% polpa 

maracujá) 

F2 (25% polpa 

maracujá) 
DMS F calc. CV 

 

pH 3,23 ± 0,06a 3,30 ± 0,05a 0,1851 1,00ns 2,4995  

SST (ºBrix)** 17,83 ± 0,28a 16,17 ± 0,29b 0,6544 50,00* 1,6981  

ATT (g/100g ác. cítrico) ** 1,59 ± 0,03a 0,79 ± 0,05b 0,0307 52,3636* 1,1346  

Umidade (g/100g) 81,87 ± 0,24b 82,82 ± 0,43a 0,7852 11,05* 0,4206  

Cinzas (g/100g)** 0,28 ± 0,04a 0,16 ± 0,02b 0,0434 62,23* 8,6384  

Proteínas (g/100g)** 0,30 ± 0,03a 0,20 ± 0,02b 0,054 30,12* 9,3966  

Lipídios (g/100g)** 0,93 ± 0,08a 0,60 ± 0,09b 0,1416 41,88* 8,1634  

Carboidratos (g/100g)** 16,61 ± 0,20a 16,22 ± 0,37a 0,6871 2,44ns 1,8463  

VET (kcal/100g) 76,01 71,08     

SST – Sólidos solúveis totais. ATT – Acidez total titulável. DMS – Diferença mínima significativa; médias seguidas pela mesma 

letra na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; ns - não 

significativo; * - significativo ao nível de 5% de probabilidade. CV - coeficiente de variação experimental; **Resultados em base 

úmida. VET – Valor Energético Total. Os valores representam a média ± desvio padrão de três replicatas (n = 3). 
Fonte: A autora. 

 

Os valores médios obtidos para os parâmetros avaliados, pH e carboidratos não diferiram 

(p > 0,05) entre as duas formulações de néctar (F1: 50% de polpa e F2: 25% de polpa de maracujá) 

(Tabela 1). Para os teores de sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT), cinzas, 

lipídios e proteínas foram maiores no néctar F1 (p < 0,05) (Tabela 3). Apenas o parâmetro umidade 

apresentou valor médio superior na formulação de néctar F2 (p < 0,05) (Tabela 1), fato este 

explicado pela menor concentração de polpa no produto. 

Os valores encontrados para o pH nas duas formulações de néctar foram de 3,23 (F1) e 3,30 

(F2) (Tabela 1). Uma vez que a legislação brasileira vigente estabelece o mínimo de 2,50 para a 

polpa de maracujá (MAPA, 2016b). E se levar em consideração que as formulações foram 

processadas com 25 e 50% de polpa., os resultados foram satisfatórios e também estão dentro da 

faixa ácida (abaixo de 4,5), o que contribui para a segurança alimentar dos néctares elaborados 

(JAY, 2005). Arantes (2012) ao analisar a rotulagem e as características físico-químicas de néctar 

de maracujá amarelo, encontrou valores médios de pH na faixa de 2,78 a 3,03. Os valores de pH 

obtidos estão próximos aos observados por Silva (2016) em seu trabalho sobre elaboração de néctar 

misto de manga e maracujá (2,86 a 3,33). 

Os valores de sólidos solúveis totais do presente estudo foram de 17,83 e 16,17 ºBrix paras 

as formulações F1 e F2, respectivamente (Tabela 1). Segundo os padrões de identidade e qualidade 
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gerais para sucos e néctares tropicais estabelecidos pela Instrução Normativa nº 12, de 4 de 

setembro de 2003 (MAPA, 2003a), o valor mínimo é de 11ºBrix para o néctar de maracujá, logo 

ambas as formulações estão dentro dos padrões exigidos para o produto. Valor próximo aos 

encentrados neste estudo foram verificados por Bezerra et al. (2013) (18,2 ºBrix) ao avaliarem o 

comportamento reológico de suco misto elaborado com frutas tropicais (acerola, maracujá e 

taperebá). 

A acidez total titulável é um dos critérios utilizados para a classificação das frutas, devido 

ao acentuado sabor, logo teores elevados de acidez dos frutos, permite maior diluição de seu 

produto que, por conseguinte, aumenta o rendimento na industrialização dos sucos 

(SACRAMENTO et al., 2007; SILVA; 2016). No estudo em questão foi verificado o teor de acidez 

de 1,59 (F1) e 0,79 g/100g (F2) de ácido cítrico, para as duas formulações de néctar de maracujá 

com camomila (Tabela 1), logo os valores encontram-se de acordo com o padrão de identidade 

qualidade de néctar de maracujá definido pela Instrução Normativa nº 12, de 4 de setembro de 

2003, a qual estabelece limite mínimo de 0,25 g/100g (MAPA, 2003a). Nogueira (2017) observou 

valores de 0,59 a 1,08 g/100g de ácido cítrico em sua avaliação de parâmetros físico-químicos de 

néctares de abacaxi, acerola, goiaba, manga, maracujá, morango e uva. 

Os néctares apresentaram umidade elevada (F1: 81,87 g/100g e F2: 82,82 g/100g) (Tabela 

1), logo devem passar por processo térmico (pasteurização ou UHT) e serem mantidos em 

temperatura de refrigeração (MAPA, 2003a). Silva et al. (2015) encontraram valores próximos de 

umidade (74,8 a 81,27 g/100g) em bebidas mistas de extratos de arroz com maracujá e mamão. 

O maracujá é considerado boa fonte de minerais, apresentando teor médio de cinzas de 0,4 

g/100g, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011). No 

presente estudo obteve-se teores de 0,28 e 0,16 g/100g de cinzas, valores estes compatíveis com a 

diluição da polpa de maracujá (F1: 50% de polpa e F2: 25% de polpa) realizada nas duas 

formulações de néctar obtidas. Bezerra et al. (2013) também encontraram valor de 0,16 g/100g de 

cinzas ao formularem suco misto elaborado com acerola, maracujá e taperebá. 

Com relação ao teor de proteína, frutas, em geral, não são boas fontes protéicas. Silva et al. 

(2015) ao estudarem bebida a base de quirera de arroz saborizadas com mamão e maracujá, 
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encontraram teores um pouco superior deste macro nutriente (0,45 a 0,48 g/100g), em relação aos 

encontrados no estudo em questão (F1: 0,30 g/100g e F2: 0,20 g/100g) (Tabela 1). 

O teor de lipídios foi menor no néctar F2 (0,60 g/100g) do que no F1 (0,93 g/100g), fato 

este explicado pela diferença na concentração de polpa de maracujá adicionada nos mesmos 

(Tabela 1). Acima dos valores observados por Diniz, Figueira e Venturini Filho (2013) (0,29 a 0,31 

g/100g) ao estudarem a determinação do valor energético em bebidas de maracujás. 

Os néctares de maracujá com camomila forneceram baixos teores de carboidratos e valor 

calórico (Tabela 1), quando comparados a alguns alimentos que são referidos na TACO (2011). 

Diniz, Figueira e Venturini Filho (2013) encontraram valores médios de carboidratos de 12,69 

g/100g) ao determinarem o valor energético em néctar de maracujá. Bezerra et al. (2013) também 

verificaram valores parecidos em suco misto elaborado com acerola, maracujá e taperebá, de 11,84 

g/100g para carboidratos, além de valor calórico de 51,09 kcal/100g.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

Para os néctares formulados, os valores de pH, sólidos solúveis totais, acidez total titulável, 

umidade encontram-se de acordo com o padrão de identidade qualidade de néctar de maracujá 

definidos pela Instrução Normativa de 2003 para o néctar e a Resolução Normativa de 1978 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a geleia e doce em massa. E os teores de cinzas e 

carboidratos para os produtos néctar estão conforme dados da TACO. 
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RESUMO 

A composição fitoplanctônica e parâmetros físico-químicos foram investigados em três 

localidades: São Caetano de Odivelas, Pereru de Fátima e Vigia. O objetivo deste trabalho 

consistiu em verificar as condições ambientais, biodiversidade (riqueza de espécies) e densidade 

fitoplanctônica em ambientes estuarino do nordeste paraense. Os dados físico-químicos 

mostraram que não houve variação significativa da temperatura e do pH entre as localidades. A 

composição do fitoplâncton foi caracterizada pela dominância de diatomáceas, sendo abundante 

as espécies Coscinodiscus rothii (Ehrenberg); Coscinodiscus concinnus W. Smith; Skeletonema 

costatum (Greville) Cleve; Polymyxus coronalis Bailey. Além disso, foram aplicados os índices 

de Jaccard e Sorensen para verificar a diversidade e similaridade das áreas em estudos, a 

composição fitoplanctônica apresentou similaridade entre Vigia e Pereru de Fátima, entretanto 

São Caetano de Odivelas não foi similar às demais o que demonstra serem ambientes com 

microficoflora diferentes.  

 

Palavras-chave: fitoplâcton, parâmetros físico-químicos, ambiente estuarino.  
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INTRODUÇÃO  

 

O fitoplâncton desempenha um papel importante na dinâmica da teia alimentar sendo os 

principais produtores primários e também influenciam nos ciclos biogeoquímicos (VARGAS 

2006; CHASSOT 2014; PASSOW 2012). As comunidades fitoplanctônica vivem em suspensão 

no meio aquático e respondem de maneira mais rápida às alterações ambientais decorrentes da 

interferência antrópica ou natural por consequência ocorrem mudanças na sua estrutura, taxa de 

crescimento e composição (USEPA, 1998).   

          Na região intertropical o fitoplâncton está sujeito às variações, influenciados pela diferença 

entre as épocas de chuvas e estiagem esses eventos constantes no ambiente condicionam 

modificações nas características físicas e químicas no meio ambiente podendo provocar 

flutuações populacionais (HORNE, 1994). Em ambientes estuarinos da Amazônia ocorrem 

processos hidrodinâmicos resultantes das correntes costeiras, da elevada precipitação e descarga 

de água, soluto e material particulado (NITTROUER & DEMASTER). Segundo, Loverde-

Oliveira, et al. (2012) a composição e abundância da comunidade fitoplânctonica são afetadas 

por fatores como a transparência da água e a condutividade elétrica. Sendo que ao longo do ano 

com o ciclo hidrológico as algas sofrem influência tal fato acarreta no registro de espécies no 

ambiente, algumas necessitam de condições ideais para sua permanência e desenvolvimento no 

ecossistema ou mesmo sofrem “pulsos” desaparecendo em determinado período de tempo e 

reaparecendo posteriormente (RODRIGUES, 2015).   

          Estes processos são fortemente atenuantes nos ecossistemas estuarinos que influenciam na 

dinâmica e a distribuição da biota, especialmente, o fitoplâncton, isto porque, sendo produtores 

primários estão diretamente relacionados ao fluxo de matéria e energia da rede trófica e também 

são bastante suscetíveis as alterações físicas e químicas do ambiente (VALIELA 1995).  

         O objetivo deste trabalho consiste verificar os parâmetros físico-químicos, a composição, 

biodiversidade (riqueza de espécies) e densidade fitoplanctônica em ambientes estuarinos do 

nordeste paraense. Deste modo, identificar as características físicas, químicas e biológicas destes 
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sistemas permite obter maior conhecimento da comunidade biótica e também servem para estudos 

de manejo e prevenção do ecossistema.   

MATERIAL E MÉTODOS   

 

             A coleta de amostras de plâncton foi realizada no mês Setembro/2017 em São Caetano de 

Odivelas, as margens do rio Barreto (0°44'58.1"S 48°01'08.8"W), Pereru de Fátima (0°45'57.1"S 

48°05'56.6"W) e em Vigia de Nazaré, no Furo da Laura (0°51'13.4"S 48°08'46.7"W), áreas 

banhadas pela Baía do Marajó e localizadas na microrregião do Salgado paraense, Brasil.   

               Inicialmente, com o auxílio de uma sonda HANNA HI9828, foram feitas “in situ” da 

temperatura, salinidade, condutividade elétrica, saturação de oxigênio, oxigênio dissolvido e 

sólido totais dissolvido. Em seguida, amostras de água da superfície foram coletadas para o estudo 

quantitativo e para o qualitativo as amostras de plâncton foram obtidas através da filtragem de a 

aproximadamente 100 litros de água utilizando rede de plâncton com abertura de malha de 64µm, 

após coletadas, as amostras foram fixadas com formol 4%. Para a análise da composição e 

abundância relativa foi utilizado microscópio óptico. Na determinação da densidade (nºorg./L) 

foi feita pelo método de sedimentação de Uthermöhl e analisadas em microscópio invertido. Além 

disso, foram empregados índices de Jaccard e Sorensen para determinação da diversidade e 

similaridade das áreas em estudo.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

    As análise físico-químicas constataram que não houve variação acentuada da 

temperatura e do pH entre as localidades e nem apresentaram valores elevados que normalmente 

são indicadores de poluição ou de decomposição. Os dados sobre condutividade elétrica não 

apresentaram muita diferença, no entanto é possível notar que os valores obtidos são devidos, 

principalmente, à região de estuário amazônico por sofrer influência da água marinha costeira.  

Os valores referentes à salinidade foram maiores 0,5 que segundo a resolução do CONAMA 

357/2005 caracteriza ambientes de estuário. Pereru de Fátima (P2) apresentou o maior valor de 

saturação de oxigênio dissolvido (125,4%), o que poderiam indicar maior densidade e 

consequentemente maior atividade fotossintética do fitoplâncton (tabela 1).  
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Tabela 1. Variação dos parâmetros físico-químicos em São Caetano de Odivelas, Pereru 

deFátima e Vigia de Nazaré, Pará. 

Fonte: Costa et al. (2018).  

                Porém, ao se observar os resultados dos sólidos totais dissolvidos (STD), em P2 foi de 

724 ppm seguido por P1 com 718 ppm e P3 com 716 ppm. Tais valores altos para STD é 

relacionado ao material em suspensão ou à turbidez da água, interferindo na intensidade dos 

feixes de luz que penetram na coluna d’água, influenciando assim no metabolismo o que poderia 

explicar a menor quantidade de fitoplâcton/L de 33.000 nesse ponto do que em relação a São 

Caetano de Odivelas e a Vigia 53.200 e 46.600 respectivamente (figura 1), uma vez que, quanto 

menos luz disponível na camada superficial, menor o número de organismos. Tal situação revela-

se semelhante ao obtido por Matsuzaki et al (2004), o qual apresentou menor quantidade de 

organismos em virtude da diminuição da taxa metabólica do fitoplâcton.  

Esses resultados se contrapõem aos resultados de oxigênio dissolvido (OD) o que indicaria 

maior densidade o que não é constatado. Nesse sentido, os valores obtidos para OD podem estar 

relacionados ao momento da maré baixa que pode ter influenciado no resultado.  

  

Pontos  TEMP °C  pH  COND. ELÉT.  SAL.  O.D.%  S.T.D  

  

São Caetano de Odivelas (P1)  

  

Pereru de Fátima (P2)  

  

29,2  

  

28,8  

  

7,8  

  

7,7  

  

1437  

  

1448  

  

0,71  

  

0,72  

  

73,2  

  

125,4  

  

718 ppm  

  

724 ppm  

  

Vigia (P3)  

  

29,4  7,8  1432  0,71  89,9  716 ppm  
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Figura 1. Variação da densidade fitoplanctônica (org/l) em três pontos nos municípios de 

São Caetano de Odivelas, Pereru de Fátima e Vigia de Nazaré, Pará.   

  

             Fonte: Costa et al. (2018).  

No período de estudo, observou-se a presença diatomáceas, dinoflagelados e cianofíceas, 

sendo predominante a ocorrência de diatomáceas marinhas. Tal situação indica que esses 

organismos estão melhor adaptados ao ambiente oligoalino, demostrando que esse grupo possui 

maior tolerância às variações da salinidade (Passavante & Feitosa, 1989; Melo-Magalhaes et al, 

2004).  

A composição fitoplanctônica revelou a ocorrência 32 táxons com a predominância de 

diatomáceas, sendo que as espécies Coscinodiscus rothii (Ehrenberg); Coscinodiscus concinnus 

W. Smith; Skeletonema costatum (Greville) Cleve; Polymyxus coronalis Bailey foram as mais 

frequentementes (tabela 2).   

A composição fitoplanctônica similar entre Vigia e Pereru de Fátima pode estar relacionada às  

características abióticas (WETZEL, 1993) contidas em uma mesma massa d’água que penetra 

nestes dois pontos apresentando mesmas características em termos de comunidades.  
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•   

Tabela 2. Composição do fitoplâcton nos estuários de São Caetano de Odivelas, Pereru de Fátima e 

Vigia de Nazaré, Pará. 

Espécie  São Caetano  Pereru de Fátima  Vigia  

DIATOMÉCEAS        

Coscinodiscus concinnus W. Smith      •  

Odontella regia (Schultze) Simonsen  •  •  •  

Coscinodiscus oculus-iridis (Ehrenberg)   •  •  •  

Coscinodiscus rothii (Ehrenberg) Grunow  •  •  •  

Polymyxus coronalis Bailey  •  •  •  

Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Tempere & Peragallo   •  •   •  

Triceratium favus Ehrenberg  •  •     

Chaetoceros compressus Lauder   •      

Odontella sinensis (Greville) Grunow  •  •    

Coscinodiscus lineatus Ehrenberg     •  •  

Chaetoceros peruvianus Brightwell    •    

Actinoptychus splendens (Shadbolt)    •  •  

Odontella mobiliensis (Bailey) Grunow   •  •  •  

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky  •  •     

Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Riemann & J.C.Lewin   •  •   •  

Bacteriastrum hyalinum Lauder  •  •    

Pleurosigma angulatum (J.T.Quekett) W.Smith   •    • Caloneis linearis (Cleve) Boyer   

 •    

Actinoptychus senarius (Ehrenberg) Ehrenberg   •      

Chaetoceros brevis F.Schütt     •    

Gyrosigma hippocampus Hassall     •    

Pleurosigma marinum Donkin   •      

Surirella febigeri F.W.Lewis   •      

Pleurosigma aestuarii (Brébisson ex Kützing) W.Smith    •    

Rhabdonema arcuatum (Lyngbye) Kützing    •    

Rhizosolenia alata Brightwell   •     Bacteriastrum delicatulum Cleve   •      

Trinacria pileolus (Ehrenberg) Grunow  •      

Pleurosigma formosum W.Smith  •      

Skeletonema costatum (Greville) Cleve  •  •  •  

DINIFLAGEDADO        

Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin (dinoflagelado)  •  •  •  

CIANOFÍCEA        

Oscillatoria (cianofícea)  •    

Fonte: Costa et al. (2018).    
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Fonte: Costa et al. (2018).  

No que se refere à análise sobre a abundância relativa (tabela 3), tais dados corroboraram 

a predomínio de diatomáceas no período de estudo, revelando que Coscinodiscus concinnus foi 

abundante em Vigia de Nazaré; Coscinodiscus rothii em Pereru de Fátima, assim como 

Skeletonema costatum e Odontella regia foram as mais abundantes em São Caetano de Odivelas.  

Tabela 3. Abundância relativa do fitoplâcton nos estuários de São Caetano de Odivelas, Pereru de 

Fátima e  

Vigia de Nazaré, Pará.  

  São Caetano     Pereru de Fátima  Vigia  

Skeletonema costatum  26%  1%  0  

Coscinodiscus rothii  0  44%  29%  

Coscinodiscus concinnus  0  0  64%  

Odontella regia  22%  15%  0  

 

Fonte: Costa et al. (2018).  

  

Tabela 4. Matriz obtida pelo índice de Sorense.  

   São Caetano  Pereru de Fátima  Vigia  

São Caetano  *  0,59  0,59  

Pereru de Fátima  *  *  0,62  

Vigia  *  *  *  

Fonte: Costa et al. (2018).  

  

Tabela 5. Matriz obtida pelo índice de Jaccard.  

  

  São Caetano  Pereru de Fátima  Vigia  

São Caetano  *  0,41  0,42  

Pereru de Fátima  *  *  0,45  

Vigia  *  *  *  

Fonte: Costa et al. (2018).    

Segundo o índice de similaridade de Jaccard nos pontos de Vigia e Pereru de Fátima 

apresentaram uma semelhante entre a composição de espécies dos ambientes de 45%, enquanto 
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pelo índice de Sorensen essa semelhança foi de 62% de um total de 32 grupos identificados (tabela 

4 e 5). O que seria esperado uma semelhança maior entre São Caetano de Odivelas com Pereru 

de Fátima devido serem locais mais próximos, porém tal resultado poderia estar relacionado a 

correnteza do rio e ao período de chuvas, afetando a turbidez e os organismos nesse ambiente  

CONCLUSÃO  

 

• A quantidade de luz influencia diretamente na produção primária, aumentando a 

disponibilidade de oxigênio na água. Porém, Pereru de Fátima apresentou a maior taxa de 

oxigênio e de sólidos dissolvidos na água em comparação a Vigia e São Caetano de Odivelas 

e pouca quantidade de organismos por litro, dois fatores, que se contrapõe.   

• Nesses ambientes foi registrada presença de diatomáceas, dinoflagelados e cianofíceas, 

porém, predominantemente de espécies marinhas de diatomáceas. Isso ocorreu devido a 

entrada de água marinha costeira por ocasião da preamar no momento da coleta.   

• O índice de similaridade mostrou maior semelhança entre Pereru de Fátima e Vigia, ou seja, 

esses dois ambientes compartilham mais espécies entre si do que em relação a São Caetano.  
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RESUMO  

O presente trabalho abordou fatos da realidade de como as práticas pedagógicas envolvendo as 

temáticas CTSA estão sendo aplicada nas aulas, observando o fato de que ainda há docentes do 

ensino de ciências que desconhecem as práticas pedagógicas abrangendo as questões vinculadas 

ao CTSA, o que dificulta um ensino contextualizado e acaba distanciando o aluno de sua realidade. 

O trabalho abordou esta temática, pois os métodos CTSA trabalham os conteúdos da disciplina 

englobando a ciência de forma contextualizada e agrupada a outras áreas: Tecnologia, Sociedade e 

Meio Ambiente. Com o objetivo de proporcionar aos alunos uma melhor compreensão dos 

acontecimentos relacionados a ciência que acontecem ao seu redor, dispondo de subsídios que farão 

com que os mesmos sejam sujeitos responsáveis com as tomadas de decisões que interviram na 

vida da coletividade.  A metodologia do presente estudo contou a participação de professores que 

foram entrevistas por meio de recursos virtuais, como: facebook e whatsapp. Constatou-se que a 

falta de cursos de aperfeiçoamento fazem com que os professores desconheçam as novas práticas 

de ensino, além do mais, observou-se que a falta de recursos tecnológicos (computador e acesso a 

internet) dificultam trabalhar as tecnológicas nas escolas. Assim, conclui-se que os professores 

devem buscar sempre estarem atualizados para contribuírem na formação crítica dos alunos. 

 

Palavras-chave: CTSA. Contextualizadas. Pedagógicas.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente a ciência é trabalhada de forma conjunta e mais ampla, CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente). Uma tendência no ensino de ciências que visa formar cidadãos 

conscientes de seu dever na sociedade, tanto de cunho ecológico como tecnológico. Segundo Navas 

et al., (2007), o CTSA dá suporte para uma educação diferenciada no ensino de ciências, podendo 

ser explorada tanto no contexto da educação formal, como também na educação informal.  

O enfoque em CTSA vai além das fronteias das escolas. O mesmo apresenta-se na 

sociedade, dando condições às pessoas de compreenderem fenômenos sociais que ocorrem, se 

inteirarem sobre o uso correto das tecnologias, como também permite ao indivíduo notar que a 

ciência nos rodeia e propicia melhores condições de vida. Para Parreira (2012), a escola deve dar 

requisito aos alunos para que possam se adequar nas novas necessidades que o mercado de trabalho 

e a sociedade exigem, dando condições para resolverem situações e problemas do dia a dia que 

possam afetar suas vidas.  

 

1.1CIÊNCIAS NA CONTRIBUIÇÃO DA CIDADANIA 

Do modo como os indivíduos são ensinados, por meio de informação, conscientização, irão 

possuir mais chances de tornarem-se cidadãos responsáveis com o meio ambiente, atuando na 

sociedade pensando no bem coletivo, tendo ações coerentes com a comunidade. 

Para Pinheiro et al., (2007), as pessoas necessitam ser mais ativas nas decisões que 

envolvam o meio ambiente, para isso precisam ter acesso às informações sobre o desenvolvimento 

científico-tecnológico, para que deste modo, venham ter condições de avaliar e participar das 

decisões que afetem o meio onde vivem. 

As escolas precisam inserir nos currículos o ensino CTSA, visto que irá colocar o aluno em 

uma situação que o levará a se tornar um cidadão crítico, atuando na sociedade não como mero 

espectador, mas como indivíduo ativo e atuante no grupo onde reside. 

De acordo com Peréz (2012), o exercício da cidadania se concretiza em uma sociedade 

democrática à medida que os indivíduos tem maior participação no poder, embora, a participação 

ativa das pessoas ainda não seja concretizada, é indispensável que se desenvolvam processos de 
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formação que visem a contribuição de sujeitos eficazes na sociedade.   

 

1.2 A CIÊNCIA PRODUZ CIDADÃOS CRÍTICOS E CONSCIENTES 

Percebe-se no mundo um crescente avanço na era tecnológica, no entanto, os seres humanos 

não estão aptos a utilizarem de forma consciente. O consumo negligenciado se dá por falta de não 

saber relacionar o avanço tecnológico com o avanço social. Para Ricardo (2007), o mundo está 

cada vez mais artificial, tendo a necessidade de se cumular de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, para a tomada de decisões corretas, tanto individuais como coletivas.  

Observa-se na sociedade que a maioria dos indivíduos não possui requisitos para 

questionarem os fenômenos que ocorrem, não tendo um pensamento crítico para utilizarem os 

recursos disponíveis ou mesmo desconsiderarem seu uso quando necessário. Brasil (1997), diz que 

o ensino de ciências passa a dar condições para que os alunos identifiquem os problemas a partir 

de observações e criem suas próprias conclusões, democratizando o conhecimento científico, 

fazendo que seja reconhecida a importância da vivencia científica tanto para eventuais futuros 

cientistas, como também para os cidadãos comuns.  

Deste modo este trabalho visa fornecer condições favoráveis as pessoas de como serem 

consumidores conscientes, pessoas críticas, capazes de participar ativamente do meio onde vivem, 

por meio do estudo CTSA. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a metodologia do presente artigo foi realizada uma pesquisa quanti qualitativa, 

coletando dados por meio de entrevistas que foram feitas com professores de ciências de nível 

médio e superior para verificar se conhecem e como estão aplicando as metodologias CTSA em 

suas aulas. Como também foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio de artigos que 

discorrem sobre a temática CTSA. 

A partir dos dados obtidos pelas entrevistas, foram elaborados tabelas e gráficos que 

permitiram uma melhor visualização dos resultados obtidos.  

As entrevistas foram estruturadas, e continham quatro perguntas, onde foram feitas através 
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de recursos online como: whatsapp e facebook.  

Para Ribas e Fonseca (2008), as entrevistas estruturadas apresentam as perguntas ordenadas 

em roteiro pré-estabelecido, que devem seguir a mesma ordem para todos os entrevistados, a fim 

de se comparar as diferenças entre as respostas dos entrevistados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A partir das respostas obtidas pelas entrevistas, foram discutidos os resultados das quatro 

questões. 

Figura 1 – Entrevista estruturada. 

 

Fonte: Martins e Arruda (2018). 

Ao analisar os educadores e sua opção pela escolha da profissão trazidos na questão 1, pode-

se certificar que poucos decidiram a profissão por vocação (2%), enquanto que 98% responderam 

que optaram por seguir a profissão por necessidades (figura 2). 

Na verificação das respostas da pergunta número 2, a respeito do tempo que ministram 

aulas, as respostas obtidas foram de doze a dezessete anos, alguns ministram aulas em várias 

escolas diferentes, outros em instituições particulares, estaduais e federais, ao relatarem suas 

experiências pode-se concluir que todos possuem 100% de interatividade em suas aulas (figura 3). 

Com o decorrer dos anos na profissão de professor, é averiguado que muitos docentes 

apenas acumulam tempo de serviço, tendo muita das vezes pouco contato com os recursos 
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pedagógicos, fato devido também a falta de políticas públicas nas escolas.  

 

Figura 2 – Como você descobriu sua vocação para exercer a profissão de educador? 

 

Fonte: Martins e Arruda (2018). 

 

 

Figura 3 – Interatividade nas aulas. 

 
Fonte: Martins e Arruda (2018). 
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Analisando a resposta número 3, foi possível constatar que ainda há profissionais de 

ciências que não conhecem a prática pedagógica CTSA. Fatos que contribuem com esta ausência 

de informação, são a inexistência de cursos de capacitação, falta de planejamento escolar. 

Segundo Silva (2011), a falta de capacitação, orientação, treinamento e motivação para os 

professores, sobre o conhecimento e a correta utilização da práticas pedagógicas, impactam na 

qualidade das aulas e afetam no rendimento dos estudantes. 

Abaixo a resposta dada por um professor: 

“Não conheço esta prática pedagógica pois não temos curso de capacitação e nem 

semana pedagógica.” 

Outro dado observado foi nos professores que dizem conhecer a prática pedagógica do 

CTSA, mas não a utilizam de forma frequente, visto as dificuldades que os ambientes escolares 

apresentam pela falta de recursos tecnológicos, como: computador, acesso a internet, entre outros. 

De acordo com a Fundação Victor Civita (2009), um dos principais problemas no uso de 

trabalhar as tecnologias nas escolas, são as questões de infraestrutura, dando-se pelo número 

reduzido de computadores, e pela falta de laboratórios nas escolas. 

Segue abaixo a resposta dada por um professor:  

“Conheço a metodologia que envolve o CTSA e até aplico em sala de aula, mas não de 

forma frequente, pois em se tratando de tecnologia, esbarramos na falta de recursos como 

computadores, acesso a internet, entre outros, mas fazemos o que podemos para aplicar estas 

ferramentas de trabalho no processo ensino aprendizagem.” 

Ainda discutindo a resposta para a pergunta número 1, evidencia-se que há professores que 

conhecem a prática abrangendo o CTSA e os mesmos fazem questão de trabalha-la em sala de aula, 

e ainda afirmam que a ciência não deve ser trabalhada de forma restrita, mas deve abranger todas 

as demais áreas.  

Para Borges et al., (2010), o contexto do ensino de ciências é considerado um campo de 

trabalho interdisciplinar, onde é permitido uma melhor integração do ensino ambiental e 

tecnológico. 

Segue abaixo a transcrição da fala de um professor: 

“Conheço sim e faço questão de contextualizar e mostrar que a ciência não se restringe 
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ao estudo de uma área do conhecimento, mas que abrange todas as demais. Impossível separá-

las!” 

Em seguida é apresentado o gráfico com informações acerca docentes de ciências que 

conhecem ou desconhecem a prática metodológica CTSA: 

 

Figura 3 – Você conhece a prática metodológica envolvendo o CTSA?  

 

Fonte: Martins e Arruda (2018).  

 

Averiguando o gráfico acima, certifica-se 80% dos professores conhecem a prática 

metodológica do CTSA, o que se expressa como fato positivo da pesquisa, no entanto, o gráfico 

demonstra que 20% ainda não conhecem tal prática, o que deve ser um alerta para que os 

professores busquem constantemente a atualização das práticas pedagógicas. 

Para Branco (S.d.), ao se deparar com as políticas sociais vinculadas à área educacional, a 

formação continuada para professores é uma das mais complexas, envolvendo vários aspectos, 

como: o conhecimento, trabalho em grupo, os alunos, a escola, o contexto histórico e social, etc. 

Analisando a questão número 4 foi elaborada a tabela 1, onde constata-se que os professores 

abordam a temática CTSA, explorando o cotidiano dos estudantes, construindo cidadãos críticos 

que dispõem de conhecimentos que subsidiam na sua participação ativa na sociedade. 

80%

20%

Sim

Não
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Abaixo está descriminada a tabela com sugestões dadas por professores de ciências de como 

veem a possibilidade de trabalhar CTSA em sala de aula: 

 

Tabela 1 – Método de utilização CTSA em sala de aula. 

Professor 1 Atualização sobre os assuntos ministrados e conhecer 

sua aplicação no dia a dia. 

Professor 2 Contextualizar o assunto ministrado com informações 

cotidianas, como: matérias jornalísticas de TVs ou 

internet. 

Professor 3 Associar a prática pedagógica ao desenvolvimento da 

vida do ser humano com o meio ambiente, despertando 

o aluno para o uso sustentável dos recursos naturais, 

incentivando-os e motivando-os a serem agentes 

multiplicadores da defesa e preservação do meio 

ambiente. 

Professor 4 Trabalhar os temas em aulas práticas. 

Fonte: Martins e Arruda (2018). 

 

De acordo com Quinato (2013), uma das aplicações mais relevantes do CTSA é a de buscar 

promover uma participação ativa das pessoas nas decisões relacionadas ao desenvolvimento, além 

do mais, envolve os indivíduos nas escolhas de investimento e aplicações de ciência e tecnologia.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a realização do trabalho diagnosticou-se que o ensino de ciências influencia reais 

modificações na sociedade. Ao abordar metodologias que englobem o CTSA em sala de aula, 

proporciona aos alunos aguçar seu espírito investigador, questionando e transformando a realidade 

onde vivem. Emerge daí a necessidade de buscar elementos para a resolução de problemas.  

A investigação é algo sensacional, além de cada cabeça ter curiosidades e conhecimentos 

prévios diferentes, orientar o passo a passo visa á construção de grandes elos profissionais na 

sociedade efetiva e a compreensão dos alunos. Tudo começa pela simples curiosidade, os porquês 

do ensino de ciência porque eu preciso aprender ou desenvolver ciência, tecnologia, sociedade e 
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Ambiente. 

A aprendizagem de ensino conteúdista, nivelada e avaliativa de forma conceitual 

apresentada na maioria das vezes na sala de aula é importante. Mas o método CTSA, que visa o 

senso investigativo e questionador é melhor, tendo em vista seu caráter formativo. 

Um dos requisitos das Leis das Diretrizes de base superior aplica o desenvolvimento 

profissional dos nossos alunos, e autonomias das universidades nas pesquisas científicas. 

Não esquecendo o compromisso do docente de fornecer credibilidade e democratização ao 

ensino, visando que os alunos se tornem cidadãos atuantes na sociedade. 

Assim conclui-se que o trabalho apontou maneiras favoráveis dos professores trabalharem 

os métodos CTSA em sala de aula, instruindo os alunos por meio da discussão nas aulas, a serem 

cidadãos críticos, que tenham condições de opinar nas questões sociais que envolvem a ciência. 
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RESUMO  

O presente artigo apresentou a ocorrência de uma aula didática utilizando a prática da produção do 

iogurte, um produto apreciado pelos adolescentes. A aula com a temática dos alimentos se deu por 

conta da importância dos estudantes associarem os assuntos abordados em sala de aula, com 

produtos que fazem parte de seus cotidianos, além de abordar a importância de aulas práticas nas 

escolas. A pesquisa é importante porque conscientizou os alunos sobre a importância das 

instituições que fabricam produtos alimentícios obedecerem as normas estabelecidas pelos órgãos 

de vigilância. O objetivo do trabalho foi mostrar que trabalhar assuntos relacionados a alimentos 

favorece a percepção crítica do alunos, contribuindo em sua formação socioeducativa. A pesquisa 

foi desenvolvida em uma escola da rede pública do município de Salinópolis – PA, com alunos de 

uma turma da primeira série do Ensino Médio. Nos resultados da pesquisa foi postulados sobre os 

teores de acidez permitidos no iogurte, a viscosidade do produto e aspectos da microbiologia do 

mesmo. Deste modo, concluímos que proporcionar aulas práticas para os estudantes favorece a 

interação dos alunos com a aula, permitindo a participação desses, despertando a curiosidade e 

trazendo sua atenção para o conteúdo ministrado. Assim, para a ocorrência de aulas práticas nas 

escolas, é necessário investimentos em equipamentos, recursos financeiros e principalmente 

profissionais comprometidos com o desenvolvimento dos alunos. 

  

Palavras-chave: Iogurte. Alimentos. Socioeducativa.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 
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1. INTRODUÇÃO 

 A química é uma ciência aplicada e cotidiana, uma disciplina obrigatória que contempla a 

grade curricular do ensino médio. A realidade observada em muitas escolas do Brasil é a 

ministração da disciplina por meio de aulas expositivas, utilizando poucos recursos didáticos. De 

acordo com Pontes et al., (2008), muitos professores não utilizam os recursos didáticos e 

tecnológicos educacionais disponíveis, causando a dificuldade para o aluno compreender conceitos 

e conteúdos da disciplina. 

O leite possui uma grande vantagem em relação aos demais alimentos, principalmente por 

causa da sua grande variedade de derivados, é por isso que nas últimas décadas o seu 

aproveitamento tem crescido cada vez mais economicamente, os derivados do leite são de 

diferentes origens (caprino, bovino, bubalino, etc.) possuem grandes margens de lucro, 

principalmente pela fácil manipulação no que diz respeito a textura, sabores (iogurte), e aceitação 

por parte dos consumidores. Para Silva et al., (2013), em aspectos nutricionais o leite é um alimento 

completo, apresenta em sua composição: água, carboidratos, gorduras, proteínas e sais minerais. 

     O iogurte é uma associação de germes, que vivem em simbiose, formada pelo 

Streptococcus thermophillus e o Lactobacillus bulgaricus.  A fermentação láctea é a ação dos 

microrganismos no leite e conseguinte transformações de seus elementos. Portanto, a fermentação 

está em estreita relação com o número de microrganismos vivos. Martins et al., (2014) afirmam 

que, o iogurte é feito a partir da fermentação do leite, dentre as fermentações utilizadas para a 

produção de alimentos se destacam: a fermentação láctea, a fermentação acética e a fermentação 

alcoólica.   

O leite possui açúcar (lactose), e é justamente ela que os microrganismos atacam de 

preferência, a transformação da lactose se dá o nome de fermentação láctica. Essa transformação 

consiste na decomposição da lactose em ácido láctico, que é realizada pela cultura mista formada 

pelo Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, atuando em simbiose (Behmer;1980). 

Trabalhar a temática de alimentos em sala de aula abri um leque de possibilidades para 

aulas experimentais futuras.  

O presente trabalho teve como objetivo contribuir para a formação dos alunos associando a 
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experiência da sala de aula com a vida cotidiana, tornando-os aptos a atuar na realidade 

socioeducativa. 

 

2. METODOLOGIA  

A pesquisa foi realizada na Escola Doutor Miguel de Santa Brígida, da rede pública do 

município de Salinópolis – PA, com alunos de uma turma da primeira série do ensino médio. 

Ocorrendo em dois dias de execução. 

No primeiro dia de aplicação, foi realizada uma aula teórica, explanando sobre a origem 

do iogurte, do que é feito e seus benefícios, neste momento da aula, surgiram questionamentos 

que foram respondidos pelo professor no momento da aula. 

No segundo dia de aplicação, foi realizada uma aula prática, procedendo na produção do 

iogurte, um produto de alto valor nutritivo e de grande aceitação pelos adolescentes.  

A coleta de dados foi feita por meio de relatórios feitos pelos próprios alunos, em que se 

analisaram os dados para posterior discussão. Discutindo a acidez, a viscosidade e análises 

microbiológicas. 

Após a fabricação do produto (iogurte), foi feita a degustação do mesmo pelos alunos e 

posteriormente o iogurte foi armazenado em formas de sorvete envolvidas por papeis, e foram 

guardados nos refrigeradores da escola.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O estudo em questão abordou como resultados o desenvolvimento da produção do iogurte 

em sala de aula. Um iogurte de sabor e textura suaves, com uma acidez não muito acentuada, 

utilizando leite bovino esterilizado. Relacionando o conteúdo ministrado em sala de aula com o 

cotidiano dos alunos.  

Segundo Santos et al., (2011), relacionar em sala de aula o conteúdo teórico-químico com 

o cotidiano dos alunos é um fator que diminui eventuais desinteresses pela matéria. 

Durante a apresentação do fluxograma (quadro 1), os alunos se mostraram muito 

empolgados, dando bastante atenção para a exposição da aula. Os mesmos fizeram perguntas sobre 
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todo o processo, enfatizando a participação dos estudantes em aulas experimentais. 

Para Alves e Stachak (2005), é observado o rendimento e participação dos alunos quando 

se utiliza metodologias com aulas experimentais, o interesse dos mesmos é acentuado quando 

desenvolvem as práticas, e percebem que estão interligadas com atividades que costumam fazer no 

dia a dia. 

 

Quadro 8 – Fluxograma utilizado no processo de iogurte natural. 

Lavagem e esterilização do equipamento 

Leite bovino (esterilizado) 

Inoculação 

Fechamento do fermentador e estatização do sistema 

Incubação (25º a 30º) em 72h 

Resfriamento: 5-10ºc 

Obtenção do produto iogurte natural 

Fonte: Arruda e Martins (2018). 

 

A legislação brasileira em vigor apresenta informações estabelecidas que devam ser 

seguidas sobre teores de acidez em iogurte, que devem variar entre 0,6 a 1,5% (MORAES et al., 

2016). Com base nestas informações os alunos tomam conhecimento da importância de 

consumirem iogurtes dentre dos teores de acidez estabelecidos. 

Após a fabricação do iogurte o mesmo foi degustado pela primeira vez pelos alunos estando 

em temperatura ambiente e foi degustado novamente em  uma segunda vez após ser refrigerado, 

tendo melhor aceitação pelos estudantes. 

Segundo Fujihara (2014), quando o iogurte é posto em tratamento térmico ocorre o aumento 

da cultura láctea, por redução do conteúdo de oxigênio do leite, e ainda influi no aumento da 

viscosidade do iogurte, melhorando sua textura. 

De acordo com a instrução normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007, a fermentação do 

iogurte se realiza com os seguintes cultivos: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Bifidobacterium sp, Streptococus salivarius sub sp thermophilus e/ou outras bactérias ácido-
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lácticas, que com suas atividades favorecem as características do produto final (Brasil, 2007). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após a produção do iogurte natural foram observados avanços importantes na aula de aula, 

como a interação professor-aluno e aluno-aluno, o estímulo a curiosidade dos estudantes e a atenção 

voltada para o conteúdo ministrado.   

A escola se propôs a trabalhar com novas metodologias de aprendizagem ao permitir aulas 

práticas na turma. Esse é um grande desafio para a educação, pois as escolas ainda esbarram com 

a falta de infraestruturas (laboratórios de ciência) e com a falta de recursos pedagógicos. 

Para que as ocorrências de aulas experimentais ocorram nas escolas, é necessário 

investimentos em equipamentos, recursos financeiros e principalmente profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento dos alunos. 

Com o desenvolvimento da aula inserindo a temática dos produtos alimentícios, os 

estudantes conscientizam-se da importância da verificação das normas estabelecidas pelas 

entidades fiscalizadoras. Contribuindo, assim, para o senso crítico destes consumidores.  
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RESUMO   

 Espécimes de Pectis elongata Kunth do horto medicinal da Universidade Federal Rural da 

Amazônia - Campus Belém, apresentam variações de aromas quando maceradas: alguns acessos 

apresentam aroma de cominho (PCH), enquanto outros apresentam aroma de capim-santo (PCS). 

Algumas plantas possuem uma grande quantidade de variedades, ecotipos e quimiotipos, 

dificultando a identificação da mesma. O objetivo deste trabalho foi avaliar as variações 

morfoanatômicas dentre esses espécimes e caracterizá-los nesses aspectos. A partir de material 

fértil com mesmo nível de desenvolvimento, foram feitos registros morfológicos com desenhos à 

Nankin, seguindo as técnicas usuais na composição de pranchas para fins taxonômicos. As 

fotomicrografias em microscopia fotônica foram obtidas a partir de lâminas histológicas dos 

órgãos vegetativos caule e folha, confeccionadas a mão livre, seguindo as técnicas usuais da 

anatomia vegetal. Os espécimes PCH apresentaram estrutura caulinar com seis lados bem 

destacados, entrenós mais alongados e com poucas ramificações; folhas mais desenvolvidas e com 

menor quantidade de emergências na margem; nó com menor quantidade de estípulas quando 

comparados com amostra de PCS, cujo caule apresentam entrenós mais curtos, amplamente 

ramificado; folhas menores com até quatro emergências na base foliar e nó com quatro estípulas. 

As folhas são anfiestomáticas, com estômatos anisocíticos em ambos espécimes, mesofilo 

dorsiventral e presença de bainha Kranz contornando os feixes vasculares e cavidades secretoras 

são mais destacadas nos espécimes PCS. A caracterização em nível morfológico e anatômico 

ratificam outras publicações no gênero Pectis. As variações morfoanatômicas são perceptíveis, 

entretanto não são suficientemente diagnósticas para afirmarmos tratar-se de espécies diferentes, 

mas há forte indício de constituírem diferentes quimiotipos.   

 

 Palavras-chave: Cavidade secretora. Cominho. Capim-santo.  
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INTRODUÇÃO  

 

Desde o surgimento das primeiras cidades, o ser humano vem acumulando conhecimento e 

aprimorando o uso de plantas na culinária, no ramo cosmético e na medicina. A etnobotânica é a 

aplicação de plantas medicinais na vida humana, aliás é muito importante pesquisas nessa área, 

pois subsidiam trabalhos sobre o uso consciente e sustentável da biodiversidade das plantas 

encontradas na Amazônia, valorizando o conhecimento empírico das comunidades sobre a 

aplicação das mesmas, uma vez que o Brasil possui uma flora muito rica (VÁSQUEZ et al, 2014).  

Os registros de plantas e animais são ferramentas que auxiliam o homem na formulação e 

registro do conhecimento desde a era paleolítica, com finalidade primeiramente decorativas e 

ritualísticas, com o desenvolvimento da sociedade, os desenhos botânicos tornaram-se 

representações fundamentais na identificação de características para a organização racional da flora 

mundial (BLUNT et al, 1994).   

O advento da tecnologia na revolução técnico cientifica, proporcionou o avanço na 

qualidade do registro fotográfico, o que ampliou o seu uso no meio cientifico (SUGUITURU et al, 

2012). Entretanto, tal melhoramento na capacidade do equipamento não substituiu a importância 

dos registros manuais nos trabalhos de identificação de características essenciais das plantas por 

ressaltar detalhes mínimos perdidos no processamento automático da câmera, os quais tem foco 

seletivo na interpretação humana da imagem.  

Conforme Rodrigues et al (2004), a anatomia vegetal é uma parte da botânica que foca em 

estudar as estruturas internas do corpo vegetal, proporcionado à descrição, constituição e função. 

Os autores fizeram um experimento deixando o corpo vegetal sob condições controladas, onde as 

células vegetais poderiam expressar um potencial genético interligado a morfologia que não se 

expressaria in vivo, por isso os estudos anatômicos foram de fulcral importância para a 

compreensão das respostas obtidas que foram cultivadas in vitro, visto que a anatomia apresenta 

várias vantagens para caracterização de respostas gênicas.   

A espécie Pectis elongata pertence à tribo Tageteae, sub-família Helenioideae, da família 

Asteraceae, da ordem Asterales, do clado das Asterids e sub-clado Campanulids, do grupo das 

Eudicotiledôneas, do grande grupo das Angiospermas que é pertencente ao Reino Plantae, 

conforme previsto no Angiosperm Phylogeny Group (APG) IV (BYNG, 2016).  
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Consoante estudos de Silva et al (2005), a P. elongata é conhecida no Pará e Amapá como 

cominho devido ao seu aroma agradável que se assemelha ao Cuminum cyminum L., além do mais, 

a América Central e do Sul e nas Índias Ocidentais são os locais mais frenquentes de se encontrar 

essa espécie. Para os autores, algumas espécies possuem um aroma cítrico, devido a composição 

volátil de citral e limoneno.  

Espécimes de Pectis elongata do horto medicinal da Universidade Federal Rural da 

Amazônia - Campus Belém, apresentam variações de aromas quando maceradas: alguns acessos 

apresentam aroma de cominho, enquanto outros apresentam aroma de capim-santo.  

Algumas plantas são desconhecidas quimicamente, sendo necessário estudo a respeito desse 

assunto etnobotânico, procurando o aprimoramento dessas plantas. Todavia, grande quantidade de 

variedades da mesma espécie dificulta a identificação, por isso é importante artigos diferenciando 

essa variedade, levando a necessidade desse presente estudo morfoanatômico para subsidiar a 

classificação taxonômica desses espécimes.  

O presente estudo tem como objetivo diferenciar e caracterizar as variações 

morfoanatômicas em diferentes espécimes de P. elongata, analisando a morfologia externa da parte 

vegetativa e a anatomia do caule e das folhas.  

  

METODOLOGIA  

 

Foram coletados espécimes de Pectis elongata com aroma de cominho e capim-santo do 

horto de plantas medicinais da Universidade Federal Rural da Amazônia – Campus Belém, para 

estudos anatômicos dos órgãos vegetativos da planta (caule e folha) e morfológicos dos órgãos 

reprodutivos e vegetativos.   

Para padronização e facilitação do entendimento no presente estudo os espécimes estudados 

foram tratados no texto com as seguintes abreviaturas: Pectis com aroma de cominho = PCH; Pectis 

com aroma de capim-santo = PCS.  

2.1 MORFOLOGIA  

As ilustrações botânicas têm como foco os aspectos morfológicos do caule, folhas e flores 

dos espécimes coletados, para representar detalhes em suas estruturas que possam indicar o limite 
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morfológico entre os indivíduos, podendo caracterizar categorias infraespecíficas de P. elongata. 

As fotografias de referência geral da planta foram obtidas com a câmera Nikon ainda no local de 

coleta, as análises direcionadas às estruturas folha, caule e flor foram realizadas com o auxílio do 

estereomicroscópio em diferentes focos. Para a execução dos desenhos foi utilizado o método da 

caneta nankin sobre papel liso, foram necessários: lapiseiras de desenho técnico nos números 0.5 e 

0.7 com grafites de dureza HB e 2B; lápis de durezas HB, 2B, 5B e 8B; canetas nankin nas 

numerações 0.05 e 0.2; papel c´à grain 180 g/m².     

2.2 ANATOMIA   

Para estudos anatômicos foliares foram coletadas folhas do 5° nó seccionadas na região 

central para estudos do mesofilo e dissociação das faces epidérmicas (adaxial e abaxial). Para a 

anatomia caulinar foram selecionados seguimentos caulinares do 5° entrenó de plantas em estágio 

reprodutivo. As lâminas semipermanentes foram preparadas com secções histológicas transversais, 

feitas com auxílio de lâminas de aço, seccionado a mão livre nos diferentes órgãos (caule e folha), 

conforme os métodos usuais de anatomia vegetal. O clareamento foi feito com hipoclorito de sódio 

30% aquoso e lavado em água destilada. Coradas com safrablau (mistura de safranina e azul de 

astra) por tempo suficiente para uma boa coloração. A montagem foi realizada com glicerina 30% 

aquosa para melhor preservação do material botânico fixado entre a lâmina e a lamínula.   

A superfície foliar foi obtida pelo método químico para separação das faces abaxial e 

adaxial, com auxílio da mistura de Jeffrey por aproximadamente 24 horas. Após dissociado o 

material foi lavado para retirada do excesso de ácidos do tecido e consequente a abertura dos 

radicais para absorção do corante (safrablau). A montagem em ambos os casos foi feita em glicerina 

30% aquoso, entre lâminas e lamínulas.  

O mesofilo foliar, obtido por meio de cortes transversais na região central da folha ou 

adjacências para observar os tecidos parenquimáticos e condutores da parte interna da folha. Para 

tal análise foi depositado o material finamente seccionado em uma placa de petri com água 

destilada, sequencialmente feito o clareamento no hipoclorito de sódio 30% aquoso. Após, 

distendeu-se o material em uma lâmina de vidro e corou-se com safrablau. Quando o material 

atingiu uma coloração suficiente, retirou-se da lâmina e colocou-se em outra lâmina de vidro com 
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glicerina 30% aquoso para melhor preservação do material botânico montando-se entre a lâmina e 

a lamínula.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

  

As folhas de Pectis elongata são opostas com o pedúnculo longo, conforme sugere o epíteto, 

os estudos de Azevedo (2007) sobre Pectis brevipedunculata Gardner também foi constatado a 

filotaxia oposta, porém com presença de pedúnculo curto, ao contrário de P. elongata.   

 Figura 1 – Fotografia da Pectis cominho.    Figura 2 – Fotografia da Pectis capim-santo.  

  

 Fonte: Os autores, 2018.  Fonte: Os autores, 2018.  

  

Os espécimes PCH apresentaram estrutura caulinar com seis lados bem destacados, entrenós 

mais curtos e com poucas ramificações e nó com quatro estípulas; folhas mais desenvolvidas e com 

maior quantidade de emergências na margem foliar desde a base até o terço apical (Figuras 1 e 3) 

quando comparadas com amostra de  PCS (Figuras 2 e 4), cujo caule apresenta entrenós mais 
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longos, amplamente ramificado; folhas menores e com até quatro emergências na margem foliar 

na base da folha e nó sem a presença de estípulas, Azevedo (2007) observou emergências em toda 

a margem foliar, sendo que uma era mais alongada que as demais. Ambos com inflorescência em 

capítulo, cinco periclíneos amarelos compondo as flores liguladas, e cerca de dez flores tubulosas 

andróginas, com maioria fértil, ovário ínfero, comprimido, alongado e hirsuto, palpos de cerdas 

mais longos que as pétalas; estiletes curtos, bilobados com papilas nos ápices. Cinco estames com 

anteras sinânteras; fruto do tipo aquênio (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Prancha morfológica da Pectis cominho: 

A – hábito; B – folha; C – base da folha ampliada; 

D – gema apical; E – visão parcial do nó fértil; F – 

botão floral; G – visão aérea do botão floral; H – 

botão aberto; I – flor hermafrodita; J – flor tubulosa  

 Figura 4 – Prancha morfológica da Pectis 

capimsanto: A – hábito; B – folha; C – base da 

folha ampliada; D – botão floral; E – vista aérea do 

botão floral; F – botão aberto; G – organização das 

flores no capítulo; H – flor hermafrodita; I – flor 

andrógina; J – flor ligulada feminina.  
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As estruturas secretoras do PCH na superfície abaxial da folha in natura revelam diferenças 

conspícua, o qual possui cavidades secretoras menores e em maior quantidade, enquanto o PCS 

tem as cavidades secretoras maiores e mais esparsas, como visto nas figuras 5-A e 5-B. Para 

Oliveira (2011), óleos essências podem acontecer nessas estruturas secretoras.  

As estruturas secretoras em vista frontal na superfície abaxial são diferenciadas das demais 

células epidérmicas, devido a diferente coloração dessas células, pois a substância contida nessas 

estruturas é lipofílica, dificultando a absorção do corante empregado, revelando uma distensão da 

cavidade secretora e uma falsa impressão de dilatação das células epidérmicas (Figuras 5-C e 5D). 

A partir desse agrupamento de células epidérmicas diferenciadas é possível indicar que as 

estruturas secretoras são maiores nas folhas de PCS (Figura 5-D) quando comparadas as folhas de 

PCH (Figura 5-C).  

As folhas são anfiestomáticas, com estômatos anisocíticos em ambas amostras, cujas células 

subsidiárias apresentam tênue variação morfológica na ondulação das paredes celulares, sendo mais 

onduladas nos acessos de PCS (Figuras 5-E e 5-F). Para Azevedo (2007), os estômatos anisocíticos 

são frequentes na família Asteraceae, não sendo, todavia, o único, visto que a mesma abriga uma 

quantidade muito variada de estômatos. Como pode ser observado nos estudos de Empinotti et al 

(2008), a qual fez a anatomia foliar em espécies de Elephantopus mollis Kunth (Asteraceae) e 

detectou estômatos do tipo anomocíticos e anisocíticos.  

O mesofilo não revelou diferenças anatômicas evidentes, em ambas foi observado o 

mesofilo dorsiventral, consoante Azevedo (2007) também foi encontrado o mesofilo dorsiventral 

na Pectis brevipedunculata. Foi observado também a presença de bainha Kranz – comum em 

plantas C4 - contornando os feixes vasculares colaterais, localizados entre o parênquima paliçádico 

e parênquima esponjoso (Figura 6-A). Nos dois espécimes a cavidade secretora ocorre inicialmente 

entre as células do parênquima paliçádico e ao atingir seu estágio de maturação ocupa também o 

parênquima esponjoso provocando uma dilatação na face abaxial da epiderme foliar (Figura 6-B). 

No mesofilo da folha de PCS observa-se um tricoma tector (Figura 6-B) na face abaxial da nervura 

central e uma cutícula estriada em ambas as faces da folha dos dois espécimes (Figura 5 – C, D, F, 

E), as estrias cuticulares podem estar relacionada a adaptações dessas plantas ao ambiente muito 
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luminoso do local de coleta do seu estudo, visto que a planta utilizada no presente trabalho foi 

coletada em um meio em que não havia cobertura e estava disposta direto com a luz solar  

(AZEVEDO, 2007).  

  

Figura 5 – Prancha anatômica foliar da Pectis 

elongata Kunth: A – superfície abaxial de 

cominho; B – superfície abaxial de capim-

santo; C – superfície abaxial sobre glândula de 

óleo de cominho; D – superfície abaxial sobre 

glândula de óleo de capim-santo; E – 

superfície adaxial de cominho; F – superfície 

adaxial de capim-santo.  

 

Fonte: Os autores, 2018.  

 

 

 

 

Figura 6 – Prancha anatômica foliar e caulinar da 
P. elongata: A – mesofilo da folha de cominho; B 

– mesofilo da folha de capim-santo; C – nervura 

central da folha de cominho; D – detalhe da 

nervura central da folha de capim-santo; E – caule 

de cominho; F – caule de capim-santo. 

 

 

Fonte: Os autores, 2018.  
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Em ambas, as faces epidérmicas não apresentaram diferenças significativas quanto ao 

tamanho dessas células, porém nota-se uma variação nas dimensões dessas células. Ao nível da 

nervura central essas células epidérmicas, em ambas as faces, são homogêneas. Empinotti et al 

(2008) fez um estudo foliar da Elephantopus mollis, também pertencente à família Asteraceae, e 

detectaram que a epiderme consiste em uma camada única de células.  

A nervura central dos dois espécimes é caracterizada anatomicamente por apresentar três 

feixes vasculares, sendo um mediano de maior calibre, envolvido parcialmente por duas bainhas 

de fibras, voltados para a face adaxial e face abaxial, e dois laterais menores (Figuras 6-C e 6-D, 

seta). Os dois feixes laterais de ambos acessos apresentam coroa Kranz parcial, voltada para a 

região do mesofilo. Embora os feixes medianos em ambos espécimes sejam semelhantes, os feixes 

laterais da nervura do PCS são mais desenvolvidos quando comparados aos feixes da PCH.   

Os caules de ambos espécimes apresentam crescimento primário, epiderme simples 

uniestratificada. A região cortical é mais desenvolvida nos espécimes de PCH, com três a cinco 

camadas de células parenquimática heterodimensionais e nas angulações ocorre um colênquima 

angular, nos espécimes de PCS o parênquima cortical é mais restrito e pouca evidência de 

colênquima. Os sistemas vasculares em ambos são semelhantes com presença de floema externo e 

xilema interno, formando feixes polarizados dispostos circularmente envolvendo um parênquima 

central, sem evidências de um câmbio vascular contínuo, ratificando o crescimento primário 

(Figuras 6-E e 6-F).  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A caracterização em nível morfológico e anatômico ratificam outras publicações dentro do 

gênero Pectis, com muitas semelhanças entre ambos.   

As variações morfoanatômicas são perceptíveis, entretanto não são diagnósticas suficiente 

para afirmarmos que tratam-se de espécies diferentes, mas ainda há forte indício de constituírem 

diferentes quimiotipos da mesma espécie.  
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RESUMO  

 

A realização da extensão acadêmica com intuito de apresentar, para estudantes do ensino 

fundamental e médio, os conceitos e aplicações das energias renováveis é uma realidade por meio 

de kits didáticos. A necessidade de trazer o conhecimento teórico e prático para estudantes de nível 

básico é o foco do trabalho “Atividades Complementares e Extensionistas para Divulgação das 

Energias Renováveis nas Escolas do Ensino Médio e Fundamental” – Programa Institucional de 

Bolsa de Extensão da Universidade Federal do Pará, PIBEX 2018. As apresentações ocorrem por 

meio de visitas as escolas públicas e privadas, da região de metropolitana de Belém, e através de 

visitas programadas ao prédio do Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas 

(GEDAE), localizado na Universidade Federal do Pará (UFPA). Os kits didáticos foram projetados 

e construídos no GEDAE e são protótipos em menor escala de aplicações reais das energias 

renováveis no cotidiano dos próprios estudantes. Atualmente, três kits são utilizados sendo eles: 

Bombeamento hidráulico por meio da energia solar fotovoltaica; Sistema fotovoltaico isolado 

suprindo lâmpadas e Aerogerador suprindo uma barra de LEDs. Todos os kits citados, em função 

de suas escalas reduzidas, têm o transporte facilitado. O projeto já foi apresentado em várias escolas 

da região metropolitana de Belém e para um público bem diverso.  

 

Palavras-chave: Kit didático. Extensão. Energia renovável. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Divulgação Científica. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A qualidade de vida da população está diretamente ligada à disponibilidade de energia. O 

crescimento da demanda energética mundial, combinado com a necessidade de preservação do 

meio ambiente, intensifica a importância do planejamento e execução de projetos para ampliação 

da matriz energética, fazendo uso, principalmente, das energias renováveis. Essa diversificação 

traz diversos benefícios, como, por exemplo, uma maior confiabilidade no fornecimento de energia 

elétrica. Além disso, como explanado em Martins et al. (2008), a inserção de novas fontes minimiza 

os impactos causados pelas variações no mercado de combustíveis fósseis ou influências naturais, 

como estiagens, que causam instabilidades na geração hidroelétrica. 

 O Brasil ainda é muito dependente das hidrelétricas para a geração de energia elétrica. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (2018), no mês de fevereiro, aproximadamente 82% da 

energia elétrica produzida no Brasil foi proveniente de fonte hídrica, enquanto a geração eólica e 

solar contribuiu com somente a 4,8% e 0,3%, respectivamente. A baixa utilização de energias 

renováveis no Brasil ganha uma maior notoriedade se levar em consideração as condições 

favoráveis para o uso das mesmas, conforme a Empresa de Pesquisa Energética (2012) mostra em 

sua nota técnica. 

 Ainda com relação ao potencial solar brasileiro, de acordo com Pereira et al. (2006), a média 

de irradiação solar no Brasil apresenta uma boa homogeneidade, ficando a frente de países como 

Alemanha, França e Espanha, onde o aproveitamento da energia solar já é amplamente difundido. 

Dados do Ministério de Minas e Energia (2016) mostram que o Brasil, em 2016, possuía 81 MW 

instalados e em 2017, segundo ABSOLAR (2018), a capacidade instalada no país foi de 1.1 GW. 

Isso mostra que, apesar de ser pouco explorada em sua totalidade, a expansão da presença da 

geração solar no Brasil é real. 

 Quando o foco é a energia eólica, o Brasil ainda se mantém entre países com grande 

potencial de geração de energia elétrica a partir dos ventos. Há treze anos, como mostra a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (2005), o potencial eólico brasileiro era da ordem de 60.000 MW, 

isso com estudos realizados com a utilização de torres com 50 metros de altura. Esses números são 

superados se usada tecnologia mais avançada. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(2006), o potencial em terras brasileiras, tecnicamente viável de exploração, utilizando torres de 

100 metros é de 880 GW. 
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 Com o uso não ficando restrito apenas na geração de energia elétrica em grande escala, as 

fontes alternativas, podem ser utilizadas para fins específicos. Assim sendo, a presente produção 

visa mostrar um dos trabalhos realizados pelo Grupo de Estudos e Desenvolvimento de 

Alternativas Energéticas (GEDAE), que tem como objetivo a apresentação, por meio de kit 

didático, desenvolvido por bolsistas e voluntários, de aplicações da energia solar fotovoltaica em 

um sistema de bombeamento de água, como visto em Fonseca et al. (2018), e em um sistema 

fotovoltaico isolado suprindo lâmpadas. 

 Além disso, o uso da energia eólica é discutido através de um aerogerador de pequeno porte, 

impresso em impressora 3D, possibilitando a visualização dos princípios de conversão de energia 

quando o mesmo é utilizado para a alimentação de uma barra de LEDs. As exposições acontecem 

em escolas do município de Belém ou em visitas ao espaço físico do GEDAE, na Universidade 

Federal do Pará, e possui um público alvo bem variado contando com alunos do ensino básico até 

alunos de graduação.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 DESCRIÇÃO DOS KITS DIDÁTICOS 

 O Kit didático do bombeamento solar tem como objetivo demonstrar, de forma prática, o 

aproveitamento da energia solar para a realização do bombeamento de água em localidades 

afastadas. O conjunto é composto por uma caixa d’água, um gerador fotovoltaico, um reservatório 

natural e uma motobomba, havendo, ainda, a leitura de parâmetros elétricos mostrados em um 

display LCD. O funcionamento do sistema se dá quando a luz que incide sobre o módulo 

fotovoltaico, gerando uma corrente elétrica que é transmitida à motobomba por meio de cabos de 

conexão. Quanto maior a incidência de luz, maior é a corrente gerada e, portanto, maior a 

quantidade de água bombeada. Na figura 1 é possível ver o Kit didático do bombeamento solar. 
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Figura 1 – Kit didático do bombeamento solar. 

 

 O segundo Kit didático elaborado pela equipe foi o do sistema fotovoltaico isolado, que 

visa demonstrar, de forma prática, o aproveitamento da energia solar para geração e 

armazenamento de energia elétrica, em escala reduzida, por meio de um protótipo. Os componentes 

presentes no Kit são um quadro de carga, formado por lâmpadas e tomada, uma bateria, um 

controlador de carga e um gerador fotovoltaico. O funcionamento do conjunto acontece quando a 

luz incidente sobre o módulo fotovoltaico gera uma corrente elétrica, essa, por sua vez, é 

transmitida por meio de cabos de conexão a um controlador de carga que é responsável por atender 

o processo de carga e descarga da bateria. A eletricidade gerada carrega a bateria do sistema, 

permitindo que, nos períodos sem radiação solar, as cargas sejam alimentadas pela última. O 

sistema é exposto na figura 2.  
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Figura 2 – Kit didático do sistema fotovoltaico isolado. 

  

 Por fim, o terceiro Kit didático é o da geração eólica, que possui o propósito de demonstrar, 

de forma prática, o aproveitamento da energia eólica para geração de energia elétrica por meio de 

um pequeno aerogerador. Os componentes utilizados para a exposição são o protótipo do 

aerogerador e um banco de cargas, formado por LEDs. A performance se dá quando o vento incide 

sobre as pás do rotor, fazendo com que o eixo de um pequeno gerador se movimente de tal forma 

que uma diferença de potencial (tensão) é produzida entre os terminais do gerador. Com isso, os 

LEDs são acionados gradativamente, sendo o seu acionamento proporcional à energia produzida, 

ou seja, quanto maior for a intensidade do vento sobre as pás do rotor, maior será a energia gerada 

e, consequentemente, maior será o nível acionado nas barras de LEDs. O protótipo é mostrado na 

figura 3. 
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Figura 3 – Kit didático da geração eólica. 

 

2.2 METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO PARA CADA PÚBLICO 

 O projeto “Atividades Complementares e Extensionistas para Divulgação das Energias 

Renováveis nas Escolas do Ensino Médio e Fundamental” proporciona o contato dos bolsistas e 

voluntários, do laboratório do GEDAE, com a comunidade, sendo esta composta por estudantes do 

ensino fundamental, médio, superior e técnico – os dois últimos nas visitas ao GEDAE. O trabalho 

é desenvolvido com uma metodologia de apresentação para cada público com intuito de passar o 

conhecimento teórico de forma mais eficiente possível.  
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Figura 4 - Metodologia de apresentação. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Para o ensino fundamental é indispensável apresentar, de forma clara e simples, os 

conceitos relacionados à sustentabilidade e à consciência ambiental, tendo em vista que nessa idade 

escolar é imprescindível a consolidação de tais ideias. Ressalta-se ainda que uma mudança de 

valores e de comportamentos ambientais é necessária para a reversão do crescente quadro de 

degradação ecológica. Nessas apresentações, mostram-se as matrizes energéticas mundiais, 

apontando a contribuição, ainda restrita, das fontes renováveis de energia, dando maior enfoque 

para a geração fotovoltaica. É possível observar que esse público se encaixa na base da pirâmide 

mostrada na Figura 4. Assim, é de fundamental importância instigar a curiosidade desses alunos 

para que surjam dúvidas e perguntas, além de fomentar o conhecimento. 

 No ensino médio existe a possibilidade de uma ampliação dos conceitos a serem expostos, 

tendo em mente que os ouvintes já possuem melhor conhecimento das ciências, além de terem uma 

maior consciência ambiental. 

 Assim, aborda-se, ainda de modo simples, a física da geração fotovoltaica, mostrando o 

processo do efeito fotovoltaico. Essas e outras informação têm como objetivo manter a atenção do 

público na apresentação, associando o conhecimento científico com o cotidiano. São mostrados 

também, por meio do mostrador LCD do Kit de Bombeamento Fotovoltaico, os valores de corrente, 

tensão, potência, e as variações dos parâmetros elétricos e no volume bombeado em caso de 

sombreamento ou inclinação do módulo fotovoltaico. É possível notar, pela Figura 4, que esse 
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público permanece na parte central da pirâmide. 

 Para o público que já está no ensino superior ou técnico, buscou-se planejar um tipo de 

apresentação direcionada para os mesmos. Geralmente, esse grupo possui interesse na segurança 

da aplicação de sistemas fotovoltaicos em edificações, o custo de implantação e a garantia de 

funcionamento por um longo período. Portanto, a apresentação para esse público alvo sempre 

procura facilitar a compreensão dessas informações. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de junho a outubro de 2018 foram feitas oito apresentações, sendo essas em 

escolas públicas da região metropolitana de Belém e em visitas programadas ao prédio do GEDAE. 

O público alvo foi, em sua maioria, estudantes do ensino médio. A seguir são discutidas algumas 

apresentações. 

 No período de 18 a 20 de junho o GEDAE fez uma visita a Escola Estadual de Ensino 

Médio Augusto Meira Filho (EEEM). A apresentação ocorreu durante três dias e teve como público 

alvo estudantes de ensino médio. Foram mostrados os kits de bombeamento fotovoltaico, o de 

sistema isolado suprindo lâmpadas e o eólico. A Figura 5 mostra a participação dos alunos na 

referida visita. 

Figura 5 - Apresentação na EEEM Augusto Meira Filho. 
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No dia 12 de julho, o GEDAE recebeu a visita de graduandos do curso de Ciência da Natureza. A 

visita ocorreu na área de testes do GEDAE e foi apresentado o kit eólico, pois este era o interesse 

dos alunos. A Figura 6 retrata um momento da apresentação. 

 
Figura 6 - Alunos de Ciência da Natureza da UFPA. 

 
 

 

No dia 3 de setembro, bolsistas e voluntários do GEDAE fizeram uma visita na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental José Veríssimo onde foi apresentado os três kits didáticos. A 

Figura 7 mostra a apresentação que aconteceu na quadra de esportes durante o período da manhã. 

Estudantes do ensino fundamental foram o alvo neste evento. 
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Figura 7 - Alunos da EEEF José Veríssimo. 

 
 A última apresentação realizada pelo GEDAE, foi dia 19 de outubro na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Santa Maria. A visita, retratada na Figura 8, aconteceu durante o 

período da manhã e teve como público alvo estudantes do ensino médio. 

 
Figura 8 - Alunos da EEEFM Santa Maria. 

 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho realizado pelo GEDAE, dentro de um período de cinco meses, no intuito de levar 

à comunidade estudantil da região metropolitana de Belém os fundamentos das energias renováveis 
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tanto no âmbito teórico quanto prático mobilizou diversas turmas de ensino fundamental e médio. 

A apresentação dos kits educativos permitiu que os estudantes percebessem a relação de 

proximidade que existe entre as engenharias e disciplinas por eles cursadas como Matemática e 

Física. O contato com os kits e as informações sobre o uso adequado e racional das energias 

renováveis, em especial a eólica e a solar, possibilitaram a percepção, por parte dos alunos, do quão 

é importante a preservação do meio ambiente e seus recursos naturais. 
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a incidência de fungos no feijão-caupi (Vigna unguiculata 

L. Walp) e identificar os patógenos associados às sementes encontradas no decorrer do 

experimento. Uma vez que as sementes acondicionadas em galpões de supermercados estão 

sujeitas a pragas, enquanto que as em feiras estão expostas a suscetível mudanças de temperatura 

e umidade. A pesquisa sobre a patologia de sementes de feijão é necessária para contribuir com os 

conhecimentos já publicados e direcionar novos estudos, facilitando ao produtor uma melhor 

conservação e cuidados com suas sementes. Utilizou-se 400 sementes do feijão-caupi, sendo 200 

sementes adquiridas em supermercado e 200 sementes adquiridas em feira para realizar um 

experimento chamado Blotter Test, que foram divididas igualitariamente para serem feitas com 

assepsia e sem assepsia, avaliando-as em temperatura ambiente e em estufa com temperatura 

constante em 25°C (BOD). As sementes foram acondicionadas em 16 caixas gerbox e foram 

umidificadas em um período de sete dias. Após os sete dias, foi analisado no microscópio quais 

foram os patógenos encontrados nas sementes, e foi perceptível que a incidência e a variedade de 

fungos foram maiores nas sementes que ficaram acondicionadas em temperatura ambiente, visto 

que a exposição em temperatura constante diminuiu a incidência de fungos de coloração amarela, 

verde, branco e preto nas sementes. No caso do feijão embalado pode-se dizer que o controle de 

temperatura e embalagens adequadas tem uma excelente forma de controle, restando a necessidade 

de pesquisas a respeito da qualidade das sementes a serem submetidas a este tratamento.   

 

Palavras-chave: Feijão-caupi.  Blotter Test. Fungos. 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, principalmente para a região norte, a leguminosa Vigna unguiculata, 

popularmente conhecida como feijão-caupi é uma das principais fontes alimentícias e também de 

proteínas para a população de baixa renda, além de ser uma ótima fixadora de nitrogênio no solo 

(NECHET & HALFELD-VIEIRA, 2007).  

A espécie V. unguiculata pertence à família Fabaceae e subfamília Papilinoideae, da ordem 

Fabales, do clado das Rosids e sub-clado Fabids, do grupo das Eudicotiledôneas, do grande grupo 

das Angiospermas que é pertencente ao Reino Plantae, conforme previsto no Angiosperm 

Phylogeny Group (APG) IV (BYNG, 2016). 

Há um problema quanto ao armazenamento do feijão, visto que em galpões de 

supermercados, eles estão sujeitos a todo tipo de sujeira e pragas (SILVA et al, 2014). Já na feira, 

a leguminosa está exposta ao ar livre, ficando suscetível as mudanças de temperatura e umidade, 

comprometendo, assim, sua qualidade. Além do mais, algumas embalagens podem não permitir a 

troca de vapor d’água entre o ambiente e a semente, o que influencia na umidade na mesma, 

podendo assim facilitar a proliferação de fungos. Então a temperatura e a umidade relativa do ar 

podem influenciar na qualidade da semente. 

A presença de água pode ser essencial para a contaminação da semente, aumentando as 

chances de formação dos micronichos neste ambiente. A maioria dos fungos se desenvolvem 

melhor em temperatura moderada entre 20°C e 30°C (POESTER et al, 2015). Ainda assim, os 

fungos do gênero Aspergillus se reproduzem em temperaturas acima de 37°C. 

A incidência do aparecimento de agentes patogênicos em sementes de feijão, levando em 

consideração o tempo, a temperatura e os efeitos químicos relacionados ao surgimento dos 

patógenos, foram estudo dos autores Carvalho et al (2011). Concomitantemente, sua sugestão para 

a principal forma de controle dos agentes foi o uso de outros agentes (chamados antagonistas), 

visando o controle mais rápido e a prevenção da perda da semente. 

A pesquisa sobre a patologia de sementes de feijão é necessária para contribuir com os 

conhecimentos já publicados e direcionar novos estudos a partir dos dados encontrados sobre esta 

leguminosa de especial valor cultural, alimentício e econômico para o país. Ressalta-se também a 

importância de identificar a maneira mais fácil do produtor ter uma germinação e utilizar produtos 
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mais economicamente viáveis e de forma sustentável. 

O presente estudo teve como objetivo levantar dados sobre a sanidade de sementes, 

identificando patógenos e avaliando a incidência de fungos nas sementes do Vigna unguiculata 

analisando a qualidade em diferentes condições de armazenamento, as quais foram adquiridas na 

feira de São Brás e no supermercado Formosa, ambos localizadas na cidade metropolitana de 

Belém - PA. 

 

2. METODOLOGIA  

O método da pesquisa foi um experimento que ocorreu no laboratório de fitopatologia da 

Universidade Federal Rural da Amazônia - Campus Belém, localizado na avenida Perimetral - 

Universitário, Nº 2501, Bairro: Terra Firme, CEP: 66.077-830. Tal experimento teve o objetivo de 

analisar a sanidade em diferentes condições de armazenamento das sementes do feijão-caupi e seus 

respectivos agentes patógenos. 

O estudo teve a utilização dos princípios básicos da estatística, que baseia-se na 

aleatoriedade, repetição e blocos; visto que escolhemos aleatoriamente os feijões a serem 

utilizados, fizemos duas repetições e dividimos igualitariamente os feijões em temperatura 

ambiente e temperatura controlada (BOD). 

Essa análise ocorreu por meio do método Blotter Test, no qual houve a utilização de 400 

sementes de feijão-caupi, as quais 200 sementes foram adquiridas em supermercado e 200 sementes 

adquiridas na feira, que foram divididas igualitariamente para serem feitas com assepsia e sem 

assepsia, avaliando-as em temperatura ambiente e em estufa com temperatura constante em 25°C 

(BOD), conforme a figura 1. 
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As sementes foram acondicionadas em 16 caixas gerbox (11cm x 11cm x 4cm), em cada 

caixa foram colocadas 25 sementes, sendo 8 gerbox com sementes não desinfetadas e os outros 8 

gerbox as sementes foram previamente desinfetadas dentro da câmara de fluxo laminar com álcool 

70% e hipoclorito de sódio 2% por 3 minutos, contendo papel filtro esterilizado umedecidos com 

água destiladas esterilizada com volume equivalente a 2,5 vezes do papel seco. 

As sementes ficaram encubadas durante 5 dias, a cada dia foi analisado a manifestação de 

fungos e umidificado o papel filtro duas vezes com uma pipeta de 1 mL de água destilada 

esterilizada, ao decorrer dos 5 dias as sementes foram observadas sob o microscópio estereoscópio 

para a detecção e contagem de fungos associadas às sementes, com a utilização de corante azul na 

amostra do fungo retirado do feijão e colocado na lâmina e coberta pela lamínula. A identificação 

dos gêneros foi feita com bases na morfologia a partir do preparo de lâminas e visualização de 

estruturas fúngicas sob o microscópio óptico. 

Foi analisado a porcentagem de frequência (número de isolados de um gênero/número total 

de fungos isolados x 100) e após calculado, os dados foram divididos em suas respectivas condições 

Figura 3 - Divisão esquemática da metodologia.  

Fonte: Os autores, 2018. 
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de análise. Os dados foram tabulados para geração de gráficos no Microsoft Office Professional 

Plus Excel 2013, o qual foi bastante útil na apresentação dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para facilitar a compreensão dos gráficos foram adotados nomes para os fungos que se 

referiam as suas cores, o fungo Aspergillus flavus (apêndice A1) foi definido como verde, 

Aspergillus fumigatus (apêndice A2) como amarelo, Aspergillus niger (apêndice A3) como preto, 

Rhizopus sp. (apêndice A4) como cinza, e o fungo branco (apêndice A5) não foi identificado. Os 

resultados foram divididos e analisados em blocos, para facilitar a discussão e o entendimento dos 

gráficos.  

As figuras abaixo são os dados adquiridos ao decorrer do trabalho sobre os feijões de feira 

que foram colocados em temperatura ambiente, no qual pode-se notar que a assepsia diminuiu o 

surgimento do fungo de coloração verde, mas houve o aparecimento de outras espécies fúngicas, 

como o surgimento de fungos preto e cinza que chegou a atingir todas as sementes da repetição 1, 

o qual pode-se ser observado nas figuras abaixo:  

 

           Foram levantados 

resultados da conservação das sementes de feijão em temperaturas constantes, os quais Fabiana 

Francisco et al (2006) analisou quais agentes patogênicos se desenvolveram em maior quantidade 

nas sementes. O gênero Aspergillus spp. foi predominante em todo o estudo, sendo que teve sua 

maior incidência na umidade em torno de 30°. Além disso, esse estudo teve a consideração de 
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Figura 2 – A: Feijões de feira, sem assepsia (S/A) em temperatura ambiente (TA). B: Feijões de feira, 

com assepsia (C/A) em temperatura ambiente (TA). 

Fonte: Os autores, 2018. 
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que quanto maior o grau de umidade na semente, maior a ocorrência de gêneros fúngicos. 

De acordo com Paiva et al (2016) o fungo do gênero Rhizopus sp. (coloração cinza) tem 

uma probabilidade maior de se propagar em um local de armazenamento pelo teor de umidade do 

mesmo ou o estado físico da semente, pode acontecer também de o fungo infectar a semente após 

a colheita e apodrecê-la internamente. Ademais, se a semente infectada permanecer no solo por um 

determinado período de tempo, o fungo se desenvolverá e a semente morrerá, impedindo-a de 

germinar. 

O Aspergillus fumigatus (coloração amarela) é o fungo presente por todo o mundo, sendo 

este transportado pelo ar (LATGÉ, 2001). Estes fungos são responsáveis pela reciclagem de 

carbono e nitrogênio, A. fumigatus é um dos fungos decompositores presente em todos os lugares 

transportados via aérea. Humanos e animais inalam constantemente numerosos conídios (esporos) 

desse fungo. Os esporos são normalmente eliminados no hospedeiro com a imunidade ineficiente 

por mecanismos imunes inatos, síndromes clínicas incomuns, são as únicas infecções observadas 

nesses hospedeiros. Assim, o mesmo foi considerado durante anos como um patógeno fraco para 

a agricultura brasileira e é responsável principalmente pela reciclagem de nitrogênio das plantas. 

O mesmo procedimento asséptico usado nos feijões de feira, foi feito nos feijões de 

supermercado, sendo também colocados em temperatura ambiente, onde percebe-se que nas 

sementes de supermercado com assepsia houve o aparecimento de fungos branco e aumento de 

fungos preto e verde, como observado na figura 3.  

Figura 3 – C: Feijões de supermercado, sem assepsia (S/A) em temperatura ambiente (TA). D: Feijões de 

supermercado, com assepsia (C/A) em temperatura ambiente (TA).

 
Fonte: Os autores, 2018. 
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O ambiente interfere na quantidade de água das sementes, visto que algumas embalagens 

podem não permitir a troca de vapor d’água entre o ambiente e a semente, o que influencia o teor 

de umidade, podendo assim facilitar a proliferação de fungos. Então a temperatura e a umidade 

relativa do ar influenciam na qualidade da semente (SILVA et al, 2014). Ressalta-se também a 

importância do processo de deterioração de algumas sementes que foram armazenadas, pois é um 

fator imprescindível, e quando acontece elas ficam mais sucessíveis a perda de vigor, logo, 

influenciando a germinação da mesma, podendo perder a capacidade de gerar uma planta normal.  

Consoante Linda Paun et al (2016), o Aspergillus niger (coloração preta) é uma ferramenta 

utilizada na biotecnologia, responsável por produzir grande parte do ácido cítrico do planeta. De 

acordo com esse estudo, o A. niger é um dos principais contaminantes de rações e alimentos no 

mundo. 

O segundo bloco, são os feijões que foram colocados em temperatura controlada constante 

a 25°C (BOD). Em primeira análise, os feijões em que foram feitas a assepsia não tiveram nenhuma 

espécie fúngica em sua superfície, o qual 100% dos feijões não foram afetados. Os que não foram 

feitas a assepsia possuíam fungos, mas os feijões de supermercado apresentaram apenas na 

repetição 2 fungos do tipo branco, enquanto os de feira além do fungo branco em alta quantidade, 

possuíam fungos verdes e amarelos, como pode-se analisar na figura 4. 

Em relação as sementes de feira expostas a temperatura constante foi uma importante forma 

de controle para os fungos amarelos e em menor grau para os fungos verdes, já em relação aos 

fungos brancos essa variável não mostrou resposta significativa, pois houve o aumento da 

manifestação do fungo. No caso do feijão embalado pode-se dizer que o controle de temperatura e 

embalagens adequadas tem uma excelente forma de controle, restando a necessidade de pesquisas 

a respeito da qualidade das sementes a serem submetidas a este tratamento. 
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Segundo as pesquisas de Vanice Poester et al (2015), por via aérea é a forma em que mais 

se ocorre a infecção pelo gênero Aspergillus, entretanto, o fungo é capaz de se disseminar através 

da água. A presença da água pode ser essencial para a contaminação do fungo, aumentando as 

chances de formação dos micronichos neste ambiente. A maioria dos fungos se desenvolve melhor 

em temperatura moderada entre 20°C e 30°C. Ainda assim, a característica do gênero Aspergillus 

que permite que os microrganismos se reproduzam em temperaturas acima de 37°C é única, e é 

uma das causas da maior quantidade de organismos encontrada no presente estudo. O crescimento 

da matéria orgânica propicia a sua proliferação na água, sendo detectados pela incubação a 37°C. 

Em culturas agrícolas, a infecção pelas micotoxinas do Aspergillus flavus (coloração verde) 

é uma pauta grave para a saúde humana, visto que é muito alarmante haver uma porcentagem muito 

alta do fungo nas sementes de feijão de feira sem assepsia, tanto temperatura ambiente, como BOD, 

pois esse fungo produz mais especificamente a aflatoxina, que é uma causadora de câncer. Invasões 

de A. flavus em culturas são sustentadas pela produção e proliferação dos conídios (esporos) no ar, 

que podem permanecer adormecidos por extensos períodos de tempo, até que condições favoráveis 

permitam o desenvolvimento e a produção de mais flagelos. Diversos fatores ambientais que 

afetam o crescimento de fungos, como o estado nutricional, temperatura, a reprodução sexuada ou 

assexuada, pH, além disso, estão envolvidos na regulação de processos de desenvolvimento, 

incluindo a estresse e luz (BARONIO, 2016). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As espécies e gêneros fúngicos foram maiores na variedade de feira, comparado ao de 

supermercado, mesmo sendo da mesma espécie. 

O armazenamento e manejo das sementes adquiridas em feira possui maior incidência no 

aparecimento de fungos comparado ao de supermercado. 

A exposição em temperatura constante diminuiu a incidência de fungos amarelo e verde 

nas sementes de feira, porém aumentou a incidência de fungos de coloração branca. No caso do 

feijão embalado pode-se dizer que o controle de temperatura e embalagens adequadas tem uma 

excelente forma de controle, restando a necessidade de pesquisas a respeito da qualidade das 

sementes a serem submetidas a este tratamento, pois diminuiu a incidência de fungos branco e 

eliminou a incidência de fungos preto e verde nas sementes.   
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APÊNDICE A: Imagens dos fungos do gênero Aspergillus e da família Rhizopus 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A1 - Aspergillus flavus 

Fonte: Os autores, 2018. 

Apêndice A2 - Aspergillus fumigatus 

Fonte: Os autores, 2018. 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

Apêndice A3 - Aspergillus niger 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

Apêndice A4 - Rhizopus sp. 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

 

Apêndice A5 - Fungo não identificado 

 
 

Fonte: Os autores, 2018. 
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RESUMO  

O presente trabalho teve como objetivo analisar as Políticas Ambientais executadas no âmbito no 

estado do Pará e, ao mesmo tempo, construir um modelo empírico que apresentasse os principais 

vetores que influenciam o desmatamento no estado. O Plano de Prevenção, Controle e Alternativas 

ao Desmatamento do Estado do Pará – PPCAD (2009) sob orientação do Programa Municípios 

Verdes – PMV mostraram-se satisfatórios no controle do desmatamento no estado. O PMV foi 

criado em 2011 a partir da primeira lista dos municípios mais desmatadores na Amazônia, 

levantada pelo governo federal (Decreto nº 6.321 de 2007) através do Ministério do Meio Ambiente 

– MMA, sendo um programa alinhado com as políticas federais como o Plano de Ação para a 

Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPDAm – PPCDAm. Neste sentido, 

dados sobre a evolução do desmatamento para um período de 13 anos (2004-2016) juntamente com 

a aplicação de uma regressão linear múltipla com dados em painel para uma série histórica foram 

realizados. Nesta regressão, o desmatamento no estado no estado do Pará (um dos estados mais 

desmatadores) da Amazônia Legal foi considerado dependente em relação as variáveis 

explanatórias como a renda bruta gerada por commodities agrícolas importantes na região (soja, 

milho), número de cabeças bovinas e uma dummy de controle (variável binária) para os municípios 

mais desmatadores e que receberam ações do governo no combate ao desmatamento. As ações do 

PPCAD deram prioridade aos municípios mais desmatadores e a modelagem em painel realizada 

mostrou a forte relação desses municípios com o desmatamento (69%), assim como o número de 

cabeças bovinas que representa o rebanho estadual. 

 

Palavras-chave: Desmatamento; Estado do Pará; Políticas.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Nos anos 2000, o governo brasileiro executou planos e ações voltadas ao controle e 

monitoramento em áreas de florestas e investimentos em gestão de áreas protegidas como o Plano 

de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm, lançado 

em 2004 pelo governo de Luís Inácio Lula da Silva.  Este plano deu prioridade à viabilização de 

um novo modelo de desenvolvimento na região amazônica, baseado na inclusão social com respeito 

à diversidade cultural, além de viabilizar as diversas atividades econômicas através do uso 

sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 2004; BARBOSA, 2008; MELO e ARTAXO, 2017). 

No Estado do Pará, um plano importante e que foi um marco para as políticas ambientais 

na Amazônia foi o Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento do Estado do 

Pará – PPCAD/PA. Este plano foi lançado em 2009 a partir do Decreto Estadual nº 1.697 de 2009 

e se constituiu em um desdobramento do PPCDAm (plano federal) através de 39 ações pontuais de 

combate ao desmatamento ilegal nos municípios do estado do Pará. Inicialmente, o plano buscou 

integrar os cinco principais programas estratégicos do governo estadual envolvidos com a temática 

do desmatamento de forma direta ou indireta (Programa 1 Bilhão de Árvores, Programa Campo 

Cidadão, Programa Pará Rural, Programa Minha Terra e Programa Pará Florestal) sob três eixos 

fundamentais: i) Ordenamento territorial, fundiário e ambiental, ii) Fomento às Atividades 

Sustentáveis e iii) Monitoramento e controle (PPCAD, 2009).  

A partir da segunda fase do PPCAD (2012 – 2015), o plano passou a ser integrado e 

coordenado diretamente pelo Programa Municípios Verdes – PMV, o que tem proporcionado maior 

eficiência das ações estaduais de prevenção e combate ao desmatamento. Até o ano de 2012, o 

PMV havia englobado 94 municípios paraenses com interesse em reduzir o seu desmatamento a 

partir do cumprimento dos chamados TACs – Termos de Ajustamento de Conduta e que habilitam 

os municípios a receberem incentivos fiscais e terem prioridade na alocação dos recursos públicos 

através do desembargo ambiental (PMV, 2013). 

Para investigar a eficiência do PPCAD sobre os municípios do estado do Pará e sua 

influência com o desmatamento, o presente trabalho buscou analisar o plano de maior impacto para 

a gestão das florestas (PPCDAm) e sua relação com o PPCAD. Juntamente com essa análise, um 

modelo empírico foi testado para verificar a influência de variáveis agrícolas e da política ambiental 
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que incidiu sobre os municípios mais desmatadores com a taxa de desmatamento e, ao mesmo 

tempo, perspectivas em relação aos planos estaduais de prevenção aos crimes ambientais foram 

levantados para o estado Pará. 

2. METODOLOGIA 

Para compreender o desmatamento no estado do Pará e a relação da política ambiental 

PPCAD sobre os municípios do estado, foi realizado, uma regressão linear múltipla com dados em 

painel para uma série histórica que vai de 2004 a 2016, onde políticas ambientais importantes 

começaram a ser executadas pelo governo federal, a exemplo do PPCDAm em 2004 e no estado 

do Pará, o  PPCAD em 2009. Nesta regressão, o desmatamento no estado no estado do Pará (um 

dos estados mais desmatadores) da Amazônia Legal foi considerado dependente de variáveis 

explanatórias como a renda bruta gerada por commodities agrícolas importantes na região (soja, 

milho), número de cabeças bovinas e uma dummy de controle (variável binária) para os municípios 

mais desmatadores e que receberam ações do governo no combate ao desmatamento. O modelo 

experimental gerado é expresso assim: 

Dtmi,t = α + β1Rsoja1i,t + β2Rmilho2i,t + β3Ngado3i,t + β4Pcad4i,t + ei,t. 

Onde i representa a observação do modelo no tempo t da na série analisada. As variáveis 

são: Dtm para a taxa de desmatamento; Rsoja é a renda bruta gerada na produção de soja; Rmilho 

é a renda gerada na produção de milho; Ngado é o número de cabeças bovinas e Pcad são os 

municípios que receberam as principais ações do governo de combate ao desmatamento no estado 

do Pará. 

O PPCAD teve sua primeira fase entre os anos de 2009 a 2012 e posteriormente passou a 

ser coordenado pelo PMV. Durante sua execução, o plano deu prioridade aos municípios com taxas 

críticas de desmatamento do Pará a partir ações pontuais que visavam encontrar alternativas 

econômicas sustentáveis para a região. Em 2012, 15 municípios estavam listados como embargados 

e que mais desmatam no Pará, e assim, entraram no modelo estimado como dummies categorizando 

os municípios que receberam ações diretas do plano via PMV. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Análises empíricas para testar a consistência do modelo foram efetuadas através a partir de 

uma modelagem em painel que considera a visão de tempo e espaço através de variáveis 

individualizadas e a dinâmica das mudanças no comportamento das variáveis. A série foi de 2004 

a 2016 para os municípios do estado do Pará (144 municípios) agrupados de maneira empilhada, 

intercepto invariante ao longo do tempo e intercepto variante ao longo do tempo. Para modelagens 

em painel é importante definir o melhor modelo e ajustá-lo. Existem três alternativas para o painel: 

Pooled, Efeitos Fixos e Efeitos aleatórios. Os modelos foram testados e o modelo mais bem 

ajustado foi com estimadores between (R2=53%) que consideram dados agrupados ao aplicar-se o 

Mínimo Quadrado Ordinário – MQO na equação sob a hipótese de efeitos fixos (Tabela 1).  

Tabela 1 – Fatores que influenciam o desmatamento no estado do Pará por MQO. 

                                        Parâmetros Est.                     Error                   t-valor                       p-valor 

(Intercepto)                      9,9682e+02                        1,1511e+02            8,6598                    8,113e-16 *** 

 RMilho                          -1,1487e-02                         1,9397e-02            -0,5922                   0,5542821 

 Rsoja                               1,7814e-03                         3,4401e-03             0,5178                   0,6050745 

 Ngado                              1,7939e-03                        4,7405e-04              3,7841                   0,0001964 *** 

 Pcad                                 4,2965e+03                       3,3232e+02           12,9286                   < 2,2e-16 *** 

*** Muito significativo 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Entre os fatores que influenciaram o desmatamento, a variável Ngado foi significativa no 

modelo com p-valor <0,01. Esse resultado mostra que o rebanho bovino ainda é uma das principais 

causas do desmatamento na Amazônia e o aumento do número de cabeças bovinas influencia 

positivamente no aumento da taxa de desmatamento na região.  

As variáveis agrupadas no modelo se comportam de maneira proporcional em relação ao 

desmatamento, com exceção do Rmilho que é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior 

foi o desmatamento no período, menor foram às áreas desmatadas. O aumento de uma unidade da 

taxa desmatada está relacionado à variação dos parâmetros estimados. A simulação mostrou que o 

Pcad foi bastante significativo (p-valor >2,2e-16), o que infere o efeito positivo da política 

ambiental ao priorizar os municípios que mais desmatam no Pará. O valor de maior sensibilidade 

com exceção do intercepto foi o Pcad, que indica a introdução das políticas aos municípios 

desmatadores. Ou seja, induz-se que os municípios contemplados pelas ações do PPCAD no estado 
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do Pará desmataram mais áreas.  

4. CONCLUSÃO  

A análise empírica realizada para o estado do Pará mostrou que a pecuária continua sendo 

um dos fatores mais importantes para explicar o desmatamento e os municípios prioritários nas 

ações do PPCAD no estado do Pará foi bastante significativo para explicar o desmatamento, pois 

os municípios são considerados críticos e impactam substancialmente o desmatamento. Os 

municípios alvos da política foi o parâmetro que obteve a maior sensibilidade em relação ao 

desmatamento, ou seja, o desmatamento se comportou de maneira positiva em relação aos 

municípios diretamente atingidos pelo PPCAD via PMV, o que infere uma relação inversa com os 

menos desmatadores.  

Os municípios críticos e prioritários no combate ao desmatamento ainda são altamente 

desmatadores apesar da introdução da política. No entanto, se não houvesse a política estadual, o 

desmatamento poderia ter alcançado patamares maiores no período analisado e a orientação por 

meio de diretrizes e normas federais são fundamentais para o sucesso dos planos estaduais de 

combate ao desmatamento, a exemplo do plano executado no estado do Pará. 
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RESUMO 

A utilização de métodos alternativos de cura pelo uso das plantas vem ganhando atenção devido, 

principalmente, ao alto custo dos medicamentos alopáticos e a facilidade de obtenção das mesmas. 

De fato, sua utilização vem desde a antiguidade, os egípcios, por exemplo, embalsamavam os 

mortos a partir de substâncias extraídas das plantas, além disso, as utilizavam como fins medicinais. 

Logo, observa-se que as plantas têm grande relevância como opção terapêutica. Sendo assim, este 

trabalho objetivou realizar um extenso levantamento bibliográfico acerca das plantas medicinais 

utilizadas para tratamento de doenças de pele. A pesquisa bibliográfica foi conduzida no período 

de 2018 nas bases de dados Web of Science, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 

Google Acadêmico. Após essa etapa, foi elaborada uma planilha em Excel contendo as espécies 

distribuídas em famílias, gêneros e espécies. Informações como: nome vernacular e indicações 

foram acrescentados para o complemento da tabela. As grafias corretas dos nomes científicos foram 

verificadas e corrigidas utilizando-se sites específicos (MOBOT e LISTA DE ESPÉCIES DO 

BRASIL). Após o levantamento, foram encontradas 39 espécies, distribuídas em 25 famílias e 37 

gêneros. Onde as famílias com maior representatividade foram: Asteraceae (cinco exemplares), 

Leguminosae e Anacardiaceae (quatro), Bignoniaceae (três exemplares) e as demais famílias (um 

exemplar) cada. A natureza desse estudo, contribui com várias pesquisas, como por exemplo a 

Farmacologia, a Fitoquímica, a Química, a Biotecnologia, dentre outros, principalmente em países 

em desenvolvimento, que apresentam grande biodiversidade vegetal. Sendo assim, esse tipo de 

estudo deve ser incentivado para que os conhecimentos tradicionais sejam preservados e, após 

validação, permitam à população utilizá-los de forma mais econômica, e segura. 

 

Palavras-chave: Plantas Medicinais, Levantamento, Doenças de Pele. 

 

Área do Simpósio: Divulgação Científica. 
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1. INTRODUÇÃO  

Afecções na pele ou até mesmo ferimentos é causada por qualquer tipo de trauma físico, 

químico, mecânico ou desencadeada por uma afecção clínica, que aciona as frentes de defesa 

orgânica para ou contra o ataque (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007).  

O tratamento de doenças de pele começou desde a antiguidade e veio sofrendo uma grande 

variação com o objetivo de ter um melhor resultado na cicatrização. Antigamente a população 

usava vários agentes que eram aplicados sobre as feridas, mas utilizavam principalmente os 

extratos de plantas (ARAÚJO, 2004).  

As plantas medicinais são utilizadas pela população desde as antigas civilizações como 

citado anteriormente e a partir de sua importância o homem, baseado nas experiências adquiridas 

em observar animais que faziam uso das plantas quando doentes foi aprendendo a conhecer as 

propriedades medicinais de cada vegetal (ALBUQUERQUE, 2002).  

Esse conhecimento transmitido foi de fundamental importância para que o homem pudesse 

compreender e utilizar as plantas medicinais como recurso terapêutico na cura de doenças 

(ALBUQUERQUE, 2002). 

Assim, considerando o relevante contexto do uso de plantas medicinais no âmbito das 

práticas do uso tradicional, este trabalho objetivou realizar um extenso levantamento bibliográfico 

acerca das plantas medicinais utilizadas para tratamento de doenças de pele segundo os 

conhecimentos tradicionais. 

 

2. METODOLOGIA 

Foi realizado um levantamento bibliográfico acerca de plantas medicinais que auxiliam no 

tratamento de doenças de pele, a pesquisa foi conduzida no período de 2018, nas bases de dados 

Web of Science, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico buscando 

artigos dos últimos dez anos utilizando as palavras chave: Plantas Medicinais, Doenças 

Dermatológicas, Fitoterápicos e Dermatologia. Após essa etapa, foi elaborada uma planilha em 

Excel, contendo as espécies distribuídas em famílias e gêneros. Informações como: nome 

vernacular, indicações e forma de utilização também foram acrescentados para o complemento da 

tabela (Imagem 1). As grafias corretas dos nomes científicos foram verificadas e corrigidas 

utilizando-se sites específicos (MOBOT e LISTA DE ESPÉCIES DO BRASIL). 
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Imagem 1- Planilha em Excel com Espécies Medicinais e suas propriedades. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o levantamento, foram encontradas 39 espécies, distribuídas em 25 famílias e 37 

gêneros. Onde as famílias com maior representatividade foram: Asteraceae (cinco exemplares), 

Leguminosae e Anacardiaceae (quatro), Bignoniaceae (três exemplares) e as demais famílias (um 

exemplar) cada (Gráfico 1).  

Quadro 1- Levantamento de espécies medicinais que auxiliam no tratamento de doenças de pele. 

FAMÍLIA ESPÉCIES NOME 

POPULAR 

INDICAÇÃO 

Acantaceae Beloperone sp. Beloperone sp. Feridas 

 

 

Anacardium nanum St. Hil. Cajueiro do 

Campo 

Afecções da Pele 
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Anacardiaceae 

Astronium fraxinifolium (Ergl.) 

Fr. Allem. 

Gonçalo-alves Antiséptico: Úlcera da pele 

Myracroduon urundeuva (Engl.) 

fr. Allem. 

Aroeira Antiséptico: Úlcera da pele, Lepra 

Spondias lutea L. Cajazeira Herpes Labial 

Annonaceae Annona dioica St. Hil. Araticum Emoliente (Problemas de Pele) 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de-

macaco 

Endemas de Pele 

Apocynaceae Hancornia speciosa Gomez. Mangaba Dermatoses 

Macrosyphonia velame M. Arg. Velame-branco Eczemas de Pele 

Arecaceae Mauritia flexuosa L.f. Buriti Queimaduras de Pele 

Araceae Pistia stratiotes L. Alface-d'água Erispela, verruga 

Aristolochiaceae Aristolochia ridicula Cipó-mil-homens Anti-séptica 

 

 

 

Asteraceae 

Chromolaena maximiliani 

(Schrad. ex Dc.) R.M.King.& 

H.Rob. 

Mata-pasto Afecções da Pele 

Elephantopus angustifolius Sw. Língua de Vaca Anti-sépticas: Micoses 

Emilia sanchifolia DC. Serralhinha Feridas, Pruridos, Eczemas, 

Chagas na Pele, Escaras. 

Solidago chilensis Meyen. Arnica Feridas, Chagas 

Calendula officinalis L. Calêndula Feridas, queimaduras e contusões. 

 

 

Asphodelaceae 

 

 

Aloé vera (L.) Burm. 

 

 

Babosa 

queimaduras de primeiro e 

segundo grau. 

Apiaceae Centella asiatica (L.) Urban Centela Feridas; úlceras; queimaduras; 

cicatrizes e psoríase.  

 

 

Bignoniaceae 

Jacaranda brasiliana (Lam.) 

Pers. 

Jacarandá-Boca-

de-Sapo 

Doenças da Pele 

Jacaranda decurrens Cham. Carobinha Afecções da pele, úlceras 

externas.  

Zeyheria montana Mart. Bolsa-de-pastor Afecções da Pele 

Bixaceae Bixa orellana L. Urucum Dermatoses 

Boraginaceae Heliotropium indicum L. Crista de Peru Úlceras na pele, queimaduras 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Mart. Espinheira Santa Problemas da Pele 

Euphorbiaceae Croton salutaris Casar Marmeleiro Ferimentos na Pele 
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Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. Cafezeiro do Mato Câncer de Pele 

Guttiferae/Clusiace

ae 

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Pau de Lacre Anti-séptica 

 

 

Leguminosae 

Cassia grandis L. Cássia Rosa Queimaduras, Injúrias cutâneas 

Sclerolobium aureum (Tul.) 

Benth. 

Carvoeiro Anti-micótico 

Senna alata (L.) Roxd. Fedegoso Feridas ulcerosas 

Stryphnodendron adstringens 

(Mart.) Cov. 

Barbatimão 

verdadeiro 

Vitiligo, Manchas na Pele, 

Dermatoses  

Moraceae Brosimum gaudichaudii Tréc. Mama cadela Afecções da Pele, Furunculose, 

Dermatose 

Polygalaceae Bredemeyera floribunda Willd. Raíz de Cobra Cicatrização de Ferimentos 

Simaroubaceae Simaba ferruginea St. Hil. Calunga Verrugas 

Solanaceae Solanum lycocarpum St. Hil. Fruta de Lobo Sarna 

Verbenaceae Lantana camara L. Cambará Dermatoses 

Onagraceae Oenothera biennis L. Onagra Dermatite atópica; eczema; pele 

seca. 

Hamamelidaceae Hammamelis virginiana L. Hamamelia Feridas, inflamações da pele e das 

mucosas, varizes 

e síndrome hemorroida 

Fonte: Autor. 

A família de maior representatividade foi Asteraceae.  Asteraceae é uma das maiores 

famílias de plantas e compreende cerca de 1.600 gêneros e 23.000 espécies (Andenberg et al., 

2007). No Brasil, a família é representada por, aproximadamente, 180 gêneros e 1.900 espécies, 

distribuídas em diferentes formações vegetacionais (BARROSO et al., 1991; NAKAJIMA & 

SEMIR, 2001). 

Chromolaena maximiliani (Schrad. ex Dc.) R.M.King.& H.Rob. conhecida como Mata 

Pasto é encontrada comumente no Sudeste do Brasil, é conhecida popularmente como mata pasto 

entre as plantas daninhas (LORENZI, 2008), sendo ainda utilizada na medicina popular, e 

conhecida, na região Norte Fluminense, como arnica, arnica branca e arnica campista. Uma das 

suas utilidades na medicina tradicional é para o tratamento de tratamento de doenças da pele 

(SHARMA et al., 1998). 

Entretanto, Posse, (2007) em um dos seus trabalhos não conseguiu observar nenhuma 
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atividade biológica desta planta, ou seja, ainda não à comprovação científica comparado as outras 

espécies citadas neste trabalho (Quadro 1) havendo com isso a necessidade de pesquisas para 

avaliar sua potencialidade como planta medicinal e a sua toxicidade, devido a sua ampla utilização 

pela população. 

Emilia sanchifolia DC. Popularmente conhecida como serralinha também possui 

propriedades medicinais. No conhecimento popular, ela é utilizada para tratamento de várias 

afecções na pele, como: Feridas, Pruridos, Eczemas, Chagas na Pele, Escaras (MELO, 2006). 

Estudos realizados em Jupi – PE indicou que além de sua potencialidade dermatológica a planta 

possui em suas folhas propriedades que a faz ter capacidade de auxiliar no emagrecimento através 

de preparo de chá (TEIXEIRA, 2006). 

A Arnica (Solidago chilensis Meyen.), na medicina popular é utilizado para curar pequenas 

feridas causadas na pele, além disso é utilizada também para distúrbios gastrointestinais e como 

cicatrizante (TORRES, 1984). Segundo Correa, essa planta pode ser utilizada para substituir a 

“Arnica Verdadeira” (Arnica Montana L.), pois produz efeitos terapêuticos semelhantes. 

A Calêndula (Calendula officinalis L.) tem utilização pelo conhecimento tradicional como 

auxilio em ferimentos, queimaduras de pele e contusões através de tintura, pomada e extratos da 

planta (). A tintura diluída em água fervida ou filtrada pode ser aplicada em ferimentos diversos, 

exercendo a ação cicatrizante (BRIONES, 1990). 

Lima, (2008), em sua pesquisa, observou que usando a planta em forma de preparo como 

pomada, favoreceu a ação dos mecanismos de defesa do hospedeiro, além de funcionar como 

barreira mecânica contra penetração de microrganismos no ferimento da pele, essa proteção física 

impediu a desidratação das mesmas, protegendo e cicatrizando a pele. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

É evidente que estudos com plantas medicinais tem ganhado atenção devido, 

principalmente, ao alto custo dos medicamentos alopáticos e a facilidade de obtenção das mesmas. 

Logo, esse tipo de estudo deve ser incentivado para que os conhecimentos tradicionais sejam 

preservados e, após validação, permitam à população utilizá-los de forma mais econômica, e 

segura.  

Sendo assim, natureza desse estudo, contribui com várias pesquisas, como por exemplo a 
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Farmacologia, a Fitoquímica, a Química, a Biotecnologia, dentre outros, principalmente em países 

em desenvolvimento, que apresentam grande biodiversidade vegetal. 
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RESUMO 

O ensino de biologia é, muitas vezes, apenas algo teórico e sem considerar o conhecimento prévio 

do aluno ou seu contexto social. Isso resulta em algo monótono e pouco eficaz, haja vista que não 

se torna tão interessante para o aluno por não ser algo palpável que envolva práticas e/ou visitas 

em espaços que proporcionem contato com o que já foi teoricamente explicado. Diante disso, fez-

se necessário pensar e realizar uma prática que possibilitasse o ensino e aprendizagem por meio de 

uma visitação aos espaços de biodiversidade do IFPA- Campus Abaetetuba, fazendo uma 

abordagem voltada para o ensino de biologia. A visita ocorreu nos seguintes espaços: Laboratório 

de Ictiologia Amazônica (LABICAM), Laboratório de Conservação e Biodiversidade (LABICON) 

e Casa de vegetação. O primeiro ambiente preserva e valoriza a diversificado dos peixes 

amazônicos. O segundo espaço de biodiversidade trata da coleção zoológica e botânica do instituto, 

contendo diversas espécies que frisam a evolução e conservação. O terceiro espaço abriga um 

ambiente com vários grupos de plantas vivas, as quais são estudadas, principalmente, as espécies 

medicinais. Foram aplicados questionários aos alunos para coletar os relatos da experiência 

vivenciada nessa visitação. Essa iniciativa foi considerada pelos participantes de grande 

contribuição para a formação profissional e educacional, fazendo com que muitos deles retornem 

ao IFPA-Campus Abaetetuba por meio da realização de algum curso na área biológica. O contato 

com os espaços de biodiversidade do IFPA possibilitou aos alunos conhecer e valorizar a variedade 

biológica amazônica, buscando a conscientização ambiental, haja vista o descaso com a natureza 

nas últimas décadas. 

 

Palavras-chave: Educação. Diversidade biológica. Ciências. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A biodiversidade refere-se ao estudo da diversidade dos seres vivos e dos espaços habitados 

por eles. Seu estudo é fundamental para o conhecimento e preservação das espécies, apresentando 

informações que contribuem com as ciências biológicas (KAWASAKI; OLIVEIRA, 2003).  

 O ensino de biologia é, muitas vezes, apenas algo teórico e sem considerar o conhecimento 

prévio do aluno ou seu contexto social (KRASILCHIK, 2008). Isso resulta em algo monótono e 

pouco eficaz, haja vista que não se torna tão interessante para o aluno por não ser algo palpável 

que envolva práticas e ou visitas em espaços que proporcionem contato com o que já foi 

teoricamente explicado (SILVA; GHILARDI-LOPES, 2014).  

Assim, aos espaços que estudam a biodiversidade podem ser usados didaticamente. Todos 

esses espaços caracterizam-se como facilitadores e estimuladores no ensino de ciências e biologia, 

bem como eficazes no processo de ensino aprendizagem já que “fogem da teoria”, tornando o 

ensino algo mais palpável. Vale ressaltar, também, que esses espaços estimulam a preservação 

ambiental já que tratam de temas relacionados ao meio ambiente (PIVELLI, 2006). 

No estado do Pará existem alguns espaços que são utilizados para o ensino da 

biodiversidade, como exemplo o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 

Pará (IDEFLOR-Bio) e o Parque Estadual do Utinga, ambos se localizam na cidade de Belém. 

Além desses, ressalta-se o papel do herbário Prof.ª Dr.ª Marlene Freitas da Silva (MFS), o qual está 

inserido na Universidade Estadual do Pará (UEPA), sendo de suma importância por ser uma 

coleção voltada, principalmente, para o ensino de botânica e também por abrigar artefatos e drogas 

vegetais que refletem a cultural amazônica.  

Diante disso, houve a necessidade de estimular a utilização desses tipos de espaços que 

pesquisam a biodiversidade da região amazônica. Neste estudo objetivou relatar a experiência 

vivenciada durante uma visita aos espaços de biodiversidade do IFPA- Campus Abaetetuba. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 A pesquisa desenvolvida se deu por meia da visitação aos espaços de biodiversidade da 

referida instituição. Foi realizada em fevereiro de 2018 com uma turma de 20 alunos do curso 
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técnico do Inove-Sistema de Ensino. A visitação foi planejada, organizada e realizada pelos alunos 

graduandos de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFPA. Os espaços visitados foram o 

Laboratório de Biodiversidade e Conservação (LABICON), Laboratório de Ictiologia Amazônica 

(LABICAM) e a Casa de vegetação. Cada um será detalhado a seguir, expondo as atividades que 

exercem na instituição.  

O LABICON (Figura 1) abriga a coleção zoológica do instituto, contendo diversas espécies, 

as quais se encontram organizada de forma evolutiva e visam à conservação do material biológico. 

Destaca-se que nesse espaço encontra-se associado o Herbário do IFPA, onde são montadas as 

exsicatas da Flora da região (Figura 2).   

Figura 1- Coleção zoológica do Laboratório de Biodiversidade e Conservação. 

 

Fonte: Jacirema de Cássia, 2018. 
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Figura 2- Amostras botânicas, exsicatas do Herbário IFPA (HIFPA). 

 

Fonte: Jacirema de Cássia, 2018. 

 

O LABICAM (Figura 3) abrange várias espécies de peixes, arraias e outros espécimes, os 

quais são cuidados e estudados pelos alunos do campus, tanto do ensino técnico como superior. É 

um ambiente crucial para conhecer, preservar e valorizar o diversificado dos grupos de peixes 

amazônicos, focando na importância da conservação do meio ambiente.  

Figura 3- Laboratório de Ictiologia da Amazônica. A. Recorte dos tanques. B. Amostra de uma 

espécie de Pterophyllum scalare Schultze. 

  

Fonte: Jacirema de Cássia, 2018. 

A Casa de vegetação (Figura 4) é um ambiente com várias plantas dos grupos de briófitas, 
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pteridófitas, gimnospermas, principalmente, as angiospermas. Ressalta-se que esse espaço abriga 

diversas plantas medicinais utilizadas localmente como: terramicina (Alternanthera brasiliana (L.) 

Kuntze), babosa (Aloe vera L.), hortelãzinho (Mentha sp.), marupazinho (Eleutherine bulbosa 

(Mill.) Urb.) e comida de jabuti (Peperomia pellucida (L.) Kunth). Tais plantas são estudadas e 

cuidadas pelos próprios alunos do campus.  

Figura 4- Casa de vegetação 

 

Fonte: Dyana Joy, 2018. 

 

 Os alunos visitaram cada espaço por um tempo determinado, onde foi realizada a exposição 

do material biológico, explicando como cada espaço funciona e buscando instigar a curiosidade 

dos alunos quanto a diversidade biológica das espécies nativas da região Amazônia.   

 Além de visitar os espaços, foi proposta uma atividade prática de montagem de exsicata, 

que foi realizada no LABICON, com intuito de estimular e integrar os estudantes com as 

metodologias aplicadas na conservação de espécies botânicas. Durante a atividade, utilizou-se 

papel próprio para exsicata, cola quente em bastão e amostras botânicas de angiospermas que já 

haviam sido herborizadas seguindo os padrões botânicos. Foi orientado aos alunos a maneira 

correta de se posicionar a planta e a etiqueta, ressaltando a importância das informações botânicas 
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contidas em uma exsicata.  

 Após todos os espaços serem visitados aplicaram-se questionários, os dados foram 

analisados de forma quantitativa e qualitativa visando saber se a visita contribuiu para o 

conhecimento da biodiversidade e para o aprendizado da biologia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os dados dos vinte questionários apontaram que o LABICON foi o espaço que mais chamou 

atenção, o que se deve a exposição dos animais da coleção zoológica e da organização da coleção 

botânica (Figura 5). Para ratificar, destacam-se as frases dos alunos seguir: “a maneira com que os 

animais são conservados, os tipos de plantas e suas diversidades”; “estudo, classificação, 

alimentação, reprodução das espécies apresentadas”; “a diversidade de coisas sobre botânica e 

sobre zoologia que ainda não sabia”. 

Figura 5- Visitantes observando a coleção zoológica do LABICON. 

  

Fonte: John Sturn, 2018. 

 

 Essa visitação aos espaços de biodiversidade, seguido da prática de montagem de exsicata 

foi considerada importante para os alunos (Figura 6), haja vista que todos responderam e 

demonstraram-se satisfeitos, como demonstrado nos relatos a seguir: “teve um significado muito 

importante para o meu conhecimento, para que eu pudesse adentrar mais no conhecimento da 

biologia”; “uma melhor visão para o aprendizado sobre botânica e a biodiversidade local”. O 

aprendizado da biodiversidade precisa ser didático, deixando o assunto interessante e agradável 

para os alunos, sempre na tentativa de melhorar e adaptar os conteúdos de biologia voltados para 
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o ensino da biodiversidade (CIRILO, 1999 apud FERREIRA, 2008). 

Figura 6- Prática de montagem das exsicatas no LABICON. 

  

 

Fonte. John Sturn, 2018. 

 

 A visita foi considera pelos discentes como uma iniciativa de grande contribuição para a 

formação profissional e educacional, fazendo com que muitos deles retornem ao IFPA-Campus 

Abaetetuba por meio da realização de algum curso na área biológica (Figura 7). 

 Dessa maneira, o uso dos espaços não formais de ensino pelos docentes, como os espaços 

de biodiversidade, é de suma importância para o ensino de ciências ou de biologia, contribuindo, 

assim, para o processo de ensino aprendizagem dos alunos, bem como para uma reflexão acerca da 

reelaboração do ensino, como corroborou Praxedes (2009).  

Figura 7- Apresentação dos espaços de  biodiversidade do IFPA-Campus Abaetetuba.  
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Fonte. John Sturn, 2018. 

 

4. CONCLUSÃO  

 A experiência realizada demonstrou a necessidade de haver mais práticas e visitações aos 

espaços de biodiversidade voltados ao ensino da biologia, pois ambas contribuem para despertar o 

interesse e a criticidade do aluno pela ciência e meio ambiente. Favorecendo o ensino-

aprendizagem, o qual necessita ser trabalhado com mais frequência nas escolas e instituições de 

ensino. 

 O contato com os espaços de biodiversidade do IFPA possibilitou aos alunos conhecer e 

valorizar a variedade biológica amazônica, buscando a conscientização ambiental, haja vista o 

descaso com a natureza nas últimas décadas. 
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RESUMO  

O Bosque Rodrigues Alves Jardim Botânico da Amazônia é uma área de floresta localizada no 

centro urbano da cidade de Belém-PA, com a finalidade de preservação/conservação das espécies 

de flora e fauna, além de ser um atrativo turístico de lazer para a população residente na Região 

Metropolitana, Brasil e mundo. Para garantir que haja o devido reconhecimento, manutenção e 

preservação é importante utilizar recursos de diversas técnicas de monitoramento e fiscalização, 

como encontradas em Sensoriamento Remoto (SR) e Processamento Digital de Imagens (PDI), 

através de distribuição de classes que verifica as regiões de interesse e simulações com amostras 

estatísticas extraídas de imagens digitais. Desse modo, esta pesquisa analisou a distribuição de 

vegetação do grupo Monilófitas separados em famílias: Aspleniaceae, Cyatheaceae e 

Lomariopsidaceae com suas respectivas espécies, Asplenium angustum Sw., Asplenium serratum 

L. Cyathea microdonta (Desv.) Domin, Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, baseado no mapa 

esquemático da Coordenação de Botânica do Bosque e os trabalhos realizados por pesquisadores 

desse eixo, a qual distribui em quatro quadrantes os limites da área de interesse. Todos esses dados 

são extraídos mediante Classificação Supervisionada de Paralelepípedo em imagens digitais de 

sensor ativo do satélite Alos no sensor Palsar no modo Fine e polarizações HH+HV, a ser indicado 

em mapa temático apontando quantitativos de área em hectares, com 1,70312 ha a primeira espécie, 

2,34375 ha a segunda, 0,4375 ha a terceira e 5,28125 ha a última espécie. Com esses dados é 

possível posteriores ações de monitoramento ambiental para preservação. 

 

Palavras-chave: Sensores Ativos. Jardim Botânico. PDI. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O Bosque Rodrigues Alves é um Jardim Botânico que tem por finalidade a preservação da 

flora e fauna com ênfase na valorizando da estrutura arbórea e florestal, localizada no centro urbano 

da cidade de Belém (PA). Apesar de ser criado no ano 1883, a princípio também com intuito de 

lazer é apenas em 2003 que recebeu o titulo de Jardim Botânico, compondo assim seu atual nome 

Bosque Rodrigues Alves Jardim Botânico da Amazônia (BARREIROS et al., 2005).  

 A região Norte apresenta uma diversidade acentuada de vários gêneros e espécies na 

categoria do grupo de monilófilas e licófitas que de acordo com Prado (2003) apresenta cerca de 

313 espécies, dentre as quais 39 espécies: 3 licófitas e 36 monilófitas, está presente no Bosque 

Rodrigues Alves. A escolha pelas famílias Aspleniaceae, Cyatheaceae e Lomariopsidaceae é por 

apresentar o maior número de espécimes espalhadas ao longo dos quatros quadrantes (MARCIEL 

et al, 2007).  

 Umas das características principais das Monilófitas é a presença de vasos condutores de 

xilema e floema e sua reprodução ser realizada por meio de esporos (SMITH et al., 2006). Sua 

importância, conforme afirma Smith (1972), é na manutenção da umidade florestal, auxiliando no 

equilíbrio ecológico local e entorno, favorecendo, assim no desenvolvimento da microflora e 

macroflora. 

 De modo particular ainda existem poucos estudos com o propósito de verificar e 

espacializar todas as espécimes presentes nessa localidade. É nesse sentido, que é fundamental 

fazer uso de técnicas baseadas em Sensoriamento Remoto e Processamento Digital de Imagens 

(PDI) que avalia imagens digitais de qualquer área de interesse por meio de classes 

supervisionadas, isto é, de modo que o analista com seu conhecimento prévio sobre algumas 

amostras da localidade pode descrever corretamente a área previamente deduzida (NOVO, 2010).  

 Para isso, far-se-á uso de imagem digital de radar do satélite Alos no sensor Palsar, a qual 

reflete com comprimento de onda da Banda L, levando em consideração o princípio de 

imageamento por radar que condiz com irradiação passiva e ativa, em que este último transmite 

um feixe de Radiação Eletromagnético (REM) na região de micro-ondas (NOVO, 2010). 

 A escolha pela transmissão da Banda L é por transmitir em comprimento de onda de 

tamanho aproximado de 23,6 cm e resolução espacial de 10 a 100 m, garantindo maior 
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penetrabilidade abaixo das copas das árvores e gerando a distinção entre áreas florestadas e não 

florestadas (PONZONI et al., 2012), além do indicador de duas polarizações (HH + HV) e modo 

Fine a similaridade e variação dos grupos espectrais que detectam a cobertura terrestre de maior 

predomínio (SANTOS, 2009). 

 Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar um teste que identifique o maior grupo presente 

no Bosque de acordo com o trabalho de Marciel et al. (2007): Monilófitas, distribuídas em três 

famílias Aspleniaceae, Cyatheaceae e Lomariopsidaceae e suas respectivas espécies:  Asplenium 

angustum Sw., Asplenium serratum L. Cyathea microdonta (Desv.) Domin, Nephrolepis biserrata 

(Sw.) Schott, através da Classificação Supervisionada de Paralelepípedo a serem ilustrados em um 

mapa temático, ao qual aponta a distribuição significativa dessas amostras, indicando 

confiabilidade no método para realizar futuras ações de monitoramento ambiental.  

 

2. METODOLOGIA  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O Bosque Rodrigues Alves, compreende o quadrante de coordenadas 1,431067º S e 

48,457958W limitadas às ruas Avenida Almirante Barroso, Lomas Valentinas, Perebebuí e 

Rômulo Maiorana, bairro do Marco, no centro urbano de Belém, compreendendo a Região 

Metropolitana da mesma (RMB), (Figura 1). 

Figura 1 – Mapa de Localização do Bosque Rodrigues Alves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2018). 
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Segundo Marciel el al. (2007), o Jardim Botânico abrange área total de 15 ha, a qual 

distribui em quatro áreas (quadrantes), sinalizando em QI, QII, QIII e QIV, compreendendo 

fragmentos significativos de floresta ombrófila densa não aluvial (VELOSO et al., 1991). 

Para a realização da metodologia do trabalho foram utilizados segmentadamente dois 

softwares, o SNAP 6.0 e o ENVI 5, um  para a identificação de áreas com densidade de vegetação 

e outro para a realização da diferenciação da vegetação nativa, respectivamente.  

Partindo do principio que as imagens já estão se encontram referenciadas no espaço e estão 

corrigidas em sua geometria e radiometria, seu tratamento no ambiente SNAP 6.0 é fundamentado 

em reconhecer e interagir as polarizações correspondentes, reorganizando em um só arquivo de 

dados HH e HV, propiciando a filtragem do tipo Lee 3x3, em que destaca a estatística local para 

diminuir o Erro Quadrático Médio (EQM), na qual a variância e a média do pixel analisado são 

iguais a variância e a média de todos os outros pixels locais ou próximos, na qual uma das suas 

principais funções é conservar as bordas (SANTANA et al., 2001). 

 Segundo Novo (2010), O uso da polarização HH é escolhida em função de sua 

característica de identificação da menor reflectância do dossel vegetal, na qual o efeito do 

retroespalhamento da biomassa da vegetação tem valores significativos quando comparados a 

outros tipos de polarização, destacando assim regiões desmatadas.   

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

O tipo de pesquisa é baseado nas coletas por Marciel el al. (2007), selecionando apenas três 

famílias com quatro espécies do grupo de Monilófitas, como amostras para distribuição de 

classificação na imagem de Radar do sensor Palsar. O critério para essa seleção é por essas espécies 

estarem presentes em todos os quadrantes e obter os maiores números de espécimes na localidade.   

Desse modo, a análise dos dados é por meio de Classificação Supervisionada por 

Paralelepípedo. Conforme Meneses e Sano (2012), o método classificação por paralelepípedo 

identifica áreas em formas quadradas ou em forma de paralelepípedo restritas pelo valor de maior 

ou de menor resposta do pixel dentro de uma região amostral previamente escolhida para 

avaliações. Assim, o algoritmo realiza uma busca na imagem reconhecendo os pixels que de mais 

de uma classe ou pixel que não se enquadra em nenhuma classe.   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os dados são gerados da análise de Imagem do ano de 2007, escolhida por pertencer 

ao mesmo ano de publicação sobre a classificação das espécies presentes no bosque.  Os dados de 

sensor radar permitem avaliar por meio do retroespalhamento da intensidade do brilho e segundo 

Mitchell (2003) são atributos que influenciam para discriminar os tipos de vegetação dos mais 

diversos tipos de fisiografia, sobretudo aos que é irradiado em polarizações HH e HV.  

E nesse sentido que são gerados as regiões de interesse com a criação de ROI’s: 

Asplenium angustum, Asplenium serratum, Cyathea microdonta, Nephrolepis biserrata, 

distribuído de acordo com a intensidade de variação que é refletido por meio da identificação da 

localização das espécimes distribuídas pelos quadrantes e sua diferença de brilho espalhada por 

meio da composição colorida no canal de bandas RGB.  

A Tabela 1 indica a chave de interpretação conforme as características propostas por 

Florenzano (2002), observados em cor, textura, forma, e tonalidade. A cor representa a quantidade 

de energia refletida conectado com o canal de bandas RGB. A textura está relacionada ao grau de 

uniformidade do objeto se é liso ou rugoso. E a forma é o aspecto geométrico dos objetos. A 

tonalidade indica a variação de níveis de cinzas que vai do preto ao branco, além das indicações 

das possíveis localizações de cada espécie. 

Tabela 1 – Chave de Interpretação das Regiões de Interesse do Bosque. 

 

REGIÕES DE INTERESSE 

 

REPRESENTAÇÃO 

MATRICIAL: ALOS 

 

REPRESENTAÇÃO 

EM FOTO 

 
Nephrolepis biserrata 

Pertence a família Lomariopsidaceae 

é uma planta terrestre e epífita, há 

preferência por locais com bastante 

luminosidade quando terrestre. É 

observado com maior distribuição 

pelos quadrantes. Amostra na cor 

Marrom QIII. Reflete com maior 

abrangência onde há cor verde, 

tonalidade escuro, textura rugosa e 

formas irregulares. 

 

Fonte: 

http://upload.wikimedia.or

g/wikipedia/commons/4/4d

/Nephrolepis_biserrata.jpg 
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Asplenium serratum  

 

Planta epífita. Pertence a família 

Aspleniaceae e está distribuída por 

todos os quadrantes. Amostra de cor 

Azul-Marinho e QII. Reflete com 

maior abrangência onde há cor ciano, 

tonalidade claro, textura lisa e formas 

regulares. 

 

Fonte: 

http://www.fernsoftheworld.c

om/2015/01/25/asplenium-

serratum-2/ 

 
Asplenium angustum  

 

Planta epífita com preferência de 

ambiente com bastante luminosidade 

e úmidos. Também pertence a família 

e é encontrada em todos os 

quadrantes. Amostra de cor vermelha 

e QI. Reflete com maior abrangência 

onde há cor amarelo, tonalidade 

claro, textura lisa e formas regulares. 

 

  
 

Fonte: 

https://alchetron.com/Aspl

enium  

 
Cyathea microdonta  

 

Da família Cyatheaceae é uma planta 

terrestre com preferencia de locais 

bastantes úmidos. Sua distribuição é 

em todos os quadrantes. Sendo 

representado pelo cor preta e amostra 

no QIV. Reflete com maior 

abrangência onde há cor branca, 

tonalidade claro, textura lisa e formas 

regulares. 

 

 

 

 

Fonte: 

https://www.flickr.com/photo

s/plants_of_russian_in_brazil

/11453662625 

Fonte: Autores (2018). 

 

Para verificar se os parâmetros utilizados tiveram grau de assertividade, o índice Kappa 

pontuou que a distribuição do nível de acurácia para esse dado foi de aproximadamente 96%, 

enfatizando que o grau de acerto é relativamente bom (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Nível de Acurácia. 

Índice Kappa 

ALOS 

0,96 

Fonte: Autores (2018). 

 

Com as amostras confiáveis, é possível diagnosticar o nível de confiabilidade 

automatizada dos resultados com o processo de Classificação Supervisionada por (Figura 2). 

 

Figura 2 – Classificação Supervisionada por Paralelepípedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Essa classificação separou os tipos de vegetação para dados ALOS para o ano de 2007, 

como resultado há a quantificação dos dados em área, onde a Asplenium angustum abrange 2,34375 

ha, enquanto que a Asplenium serratum abrange cerca de 1,70312 ha, já Cyathea microdonta 

apresenta 0,4375 ha e Nephrolepis biserrata, representa a maior parcela, cerca de 5,28125 há, 
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totalizando cerca.  

É possível aferir ainda, que os demais dados de áreas não calculados podem representar 

as demais espécies e espécimes que o bosque coleciona que segundo Marciel, (2007) 39 espécies 

entre licófitas e monilófitas, distribuídas em 27 gêneros e 14 famílias. Vale Salientar, que a 

capacidade de domínio fitogeográfico dessas espécies, indicam condições favoráveis para sua 

sobrevivência (umidade e sombreamento), que são imprescindíveis para o ciclo de vida desses 

vegetais (XAVIER; BARROS, 2005). 

Por fim, é realizado o processo de pós-processamento através da matriz de confusão. 

A Tabela 3 expõem a espacialização dos atributos de região de interesse em quantidade de pixels, 

esse valores indicam que o resultado é satisfatório, pois a separação de visibilidade entre um 

modelo e outro indica boa distribuição entre os modelos. 

 

Tabela 3 – Pós-Classificação. 

Ground Truth (Percent) 

ROI’s ALOS 

Asplenium angustum 5,22 

Asplenium serratum 1,79 

Cyathea microdonta 0,84 

Nephrolepis biserrata 92,15 

Fonte: Autores (2018). 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As técnicas de tratamento de imagens por técnicas de SR e PDI permite detectar sem está 

necessariamente no local, com amostras estatísticas e algoritmos e dados de distribuição de 

localidade que ressaltam bem a distribuição da possível realidade.   

A imagem do sensor PALSAR refletiu bem a distinção de brilho na identificação das copas 

de árvores das espécies, mesmo com poucas amostras. As polarizações HH+HV foram suficientes 

para discriminar as estruturas pertinentes, tornando útil sua caracterização estrutural. 

Portanto, os objetivos deste trabalho chegaram ao resultado esperado de identificar as 

principais espécies de monilófilas presentes no Bosque Rodrigues Alves Jardim Botânico da 
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Amazônia, quantificando suas áreas. Logo, com o produto, é viável propor estudos para auxiliar 

no monitoramento deste local, assegurando que a espacialização dos dados com essas técnicas 

tenham o devido rastreio para auxílio na preservação dessas espécies.  
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RESUMO 

O monitoramento do meio ambiente é necessário para entender questões ambientais, 

principalmente em regiões rurais onde as atividades de agropecuária, mineração, queimadas e 

desmatamento são constantes. Portanto, o presente trabalho teve o objetivo de aplicar e comparar 

os principais índices de vegetação: NDVI (Normalizaed Difference Vegetation Index) e SAVI (Soil 

Ajusted Vegetation Index), por meio dos softwares ENVI 5.3 e Quantum GIS 2.14, usando imagens 

do satélite Landsat 8 - sensor OLI para posteriormente realizar a análise temporal, considerando 

períodos chuvosos e períodos de estiagem para a área no ano de 2018. Os mapas gerados 

apresentaram uma resposta equivalente com as características locais de vegetação, porém com 

pequenas diferenças entre os dois métodos, devido a utilização de uma constante de ajuste no 

método SAVI, o que possibilitou a identificação de melhorias nos resultados apresentados e 

mostrou a realidade do local. 

 

Palavras-chave: Processamento Digital de Imagens. Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Unidade de Conservação (UC). 

 

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

 A ação humana é um dos fatores que mais degradam o meio ambiente, portanto, para manter 

o equilíbrio ecológico e evitar o desaparecimento de espécies nativas e ambientes naturais especiais 

é necessário a criação leis que protejam o meio ambiente. Essas áreas naturais são protegidas 

através da criação de Unidades de Conservação (UC), que podem ser monitoradas através dos 

sistemas de informação geográfica (SIG). 

As imagens obtidas através do sensoriamento remoto são capazes de mostrar as 

características do meio ambiente e suas transformações, proporcionando assim, uma visão 

multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre, possibilitando estudos regionais e 

integrados, envolvendo vários campos do conhecimento (FLORENZANO, 2002). 

De acordo com PONZONI (2001), o que é efetivamente medido por um sensor 

remotamente situado, oriundo de determinada vegetação (alvo), não pode ser explicado somente 

pelas características intrínsecas dessa vegetação, inclui também a interferência de vários outros 

parâmetros e fatores tais como: a fonte de radiação, o espalhamento atmosférico, as características 

tanto das folhas quanto do dossel, os teores de umidade do solo, a interferência da reflectância do 

solo, sombra, entre outros. 

Os índices de vegetação (IV) são modelos matemáticos desenvolvidos para avaliar a 

cobertura vegetal e relacionam a assinatura espectral e os parâmetros mensuráveis no campo tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente (BARBOSA, 2006). Para o cálculo dos IV são usadas 

imagens obtidas por sensores orbitais, de modo que é possível analisar e diagnosticar o cenário 

vegetal de determinada região (PARISE & VETTORAZZI, 2005). 

A utilização de índices de vegetação como o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada 

(NDVI) e Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) facilitam a obtenção e modelagem de 

parâmetros biofísicos das plantas, como a área foliar, biomassa e porcentagem de cobertura do 

solo, com destaque para a região do espectro eletromagnético do infravermelho, que pode fornecer 

importantes informações sobre a evapotranspiração das plantas (JENSEN, 2009; EPIPHANIO et 

al., 1996). 
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Conceituando o NDVI, a formulação deste IV corresponde a divisão entre a soma e 

subtração das bandas espectrais do vermelho e do infravermelho próximo, sendo os resultados do 

cálculo valores limitados a uma escala linear que varia de -1 até 1. Em relação aos mesmos, quando 

for próximo de 1 indica vegetação densa, quando for próximo de 0 aponta solo exposto ou 

vegetação adensa, e caso os valores sejam negativos, trata-se de uma área com total ausência de 

vegetação (MENEZES et al., 2012). 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
                    

(1)  

 

Em relação ao SAVI, tal IV se torna necessário em situações aonde o NDVI pode não gerar 

resultados completamente condizentes com a realidade, sendo essa situação no caso aonde a 

reflectância do solo interfere na resposta espectral de áreas de vegetação adensa. Para manter os 

valores do SAVI na mesma escala linear do NDVI, utiliza-se uma constante L. Ao atribuir um tal 

valor a essa constante, precisa-se ter uma noção empírica da área pesquisada, no caso da inserção 

de valores, em caso de vegetação densa (L=0,25), vegetação intermediária (L=0,5). Se o valor de 

L=0, os resultados serão os mesmos do NDVI (MENEZES et al., 2012). 

 

𝑆𝐴𝑉𝐼 = (
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
)*(1+L)                   

(2) 

 

Esses índices têm sido utilizados com sucesso para o monitoramento de mudanças na 

vegetação em escala continental, regional e global (BANNARI et al., 1995). 

Nesse contexto, o presente artigo objetivou analisar o comportamento da biomassa vegetal 

do PARNA Campos Ferruginosos em dois períodos distintos (Chuvoso e seco), utilizando-se dos 

Índices de vegetação, como o NDVI e SAVI a fim de comparar a eficácia dos resultados obtidos. 
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2. METODOLOGIA  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O Parque Nacional dos Campos Ferruginosos está localizado na mesorregião do Sudeste 

Paraense, seu território abrange os municípios de Canaã de Carajás (82,9%) e Parauapebas 

(17,1%), com uma área total de aproximadamente 79 mil hectares. Devido aos afloramentos 

rochosos com consideráveis quantidade de ferro presente nesta UC ocorre um raro tipo de 

ecossistema chamado vegetação de canga (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2017).  

Mapa 1 - Localização do Parque Nacional Campos Ferruginosos.

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

O primeiro processo para elaboração deste trabalho foi à aquisição das imagens captadas 

pelo sensor Operacional Land Imager (OLI) instalado abordo do satélite Landsat-8, pelo site do 

Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A cena escolhida foi (Órbita: 224/Ponto: 64), que 

engloba o território da unidade de conservação, sendo escolhidas imagens do período 29/05/2018 
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(período chuvoso) e 12/09/2016 (período de estiagem) para a realização da análise temporal. Foram 

escolhidas imagens com baixo percentual de nuvens para não comprometer a qualidade das 

informações geradas, sendo 0,34 % (período chuvoso) e 1,31% (período de estiagem). 

No software ENVI 5.3 foi realizada a correção atmosférica das cenas e o recorte da área de 

interesse, enquanto que, no Quantum GIS 2.18 foi realizado através da ferramenta Calculador 

Raster, a aplicação das fórmulas do NDVI e do SAVI nas imagens corrigidas, posteriormente foi 

obtido a categorização das classes em falsa-cor e por último, a elaboração do layout. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise temporal realiza com o NDVI obteve uma amplitude de valores no período 

chuvoso de -0,000135 a 0,941, e no período de estiagem de -0,000171 a 0,964. Analisando os 

mapas gerados, tanto no período chuvoso, quanto no período de estiagem, a vegetação densa é 

predominante, principalmente na parte oeste do território do parque nacional. É preciso ressaltar 

que no período de estiagem, apesar de ser predominante, a vegetação densa não apresenta uma 

dinâmica na biomassa muito forte, se comparada ao período chuvoso.  

Mapa 2 - NDVI no período chuvoso (à esquerda), e no período de estiagem (à direita). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

 Na análise temporal do SAVI, o coeficiente determinado foi (L=0,25), pois a área de 

interesse tem em seu território a vegetação densa como classe dominante. Em relação aos 

resultados apresentados nos mapas, levando em consideração a influência da resposta espectral do 

solo em áreas com vegetação não densa, houveram diferenças (em relação ao mapa do NDVI nos 
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dois períodos) mais evidentes na parte leste da UC. 

 

Mapa 3 - SAVI no período chuvoso (à esquerda), e no período de estiagem (à direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

4. CONCLUSÃO 

 
A análise temporal de imagens de satélites em períodos distintos com intuito de monitorar 

a dinâmica da biomassa em unidades de conservações é uma importante ferramenta para a gestão 

do mesmo. Mostra-se neste artigo, que é possível através de plataformas acessíveis, utilizar técnicas 

que colaborem no gerenciamento das unidades de conservação de uso, colaborando para diminuir 

o impacto das possíveis atividades antrópicas no seu entorno. 
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RESUMO  

O monitoramento de queimadas e incêndios florestais por meio de imagens orbitais em países de 

grande extensão territorial como o Brasil é o meio mais eficiente e de baixo custo quando 

comparado a outros meios de detecção. Com base neste aspecto foi analisada a distribuição de 

focos de calor, no período de 2007 e 2017, no Município de Rondon do Pará, localizado no Estado 

do Pará, com o objetivo de verificar a distribuição dos focos de calor, na área de interesse. O mapa 

de localização de Rondon do Pará foi desenvolvido através do Software ARCGIS 10.1. Os dados 

utilizados são oriundos do “Banco de Dados Queimadas”, disponível no site do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE), em formato shapefile. O material de análise deriva do satélite 

meteorológico AQUA-UMD-Tarde. Os shapefiles de focos de calor de 2007 e 2017 foram 

organizados em um banco dados com o intuito de geoespacializar os focos de calor para facilitar a 

manipulação e a análise da distribuição temporal ao longo do período estudado. Por fim, a imagem 

resultante da classificação foi processada no programa QGIS 2.14, sendo possível elaborar os 

mapas temáticos para a identificação dos focos de calor de maior ocorrência e áreas mais 

vulneráveis aos riscos de queimada. Na organização da quantificação dos focos de calor dos anos 

de estudo utilizou-se a ferramenta Microsoft Excel. Posteriormente foram efetuadas as análises dos 

fatores ambientais e socioeconômicos do Município de Rondon do Pará correlacionando com os 

focos de queimadas em complementaridade à literatura científica. Através do estudo foi possível 

identificar a diminuição dos focos de calor no Município de Rondon do Pará, correspondentes ao 

período de 2007 e 2017, que têm como explicação a criação de programas e leis que buscam 

diminuir os impactos ambientais no Município.  

 

Palavras-chave: Monitoramento. Desmatamento. Queimada.  

 

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

  O monitoramento de queimadas e incêndios florestais por meio de imagens orbitais 

em países de grande extensão territorial como o Brasil é o meio mais eficiente e de baixo 

custo quando comparado a outros meios de detecção. Desde a década de 1980, o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) tem desenvolvido e aprimorado o sistema 

operacional de detecção de queimadas. Diariamente são produzidas informações sobre 

focos de queimada de vegetação na América do Sul a partir da detecção por sensores 

orbitais (DE JESUS et al. 2011). 

 São muitos os desafios socioambientais deste século. O acelerado crescimento 

econômico gerou grandes benefícios à sociedade humana, promoveu, ao mesmo tempo, o 

comprometimento de grande parte dos recursos naturais disponíveis, ocasionando danos, 

muitos irreversíveis aos ecossistemas e às comunidades locais. Além disso, a perda de 

serviços ambientais tem promovido prejuízos socioeconômicos, principalmente nas nações 

menos preparadas para enfrentar estas mudanças (SERRANO et al. 2013).  

 Segundo MOREIRA (2003) citado por VIANA (2013) a necessidade de conhecer, 

mapear e monitorar os recursos naturais, visando uma utilização mais racional, tem 

incentivado a execução de projetos de levantamento e mapeamento da superfície terrestre. 

O conhecimento da distribuição dos tipos de cobertura vegetal e suas variações fenológicas 

é hoje um aspecto indispensável para o planejamento de uma política coerente e eficiente 

de desenvolvimento sustentável.  

O MUNICÍPIO de Rondon do Pará teve origem em fins de 1962, com os trabalhos 

de demarcações das primeiras fazendas. Porém, o povoamento do atual efetivo do 

atual território somente ocorreu, em 1968, quando o Departamento de Estradas de 

Rodagens implantou ali o seu primeiro acampamento, dando início à abertura da 

rodovia PA-70. Nessa época, a localidade passou a ser conhecida por 

Candangolândia de Arinos Brazil. Após a criação do Projeto Rondon, pelo 

Governo Federal, Candangolândia prosperou e, em 1969, já contando com 1 posto 

de gasolina, uma farmácia e um açougue, passou a chamar-se Vila Rondon. Essa 

denominação, entretanto, perdurou até 1982, quando adquiriu categoria de 

município com o nome de Rondon do Pará (IBGE, 2017). 

 

 De acordo com RUBERT (2009) citado por VIANA (2013), muitas das atividades comuns 

ao diagnóstico e planejamento ambiental são facilmente exercidas nos chamados Sistemas de 

Informações Geográficas, sendo que os mesmos estão se tornando uma ferramenta viável para 
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estudos do meio ambiente, planejamento ambientais e gerenciamentos de recursos naturais, os 

quais são cada vez mais desenvolvidos para permitir a formulação de diagnósticos, prognósticos, 

avaliação de alternativas de ação e manejo ambiental. 

 
As informações sobre a localização e a extensão das ocorrências queimadas são 

importantes para a definição de estratégias de combate e prevenção de incêndios, 

bem como para a avaliação de danos ecológicos e econômicos, e como dados de 

entrada para modelos atmosféricos e de impactos climáticos. Os produtos 

divulgados são utilizados para fins diversos, como combate ao fogo, estatísticas 

de emissões de gases, trabalhos científicos, entre outros. Em particular, os focos 

de queimada têm sido bastante empregados nos planos de controle de incêndios e 

são úteis no delineamento de estratégias que podem implicar em redução de gastos 

provocados por incêndios em áreas agrícolas ou de vegetação nativa (DE JESUS 

et al. 2011). 

 

 O sensoriamento remoto é uma importante ferramenta ligada ao levantamento de recursos 

naturais e ao monitoramento do meio ambiente, o que contribui para beneficiar o desenvolvimento 

econômico e social de uma população. No Brasil, um país de proporções continentais, essas 

técnicas podem e têm sido utilizadas neste sentido NOVO (2008) citado por VIANA (2013). 

 Segundo PARROTTA et al. (2012) citado por  ARAÚJO (2017) toda nova política é 

acompanhada de mudanças que, em muitos casos, resultam em diversos danos ao meio ambiente, 

pois levam à degradação e perca de florestas, além de fragmentação da paisagem e empobrecimento 

biótico. Segundo o IBGE (2010), cerca de 20% da área original da floresta amazônica brasileira já 

está desmatada. Essa floresta representa cerca de 40% das florestas úmidas remanescentes no 

planeta ANDERSEN et al., (2002) citado por FERREIRA et al., (2015).  

 Este estudo buscou realizar uma análise da ocorrência de focos de calor no período de 2007 

a 2017, com o objetivo de contribuir para a discussão sobre a quantificação das queimadas no 

município de Rondon do Pará, correlacionando aos programas criados pelo governo com o intuito 

de reduzir os impactos ambientais no Município. Com base neste aspecto foi analisada a 

distribuição de focos de calor, no período de 2007 e 2017, no Município de Rondon do Pará, 

localizado no Estado do Pará, com o objetivo de verificar a distribuição dos focos de calor, na área 

de interesse. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 A área de estudo compreende a área urbana do município de Rondon do Pará/PA, localizada 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

na região norte do território brasileiro, abrangendo a latitude 4°46’34’’S e longitude 48°04’02’’W. 

A precipitação média anual é de 1.710 mm e o tipo climático predominante na região é Aw, de 

acordo com critérios de Köppen, caracterizado por um clima tropical chuvoso. O ano hidrológico 

da região começa em outubro com a estação chuvosa e termina em setembro, com o fim da estiagem 

(CPRM, 2015) citado por ROSA et al. (2016). O mapa de localização de Rondon do Pará foi 

desenvolvido através do Software ARCGIS 10.1 (Figura 1).   

 

Figura 1- Mapa de Localização do Município de Rondon do Pará/ PA. 

 

Fonte: Leidiane Medeiros, 2018. 

 Os dados utilizados são oriundos do “Banco de Dados Queimadas”, 

disponível no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em 

formato shapefile. O material de analise deriva do satélite meteorológico AQUA-

UMD-Tarde, que é o atual satélite de referência do INPE, cujos dados diários de 

focos de calor registrados compõe uma série temporal ao longo dos anos 

permitindo a análise de tendências nos números de focos para mesmas regiões 

(INPE, 2016).  

 

 Contudo, Barbosa (2010), ressalta que a detecção remota dos focos de calor não indica 

necessariamente a existência de fogo, apesar de a maioria estar relacionada diretamente a áreas 

com presença de fogo. Os shapefiles de focos de calor de 2007 e 2017 foram organizados em um 

banco dados com o intuito de geoespacializar os focos de calor para facilitar a manipulação e a 
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análise da distribuição temporal ao longo do período estudado. 

 Por fim, a imagem resultante da classificação foi processada no programa QGIS 2.14, com 

isso foi possível elaborar os mapas temáticos em questão, possibilitando fazer a identificação dos 

focos de calor de maior ocorrência e áreas mais vulneráveis aos riscos de queimada. Para a 

organização da quantificação dos focos de calor dos anos de estudo utilizou-se a ferramenta 

Microsoft Excel. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise temporal dos focos de calor determinadas em Rondon do Pará (PA) com base nos 

dados observados, no período de 2007 e 2017 (Figura 2 e 3), apontam que houve uma diminuição 

da quantificação de focos que calor. Os resultados da interpolação dos focos de calor na área 

estudada estimaram assim a sua densidade por meio de cinco classes, sendo estas: muito baixa, 

baixa, média, alta e muito alta. De maneira geral, verifica-se que a região apresenta menor 

densidade de focos. 

Figura 2 - Densidade de Focos de Calor no Município de Rondon do Pará no ano de 2007. 

 

Fonte: Leidiane Medeiros, 2018. 
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Figura 3 - Densidade de Focos de Calor no Município de Rondon do Pará no ano de 2017. 

 

Fonte: Leidiane Medeiros, 2018. 

 

O Governo do Pará lançou, em 2011, o Programa Municípios Verdes 

(PMV), apostando na ousadia e no pioneirismo da iniciativa, e em um futuro 

sustentável para as atividades econômicas realizadas na área rural. Quando foi 

criado, tinha três objetivos principais: combater o desmatamento; fortalecer a 

produção rural sustentável, por meio de ações estratégicas de ordenamento 

ambiental e fundiário, e estruturar a gestão ambiental, com foco em pactos locais, 

monitoramento do desmatamento e implantação do Cadastro Ambiental Rural 

(MELLO, 2016). 

  

 De acordo com os dados de focos de calor (Tabela 1), no período de 2007, Rondon do Pará 

possuía 881 focos de calor, este valor reduziu no ano de 2017 para 231 focos de calor, 

respectivamente. De acordo com GEIST et al., (2002) citado por ARAÚJO (2017) existem dois 

níveis de análise para as variáveis que influenciam no desmatamento e, por conseguinte, abertura 

e expansão de fronteiras agrícolas. O primeiro nível é o imediato, relacionado com as atividades 

humanas ou ações imediatas a nível local, como a expansão agrícola e o uso da terra. O outro nível 

é o subjacente, já relacionado a dinâmica populacional e a política agrícola. Em relação aos 144 

Municípios que compõe o Estado do Pará, Rondon do Pará possuía em 2007 a posição de número 

17º dos que mais apresentavam focos de calor, já em 2017 o mesmo obteve a posição de número 

44º, comprovando a diminuição dos focos.  
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 No mês de janeiro, ocorreram 18 alertas de desmatamento no município de Rondon do Pará, 

dos quais 05 foram detectados na categoria de assentamento de reforma agrária (2,1935 Km²) 

(VALE, 2015). Além disso, a ação de outros tipos de atores (madeireiros e fazendeiros) pode 

contribuir para o incremento do desmatamento dentro dos assentamentos rurais, principalmente, 

em regiões sob forte pressão por desmatamento (YANAI et al. 2015). 

 

Tabela 1 - Dados de Focos de Calor em Rondon do Pará. 

 
Fonte: INPE 

 

Segundo BARRETO et al., (2008); SILVA (2013) citado por FERREIRA et al., (2015), tais 

políticas consistiram no aumento da fiscalização, na restrição de crédito rural e de acesso a 

mercados aos agricultores que não estivessem em conformidade com a legislação ambiental. Tais 

políticas levaram a uma queda acentuada no desmatamento na Amazônia Legal nos últimos anos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os focos de calor, embora não indiquem queimadas podem representar os aspectos da 

distribuição espacial e temporal das possíveis ocorrências de queimada, sendo útil para combater 

riscos ambientais no Município de Rondon do Pará. De acordo com a pesquisa foi possível verificar 

a diminuição significativa da densidade de focos de calor através da variação temporal no período 

correspondente de 2007 e 2017, relacionando a literatura científica já existente sobre os programas 

de incentivo a diminuição dos impactos ambientais em Rondon do Pará.  
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RESUMO  

Modificação da cobertura do solo, não só pelo ambiente urbano, mas também pelas atividades 

agropecuárias, onde ocorrem constantes alterações do solo e interferência do homem nos diversos 

processos de produção, também tendem a modificar a temperatura aparente da superfície. De 

acordo com este cenário foi analisado o risco de queimadas no município de Canaã dos Carajás, 

através dos focos de calor, localizado no Estado do Pará para o ano de 2007 e 2017, por meio da 

técnica de mapas de calor. A base de dados de focos de calor foi extraída no formato shapefile do 

site (http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas), referente ao ano de 2007 e 2017, sendo 

disponibilizada pela plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados 

coletados são obtidos do satélite meteorológico AQUA-UMDTarde, sendo atualmente o satélite de 

referência do INPE.  Para a elaboração do mapa de localização e processamento dos dados na 

geração dos mapas de calor, foram utilizados os softwares ARCGIS 10.1 e QGIS 2.14, 

respectivamente. Sendo que os dados quantitativos dos focos de calor para o período estudado 

foram organizados e analisados através da planilha eletrônica MS Excel. Conclui-se que através da 

análise dos mapas de calor no Município de Canaã dos Carajás, houve um aumento significativo 

dos focos de calor do ano de 2007 para 2017, tendo como resultado a verificação de que existe 

risco de fogo elevado de nível crítico em 2017 comprometendo a floresta densa existente no 

município. Os resultados estão relacionados principalmente a antropização da região pela 

implantação de grandes projetos, que de certa forma influenciam diretamente na dinâmica do solo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A vegetação como cobertura do solo influencia no clima das cidades, a qual tem sido citada 

como mitigadora na amenização da temperatura e a manutenção da umidade do ar em municípios 

(SILVEIRA E PEREIRA, 2011).  

De acordo com MASHIKI (2012), a modificação da cobertura do solo, não só pelo ambiente 

urbano, mas também pelas atividades agropecuárias, onde ocorrem constantes alterações do solo e 

interferência do homem nos diversos processos de produção, também tendem a modificar a 

temperatura aparente da superfície.  

O Município de Canaã dos Carajás nasceu a partir de um assentamento agrícola. 

O Projeto de Assentamento Carajás, localizado na região sudeste do Pará, foi 

implantado a partir de 1982 pelo Grupo Executivo das Terras do Araguaia e 

Tocantins (GETAT), do Governo Federal. O objetivo era atenuar os conflitos pela 

posse da terra na região, principalmente na área conhecida como Bico do 

Papagaio. Ao longo de três anos, 1.551 famílias foram assentadas na área que 

ficou conhecida como Centro de Desenvolvimento Regional, CEDERE. Até 1985, 

816 famílias haviam recebido o título definitivo de terra. Porém, naquele mesmo 

ano, as atividades de assentamento dos sem-terra terminam e o GETAT foi 

extinto. Só em outubro de 1994, através da Lei Estadual 5.860, o CEDERE é 

desmembrado de Parauapebas e vira município - o de Canaã dos Carajás (IBGE, 

2017). 

 

O município de Canaã dos Carajás até o momento não dispões de políticas de incentivos 

fiscais a empreendimentos, porém, já estuda estratégias outras, viáveis e sustentáveis, no intuito de 

atrair novos negócios e/ou a ampliação daqueles já existentes na sua base territorial (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, 2016). 

O município tem uma formação basicamente agrícola e sua economia gira em torno da 

cultura do arroz, milho e feijão. A agricultura é tão forte em Canaã que é comum ver nos núcleos 

urbanos do município a presença de pequenos roçados, hortas caseiras e escolares, destinados tanto 

ao consumo local, como também à merenda escolar. Mas a população também tira da pecuária o 

seu sustento. Essa atividade vem crescendo na região, tanto para o grande como pequeno produtor 

(IBGE, 2017). 

 As queimadas estão relacionadas com o estabelecimento do fogo no ecossistema, essa 

relação pode ter características naturais ou antrópicas. As queimadas naturais estão vinculadas a 

questão climática, locais com déficit hídrico, altas temperaturas, incidência de raios, vegetação 
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propícia, e a antrópica está ligada ao manejo inadequado de técnicas envolvendo fogo (WHELAN, 

1995; MIRANDA et al. 1996; DA SILVA, 2018). 

Canaã dos Carajás tem atraído a atenção de todo o país e aumentado muito a população. É 

uma realidade natural, em função da implantação de grandes projetos minerais. Isso torna o 

mercado local mais dinâmico e as mudanças são rápidas (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CANAÃ DOS CARAJÁS, 2016). 

O estado do Pará apresenta as maiores taxas de desmatamento entre os estados que 

compõem a Região Norte. Somente em 2014, o estado apresentou uma taxa de 1.829 km2 de área 

desmatada (INPE, 2014; VILLELA & BUENO, 2016) 

 O estudo de incidência de focos de queimadas com uso de geotecnologias resulta em 

variadas aplicações que permitem a detecção dos focos de calor a partir de algoritmos aplicados no 

processamento de imagens provenientes de satélites, dados estes que são indispensáveis para a 

análise da ocorrência e distribuição destes focos de calor (CORREA & ALENCAR, 2013). 

O presente estudo teve o objetivo de analisar o risco de queimadas no município de Canaã 

dos Carajás, através dos focos de calor, localizado no Estado do Pará para o ano de 2007 e 2017, 

por meio da técnica de mapas de calor. 

 

2. METODOLOGIA  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 O município de Canaã dos Carajás está localizado na Mesorregião Sudeste Paraense, 

Microrregião Parauapebas. Possui “área de 3.146 Km², com altitude média de 286 m, tendo como 

coordenadas geográficas Latitude 6º 29’ 51” Sul e de Longitude 49º 52’ 42” O este de Greenwich. 

Limita-se ao ao Norte com o município de Parauapebas; a Leste com Curionópolis e Sapucaia; ao 

Sul com Água Azul do Norte e a Oeste com Parauapebas descritos na Figura 1. 

A região é pertencente a bacia hidrográfica do rio Itacaiunas, e tem como predominância 

argissolos vermelho-amarelos distróficos. Ocorrem ainda na região outras duas classes de solo de 

forma mais abrangente, os latossolos vermelho-amarelos distróficos e neossolos litólicos 

distróficos (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, 2016). 
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Figura 1 - Mapa de localização do município de Canaã dos Carajás. 

 

Fonte: Marília Rocha, 2018. 

 

2.2. TIPO DE PESQUISA 

A base de dados de focos de calor foi extraída no formato shapefile do site 

(http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas), referente ao ano de 2007 e 2017, sendo 

disponibilizada pela plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados 

coletados são obtidos do satélite meteorológico AQUA-UMDTarde, sendo atualmente o satélite de 

referência do INPE.  

Para a elaboração do mapa de localização e processamento dos dados na geração dos mapas 

de calor, foram utilizados os softwares ARCGIS 10.1 e QGIS 2.14, respectivamente. Sendo que os 

dados quantitativos dos focos de calor para o período estudado foram organizados e analisados 

através da planilha eletrônica MS Excel.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a distribuição dos focos de calor no município Canaã dos Carajás, observado 

pelo satélite de referência AQUA-UMDTarde, foi possível analisar através dos mapas de calor que 

teve um aumento significativo do ano de 2007 para 2017 (Figura 2 e 3). Essa análise temporal, 

classificou a densidade de focos de calor na área de estudo em cinco categorias de risco de fogo: 
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mínimo, baixo, médio, alto e crítico. Tendo como resultado a verificação que existe risco de fogo 

elevado de nível crítico em 2017 que compromete a floresta densa existente no município.  

 A maioria das queimadas tem origem humana (TREJO, 2008; TORRES & RIBEIRO, 2008; 

SANTOS et al., 2006; SILVA & SILVA, 2006; MACHADO et al.,2014), mas os fatores 

climáticos, como baixa umidade relativa do ar e vento influenciam na sua propagação e determinam 

os seus efeitos devastadores (COUTINHO, 1990; MISTRY, 1998; TORRES, 2006; TORRES et 

al., 2010; TORRES et al., 2011; MACHADO et al.,2014). 

 De acordo com o Estudo de Gestão Ambiental Territorial da Bacia do rio Itacaiúnas, a 

região possui aproximadamente 67% de seu território ocupado com áreas florestais (alteradas e não 

alteradas), dos quais 30% pertencem à região da Floresta Nacional de Carajás e 37% correspondem 

a florestas alteradas fora dos limites das Flonas (PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS 

CARAJÁS, 2016). 

 
 

Figura 2 -Mapa de Focos de Calor do Município Canaã dos Carajás-PA analisado no ano de 2007. 
 

 
Fonte: Marília Rocha, 2018. 

 Os biomas estão sujeitos às queimadas em maior ou menor grau, uma vez que florestas 
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tropicais, florestas semidecíduas, cerrados e pradarias estão sendo queimados por humanos para 

diferentes fins e usos da terra, embora os potenciais naturais para a queima de cada vegetação sejam 

diferentes (PIVELLO, 2011; MACHADO et al.,2014). 

 

Figura 3 - Mapa de Focos de Calor do Município Canaã dos Carajás-PA analisado no ano de 2017. 

 
 

 

 

Os dados de focos de calor (Tabela 1), referente ao ano de 2007, entre os 144 municípios 

do Pará, mostram que Canaã dos Carajás, possui 152 focos de calor, já em 2017 ocorreu um 

aumento de focos para 194. Em relação a colocação no ranking de focos de calor, Canaã dos 

Carajás, encontra-se na  75º posição passando para 53º em 2017, demonstrando um aumento de 

focos de calor, respectivamente. 

Fonte: Marília Rocha, 2018. 
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           Tabela 9- Dados de Focos de Calor em Canaã dos Carajás- PA. 

 

          Fonte: INPE. 

A antropização da região de Canaã está relacionada com grandes projetos como a 

implantação e a operação da mina do Sossego que exerceu um grande poder de atração 

populacional para o município (CABRAL, et. al., 2011; FERNANDES, et. al., 2014). 

 

4. CONCLUSÃO 

 Conclui-se que através da análise dos mapas de calor no Município de Canaã dos Carajás, 

o houve um aumento significativo dos focos de calor do ano de 2007 para 2017, tendo como 

resultado a verificação de que existe risco de fogo elevado de nível crítico em 2017 comprometendo 

a floresta densa existente no município. Os resultados estão relacionados principalmente a 

antropização da região pela implantação de grandes projetos, que de certa forma influenciam 

diretamente na dinâmica do solo.  
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RESUMO  

A Carapa guianensis Aublet é uma espécie amplamente distribuída pelo estuário amazônico, 

conhecida popularmente por andirobeira. Possui ampla versatilidade para uso, desde a utilização 

da madeira até a extração do óleo de suas sementes paras as indústrias farmacêuticas e de 

cosméticos. Possui importante função social, uma vez que faz parte diretamente da renda de muitas 

comunidades tradicionais extrativistas da região. A biometria é uma importante ferramenta para a 

conservação e exploração dos recursos naturais para se buscar o uso racional e sustentável. Nesse 

contexto, esse trabalho objetivou a análise biométrica de sementes de andirobeiras. As coletas de 

sementes foram realizadas em dez matrizes com 100 m de distancia entre si no mês de maio de 

2018, em uma comunidade Quilombola no km 17 da PA-155, no município de Acará – PA. Foram 

mensurados os caracteres de comprimento e diâmetro das sementes com a ajuda de um paquímetro 

digital. Foram realizadas análises estatísticas descritivas, histograma de frequência e teste de Tukey 

a 95% de confiança pelo software Minitab® 17.1.0. Para o comprimento das sementes o máximo 

foi de 5,8 cm e o mínimo de 1,4 cm, enquanto que para o diâmetro, 4,9 cm e 2,1 cm. A média para 

comprimento foi de 4,22 cm ± 0,56 e para diâmetro foi de 3,26 cm ± 0,63. O coeficiente de variação 

encontrado foi de 13,27% para comprimento e 19,32% para diâmetro. O intervalo predominante 

de indivíduos foi de 3,75 cm a 4,5 cm para comprimento e de 2,6 cm a 3,6 cm para diâmetro. No 

Teste de Tukey, a matriz que possui melhores características para a extração de óleo foi a M2. 

Conclui-se então que a estatística descritiva mostrou variabilidade nas características biométricas 

e a matriz M2 possui potencial como produtora de mudas para plantio e para inclusão em programas 

de melhoramento. 

 

Palavras-chave: Carapa guianensis Aublet. Frutíferas da Amazônia. Diversidade.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A andirobeira (Carapa guianensis Aublet), pertence à Meliaceae e é comumente encontrada 

em faixas de alagação pela extensão de igarapés e rios da Floresta Amazônica, entretanto pode ser 

encontrada também em terras altas (CLOUTIER et al., 2007). A C. guianensis Aubl. é considerada 

a espécie mais propagada dentre as 27 espécies do gênero Carapa, situada apenas no continente 

americano, possuindo uma vasta distribuição em todo o estuário Amazônico (KENFACK, 2011). 

 A espécie possui alta versatilidade, podendo ser extraída para utilização de sua madeira e 

também, possuindo alto valor comercial para indústrias farmacêuticas e cosméticas devido a grande 

quantidade de teor oleaginoso nas suas sementes (SANTOS, 2013). Para Medeiros et al. (2016), o 

óleo extraído da andirobeira possui efeito terapêutico para várias enfermidades do corpo humano. 

Segundo Orellana et al. (2004), o óleo também pode ser usado in natura, podendo ser utilizado 

pelas comunidades tradicionais para picadas de cobras, escorpiões, abelhas e aranhas. 

 Logo, para estabelecer uma planta vigorosa com produção que atenda às necessidades do 

mercado, são necessários vários fatores, como a utilização de sementes de boa qualidade, 

procedimentos ideais no tratamento das sementes na pré-semeadura, além de uma boa seleção de 

matrizes que proporcionem geneticamente uma progênie eficiente para a produção de mudas 

(WAGNER JÚNIOR et al., 2006). 

 As sementes de C. guianensis Aubl. são consideradas grandes, variando morfologicamente 

de 1,7 cm a 6 cm de comprimento, pesando aproximadamente 25 g. Os cotilédones são encontrados 

de forma fundida e formam uma massa única de reserva, enquanto que o eixo embrionário é 

pequeno e localizado em uma cavidade dentro do tecido cotiledonar próximo à micrópila. Os frutos 

são encontrados em cápsulas septífraga, seca e deiscente (FERRAZ et al., 2002; FIGUEIREDO, 

2007).  

 A análise biométrica de sementes é uma importante ferramenta para a conservação e 

exploração dos recursos naturais que possuem valor econômico para que possa buscar-se o uso 

racional e eficaz dos recursos naturais (GUSMÃO et al., 2006; BARROSO et al., 2016). Gonçalves 

et al. (2013) também corrobora no quesito em que a biometria é um importante instrumento para 

detectar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie, bem como as 

relações entre esta variabilidade e os fatores ambientais, visando a inclusão em programas de 
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melhoramento genético.  

 Nesse contexto, o presente trabalho objetivou realizar uma análise biométrica das sementes 

de andirobeiras de matrizes provenientes do município de Acará, localizado no estado do Pará.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para este trabalho, as sementes da espécie C. guianensis Aubl. foram coletadas de dez 

diferentes matrizes com uma distância mínima de 100 m visando aumentar a variabilidade genética 

entre os indivíduos. A expedição para coleta ocorrendo no mês de Maio, período em que há uma 

maior dispersão de frutos durante o ano. Os frutos foram coletados no solo após a queda natural, 

uma vez que a espécie possui dispersão barocórica. As andirobeiras estavam localizadas em áreas 

de várzea localizada próxima às margens do km-17 da PA-155, nas áreas da comunidade 

Quilombola Menino Jesus, no município de Acará, no estado do Pará. 

Figura 1 – Localização da área do estudo, o município de Acará, no estado do Pará. 

 

Fonte: Raphael Abreu, 2006. 

O material botânico foi coletado em cada matriz e acondicionado em sacos plásticos e 

identificados. No mesmo dia o material foi conduzido às dependências da Universidade Federal 

Rural da Amazônia, Campus Belém, para processamento e mensuração dos dados. Para a análise 

biométrica da espécie, o comprimento de cada semente foi mensurado da base até o ápice, enquanto 

que o diâmetro foi mensurado na linha mediana das mesmas. Para as medições utilizou-se o 

paquímetro digital de precisão de 0,01 mm.  

As análises estatísticas foram realizadas no Laboratório do Grupo de Estudos em Genética 
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e Meio Ambiente (GERGen) da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém. A 

estatística descritiva, os gráficos de distribuição de frequência das medidas e o teste de Tukey a 

95% de confiança foram calculadas no programa Minitab® 17.1.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 pode-se visualizar a análise descritiva realizada nas variáveis mensuradas das 

sementes de dez matrizes de andirobeiras. Os valores de mínimo e máximo para o comprimento 

oscilam de 1,4 cm a 5,8 cm, respectivamente, enquanto que para variável diâmetro é de 2,1 cm a 

4,9 cm, respectivamente. Essa grande amplitude também foi encontrada no trabalho realizado por 

Ribeiro et al. (2016) em andirobeiras da várzea do Rio Guamá, no Estado do Pará e também de 

Lima (2010), para sementes de Carapa spp.. Admite-se que esses valores mínimos ocorram devido 

algumas sementes não crescerem devido o pequeno espaço dentro do ouriço, que pode possuir de 

quatro a 16 sementes. 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva para a avaliação biométrica em sementes de dez matrizes de andirobeiras 

provenientes do município de Acará, Pará. 

Estatística Comprimento Diâmetro 

Máximo 5,8 4,9 

Mínimo 1,4 2,1 

Mediana 4,2 3,2 

Média 4,22 3,26 

Curtose (α4) 3,39 -0,39 

Assimetria (α3) -0,45 0,25 

Desvio Padrão  0,56 0,63 

CV% 13,27 19,32 

CV% = Coeficiente de Variação 

Fonte: Vieira et al. (2018). 

Em relação à curtose, a variável de comprimento da semente apresentou comportamento 

leptocúrtico (α4 > 3), enquanto que a variável de diâmetro comporta-se de maneira platicúrtica (α4 

< 3). Já para a assimetria, o valor negativo para comprimento indica assimetria negativa 

concentrada a esquerda, enquanto que para o diâmetro o valor positivo indica assimetria positiva 

concentrada a esquerda. Ou seja, nenhuma variável desse estudo apresentou aproximação a 

distribuição normal, de acordo com os resultados encontrados no trabalho de Ribeiro et al. (2016). 

Para Pires et al. (2011) a assimetria maior ou menor que zero indica interação gênica complementar 
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e duplicada (aditiva x aditiva), respectivamente, enquanto que a curtose é sempre negativa ou 

próxima de zero na ausência de interação gênica e positiva na presença. 

O Coeficiente de Variação (CV) foi de aproximadamente 13,00% para comprimento e de 

19,00% para diâmetro. O CV% é utilizado principalmente como estimativa do erro experimental 

em relação a média geral do experimento. Para esse estudo, houve baixo CV%, dando melhor 

garantia aos resultados encontrados para biometria de sementes, oferecendo maior homogeneidade, 

corroborando com os valores encontrados por Ribeiro et al. (2016), para andirobeiras, e Gonçalves 

et al. (2013) e Pedri et al. (2018), que estudaram biometria de sementes de outras espécies da flora 

brasileira. 

Em relação a média, tanto para comprimento (4,22 cm ± 0,56) quanto para diâmetro (3,26 

cm ± 0,63) se aproximaram dos resultados de Pantoja et al. (2007), entretanto divergiu de Ribeiro 

et al. (2016) que encontrou sementes com menores médias de comprimento e maiores médias para 

diâmetro para a região de Ourém – PA. 

Em relação a distribuição de frequência, observa-se que para as classes de Comprimento da 

Semente e Diâmetro da Semente, o intervalo predominante dos indivíduos foi de 3,75 cm a 4,5 cm 

e de 2,6 cm a 3,6 cm de mais de 50% da amostra analisada para ambas as variáveis, em que se 

totaliza 190 amostras. 

Figura 2 – Gráficos em histograma com as frequências relativas para as variáveis mensuradas de sementes 

de andirobeiras provenientes do município de Acará – PA. 

 

Fonte: Vieira et al. (2018). 

Na tabela 2 pode-se visualizar o teste de Tukey a 95% de confiança realizado para as duas 

variáveis estudadas, bem como o agrupamento para as médias. Para a variável comprimento, houve 

apenas a distinção de dois grupos, em que a Matriz 2 (M2) destacou-se como maior média, 
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enquanto que todas as outras matrizes não possuíram diferenças estatísticas entre si. Para o variável 

Diâmetro, foram formados dois agrupamentos distintos. Entretanto, a partir de uma análise em 

conjunto entre as duas variáveis, a melhor matriz considerada é a M2, uma vez que apresenta maior 

média para comprimento e está dentre as melhores médias em relação ao diâmetro das sementes. 

A escolha da melhor matriz em relação as sementes se dá devido a necessidade de seleção 

de frutos mais robustos, uma vez que a principal fonte de renda para a população extrativista na 

Amazônia dessa espécie é a extração de óleo para as indústrias, que segundo Gonçalves et al. 

(2013), opta-se por frutos maiores que, consequentemente com maior quantidade de polpa, 

possibilitará maior rendimento para a extração do mesmo.  

Tabela 2 – Resultado do Teste de Tukey a 95% de confiança e os agrupamentos formados para as 10 matrizes 

de andirobeiras provenientes do município de Acará – PA. 

Matriz 
Comprimento 

Matriz 
Diâmetro 

Média Grupo Média Grupo 

M2 5,06 A M4 3,80 A 

M6 4,35 B M2 3,56 AB 

M8 4,30 B M8 3,46 AB 

M3 4,18 B M3 3,45 AB 

M10 4,18 B M5 3,29 ABC 

M4 4,10 B M10 3,21 ABC 

M1 4,09 B M6 3,18 ABC 

M9 3,97 B M9 3,09 BC 

M5 3,96 B M7 3,03 BC 

M7 3,89 B M1 2,80 C 

Fonte: Vieira et al. (2018). 

 

4. CONCLUSÃO  

A análise estatística descritiva da biometria de C. guianensis Aubl. mostrou a existência de 

variação nas características morfométricas de andirobeiras da região estudada, principalmente em 

relação ao diâmetro das sementes. O maior tamanho da semente, levando-se em consideração a 

largura e o diâmetro, podem ser indicativos importantes para a seleção de frutos na indústria de 

processamento para a extração e comercialização do óleo. A Matriz 2 (M2), destacada por ter 
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maiores frutos a partir da análise de agrupamento, pode servir tanto como matriz para coleta de 

sementes e produção de mudas para plantio, bem como potencial indivíduo para a inclusão em 

programas de seleção para melhoramento genético.  
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RESUMO  

A região amazônica, por sua extensão, possui singularidades em cada uma de suas subáreas, em 

razão disso, é possível que dentro da mesma região diferentes tipos de clima se estabeleçam. O 

presente artigo estudou o município de Breves, no estado do Pará, região Amazônica, com o intuito 

de classificar o clima da região. A análise foi realizada através de dados diários coletados durante 

39 anos, entre os anos de 1972 até 2014, excluindo-se quatro anos da série pela falta de dados, os 

anos excluídos por falta de dados foram: 1991, 1992, 1993 e 1994. Os dados analisados e coletados 

foram: Precipitação, Temperatura Máxima, Mínima e Média. Os resultados mostram o ano de 2000 

teve uma taxa de 2889,8 mm de precipitação, sendo considerado o ano mais chuvoso de toda a 

série estudada, e o ano de 1988 foi o ano que obteve o mês mais chuvoso da série, sendo o mês de 

março o que obteve maior acúmulo de precipitação. Foi possível visualizar que o mês de setembro 

de 2009 alcançou índice recordes de baixa precipitação, chovendo apenas 0,2 mm no mês inteiro.  

O município de Breves foi classificado, segundo Koppen, como Am, que seria clima tropical 

monçônico, e segundo Thornthwaite, foi classificado Bw4. 

 

Palavras-chave: Climatologia. Região amazônica. Precipitação.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia 
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1. INTRODUÇÃO  

O clima é definido pelo conjunto de fenômenos meteorológicos que caracterizam uma 

região, como chuva, temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar e o vento (VAREJÃO-

SILVA, 2006). As variabilidades climáticas exercem influência significativa sobre as atividades 

humanas, as quais podem oscilar quanto à temperatura, precipitação e frequência de eventos 

extremos, como secas e chuvas intensas, resultando em impactos na agricultura, nos recursos 

hídricos, na saúde, meio ambiente, em escala local ou regional (SOUZA et al., 2012). Temperaturas 

extremamente altas associadas às ondas de calor prolongadas podem prejudicar a produção 

agrícola, aumentando a quantidade de energia e consumo de água, afetando também a saúde 

humana (KARL & EASTERLING, 1999; KUNKEL et al., 1999). 

Segundo Sagri (1996), a irregularidade na distribuição sequencial das precipitações pluviais 

tem sido um dos fatores limitantes ao desenvolvimento e à estabilização da produção agrícola no 

Estado do Pará. A intensidade de eventos extremos tem aumentado ao redor do mundo, 

preocupando tanto a comunidade científica quanto as autoridades por causarem intensos danos à 

sociedade, assim como ao ecossistema (BRYAN et al., 2009).  

Nesse contexto, este trabalho avalia os fatores climatológicos que afetam a região de 

Breves, Estado do Pará. A abrangência do estudo é fator inicial para correlacionar o meio ambiente 

com os fatores climáticos, assim como, estabelecer padrões que possam auxiliar as atividades que 

são regidas neste espaço, trazendo benefícios econômicos, sociais e científicos.   

2. METODOLOGIA 

            O estudo foi realizado no município de Breves, (01º 40’ 56” S e 50º 28' 49" W), localizado 

no estado do Pará, possuindo unidade territorial de aproximadamente 9.550,513 km² (IBGE, 2010). 

O município de Breves está inserido na região amazônica e não foge à regra na determinação de 

seu clima, possuindo duas estações climáticas determinadas em: período chuvoso e período menos 

chuvoso.  
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Figura 1- Município de Breves, Estado do Pará. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Os dados utilizados neste trabalho são da estação meteorológica localizada no município de 

Breves, com latitude 01º41' e longitude de 50º29', em uma altitude de 14,74 metros. A série 

compreendida é de 39 anos, a qual começa em 1972 até 2014. Não haviam dados entre 1991 e 

1994, então esses anos não foram levados em consideração para a análise, os fatores responsáveis 

pela inexistência de dados nos respectivos anos são desconhecidos pelos autores. 

Os dados utilizados foram precipitação diária, temperatura máxima, média e mínima 

diárias. Parte dos dados foram cedidos pelo Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais, 

da Universidade Federal do Pará, e outra parcela pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). Os dados foram tratados com o intuito de se obter relações entre as variáveis analisadas 

(precipitação e temperatura), e a partir de então, estabelecer questões como: ano mais chuvoso, ano 

mais seco, principalmente. Como evento extremo foi estabelecido que o valor para precipitação 

seria de acima de 55 mm. As classificações climáticas do município de Breves foram feitas de 

acordo com Koppen e Thornthwaite.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O município de Breves está localizado na região equatorial e sofre as variações pré-

estabelecidas para essa localidade. Sabe-se que a região equatorial sofre influência de fatores como 

a Zona de Convergência Intertropical-ZCIT, El Niños, La Niñas e Temperatura Superficial do Mar-

TSM (CHU et al., 2009). Sendo assim, a região possui dois períodos, comuns na Amazônia 
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brasileira, o período mais chuvoso, que seria o primeiro semestre, e o período menos chuvoso que 

seria o segundo semestre. Os dados relevam este fator, o que estabelece que o município de Breves 

não possui características diferentes do restante da região amazônica.   

A Figura 2 expõe a Precipitação Média Mensal, seguindo os padrões amazônicos, 

quantidade de precipitação nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril são mais altos e vão 

decrescendo no decorrer do ano. Através da mesma figura é possível notar que os meses de 

setembro e outubro são os menos chuvosos, possuindo baixa quantidade de precipitação mensal.  

 

Figura 2: Precipitação Média Mensal. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Foram coletados todos os dados dos meses dos anos de 1972 até 2014 (excluindo-se 1991 

até 1994), e avaliados para expor a variação da precipitação no decorrer dos anos. O mês de março 

apresenta maior média de precipitação, se aproximando de 350 mm, em oposição, os meses de 

setembro e outubro, a precipitação se encontra abaixo de 100 mm, próximo a 50 mm. Observa-se 

também, que mesmo com uma baixa na precipitação mensal, ainda sim tem-se a presença da chuva.  

Esta variação parece estar relacionada com a posição da ZCIT, além disso, a região equatorial tem 

característica climatológica diferenciada do resto do planeta, os processos convectivos de 

precipitação ocorrem o ano inteiro, por isso, se estabelece que só ocorrem duas estações do ano: o 

período chuvoso e o período menos chuvoso (LEAL et al.,2015).  

Dentre os anos analisados, o que apresentou maior quantidade de chuva foi o ano de 2000, 
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com um acumulado de 2889,8 mm de precipitação durante o decorrer do ano. Já o ano menos 

chuvoso foi o ano de 1984, com um acumulado de 1145,4 mm de chuva durante o ano inteiro. 

Segundo Nobre (1983), a existência destas precipitações é associada à condensação do ar úmido 

trazido pelos ventos de leste da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que são elevados 

quando o escoamento sobe os Andes.  

A série de dados também apresentou que de todos os dias coletados, o que apresentou maior 

precipitação foi no dia 5 de abril de 1974, que foi de 127,8 mm de precipitação em um único dia. 

Levando em consideração que foi adotado para este trabalho que evento estremo seriam todos 

aqueles que possuíssem precipitação acima de 55mm, buscou-se estabelecer quantos eventos 

extremos obteve a série de 39 anos. De toda a série, constatou-se que tiveram 94 eventos extremos, 

o ano que mais teve eventos extremos foi o ano de 1972, apenas este ano passou por seis eventos 

extremos.  

Na Figura 3 é possível observar que os anos 1984 e 2000, são os anos que houve menos 

chuva e mais chuva, respectivamente. São eventos associados a um eventual El Niño e/ou La Niña. 

Em anos de El Niño, por exemplo, ocorre uma menor frequência de chuvas no Norte e Nordeste 

do Brasil (OLIVEIRA et al., 2014), ou seja, a região está sofrendo influência do fenômeno El Niño 

que inibe as chuvas. Já em anos de La Niña, a quantidade de chuvas aumenta. Na Figura 3 mostram-

se os anos que sofreram influência do evento La Niña, de 1910 até 1988. Sendo essa uma das 

justificativas para o aumento de chuvas (GRIMM et al., 1998).
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Figura 3: Variação da Precipitação com destaque para Eventos Extremos em 1984 e 2000. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

A análise da precipitação no decorrer de todos os anos e o acúmulo de todos os meses é 

apresentada na Figura 4. Avaliou-se, dentre todos os dados, um mês mais chuvoso e o mesmo mês 

com um extremo de baixa chuva. O mês que teve maior índice de precipitação foi o mês de março 

de 1988, nesse mês, a precipitação foi 614,19 mm, representando o dobro da média mensal, que se 

encontra entre 200 mm e 300 mm, aproximadamente. Já o mês menos chuvoso dentro da série 

analisada foi o mês de setembro de 2009, que apresenta índice mínimo de precipitação de 0,2mm.   

 

Figura 4: Meses sob análise de maiores e menores índices de precipitação.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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A precipitação é uma variável altamente importante para uma região, seu excesso pode 

estabelecer inundações, enchentes, desmoronamentos, perda de agriculturas, entre outros eventos. 

Sendo que todos esses fatos envolvem diretamente o homem, que está em constante dinâmica com 

o meio (FERREIRA et al., 2014). A necessidade de estudar esta variável vê-se em evitar 

adversidades. Analisando a variação mensal da precipitação, formulou-se a Figura 5. 

Figura 5: Variação da Precipitação. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 2018. 

 

Na análise da variação da precipitação, o mês de agosto possui variação negativa com -39,4, 

refletido na precipitação de os meses de julho e agosto (115,3 a 69,9mm). Já o mês de dezembro 

possui variação extrema de 111,4 (72,4 a 153 mm). 

Ao analisar a temperatura, pode-se ver a diferenciação no decorrer dos meses, os valores que 

foram estudados são de temperatura máxima, média e mínima.  A temperatura máxima foi 

analisada em relação ao mês e em relação aos anos da pesquisa. Ao analisar a média dos 39 anos 

em relação aos meses, elaborou-se a figura a seguir. Identificou-se, que setembro obteve a maior 

temperatura, sendo o mês mais quente, com temperatura máxima de 32°C. Relacionando a 

temperatura máxima com temperatura mínima (média mensal) na Figura 6, o objetivo da figura é 

mostrar o diferencial de Temperatura Máxima e Temperatura Mínima no decorrer dos meses, 

buscando avaliar qual a Temperatura Máxima e Mínima de cada mês da série.  

 

 

 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

Figura 6: Temperaturas Máximas e Mínimas por mês. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Exige-se atenção maior à Figura 6, necessitando reforçar que no eixo y a temperatura 

aumenta de 5ºC em 5ºC (enquanto na Figura 4 o aumento é de 1ºC em 1ºC). O mês que apresentou 

menor temperatura foi dezembro, com temperatura de 19,3ºC. Nota-se que os meses de janeiro, 

fevereiro, março e abril, que foram considerados os meses mais chuvosos (ver Figura 2) não foram 

considerados os meses com menores temperaturas. A partir de agora será debatido a classificação 

segundo Koppen, com o objetivo de, com todos os dados disponíveis, procurar enquadrar em qual 

classificação se encaixa o município de Breves. A classificação de Koppen estabelece alguns 

padrões de climas para todas as regiões, baseando-se em temperatura, quantidade de precipitação, 

total de chuva anual, temperatura do mês mais quente, temperatura do mês mais frio. Os tipos 

climáticos são classificados por letras maiúsculas e minúsculas (KÖPPEN et al., 2007). 

A primeira letra que se encaixa o município de Breves é a letra “A”, que representa clima 

tropical, que são os climas das regiões tropicais e subtropicais. Posteriormente a classificação 

remete-se a letra “m”, que representa clima de monções. O clima de monções se acentua por 

precipitação total anual média superior à 1500 mm, e a precipitação do mês mais seco inferior à 60 

mm. Sendo assim, a classificação do município de Breves, no estado do Pará, no Brasil seria Am 

– Clima Tropical de Monçônico (Köppen et al., 2007). O mapa de Koppen representa os climas do 

globo terrestre, com cores diferenciando as localidades de acordo com o clima presente.  Dentro 

de um mesmo país, há uma diferenciação de climas, até mesmo dentro de uma mesma região. A 

região amazônica, por exemplo, apresenta três tonalidades de azul, representados em Af, Am e Aw, 

que seriam respectivamente: Clima equatorial, Clima de Monções e Clima Equatorial de Savana. 

Seguindo a classificação climatológica, buscou-se classificar o município de Breves 
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segundo a classificação de Thornthwaite. Através da classificação de Thornthwaite é baseada no 

índice de umidade, que define o tipo climático, que no caso, seria B, e através do índice de aridez 

e índice hídrico, definiu-se o subtipo w. Através da figura 7, é mostrado a classificação segundo 

Thornthwaite, nela apresenta-se o Déficit e o Excedente Hídrico como resultado do Balaço Hídrico, 

de acordo com a Figura, nota-se que o primeiro semestre possuí alto excedente hídrico, justificando 

a grande quantidade de chuvas dos primeiros meses do ano, já os meses de agosto, setembro, 

outubro e novembro são os que possuem déficit, isso pela baixa precipitação que ocorre no segundo 

semestre. 

Figura 7: Classificação de Déficit e Excedente Hídrico. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

O resultado do Balanço Hídrico reafirma o que já foi mostrado desde o começo do artigo, 

sobre a   constatação de dois períodos presentes na região, o período chuvoso e o menos chuvoso, 

exemplificado perfeitamente na Figura 7. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das análises da série de dados se estabeleceu que o município de Breves, na 

classificação de Koppen, é considerado como tropical de monçônico, o que o diferencia das outras 

áreas amazônicas. O clima monçônico se equipara a regiões como Bangladesh, país situado no sul 

da Ásia. Essa informação mostra como a diversidade na Amazônia é grande, não só em sua fauna 

e flora, mas também climatologicamente. A região de Breves não foge à certas restrições da região 

amazônica, possui duas estações do ano, o período mais chuvoso e outro período menos chuvoso, 

mas é de fundamental importância ressaltar que durante todo o ano, a chuva está presente na região.  

As chuvas na região chegam à extremos, que podem estar associados com vários fatores, 

como El Niños, La Niñas, Oscilação Decadal do Pacífico, mas o que é válido lembrar é que na 
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climatologia, todas as regiões do planeta estão interligadas, sendo assim, há a necessidade de 

sempre preservar e manter as relações naturas do meio ambiente, para que não ocorram 

adversidades e para que as regiões não sejam prejudicadas por chuvas e enchentes, ou por secas 

intensas. 
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RESUMO  

O município de Belém não possui áreas adequadas para a disposição dos resíduos da construção 

civil, culminando em uma disposição final difusa, o que dificulta a obtenção de informações acerca 

da geração, coleta e disposição desses resíduos. Essa problemática demonstra a necessidade de que 

sejam desenvolvidos estudos e pesquisas que subsidiem ações efetivas para o planejamento do 

saneamento ambiental em beneficio do município. Assim, o presente trabalho tem o objetivo de 

identificar e mapear os pontos utilizados para a disposição inadequada dos RCC no bairro do 

Marco. Para o desenvolvimento deste estudo foram empregadas as seguintes etapas: levantamento 

bibliográfico da temática abordada, caracterização da área de estudo, pesquisas em campo para a 

coleta de dados por meio de registros fotográficos e de coordenadas espaciais e processamento 

destes com o uso de softwares de sistema de informação geográfica. Como resultados foram 

registrados 26 pontos de disposição inadequada de RCC, que estão localizados principalmente na 

área central do bairro do Marco e são de pequenas proporções. Porém, aqueles apresentados na 

área periférica do bairro são considerados os mais impactantes, pelo seu grande volume, pela 

repercussão gerada sobre o sistema de drenagem das baixadas, provocando grandes alagamentos e 

pelas suas características atrativas para deposição de outros tipos de resíduos sólidos nesses pontos, 

proporcionando condições favoráveis à proliferação de vetores transmissores de doenças.  Por fim, 

constatou-se que o mapeamento desses pontos constitui-se como uma ferramenta interessante para 

auxiliar as políticas de gerenciamento e fiscalização do descarte irregular dos RCC no município 

de Belém e que ações mitigadoras e de conscientização da população devem ser desenvolvidas para 

proporcionar melhorias da qualidade de vida no bairro. 

 

Palavras-chave: Resíduos da Construção Civil. Mapeamento. Disposição Inadequada  

 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção civil constitui-se como um dos mais importantes setores econômicos para o 

desenvolvimento do país, visto que proporciona melhorias na infraestrutura dos centros urbanos e 

nas habitações, além de refletir diretamente na geração de emprego e renda, principalmente para a 

população mais carente (OLIVEIRA et al, 2015). Nesse contexto, a cadeia produtiva da construção 

tem uma ampla participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, uma vez que compõe 64,7% 

da cadeia de construção (CBIC, 2016). 

Por outro lado, o setor da construção civil destaca-se pelo elevado consumo de recursos 

naturais, provocando impactos ambientais significativos, modificando a paisagem e produzindo 

uma quantidade considerável de resíduos sólidos (AGOPYAN; JOHN, 2011). Nesse sentido, a 

produção em larga escala dos resíduos da construção civil (RCC) torna-se um problema dentro dos 

grandes centros urbanos, em virtude da indisponibilidade de áreas adequadas para a destinação 

desse tipo de resíduo e da ineficiência de sua gestão em relação à ampla demanda consequente dos 

processos de verticalização e urbanização desordenada. 

Deste modo, quando os RCC são gerenciados e dispostos inadequadamente em encostas de 

rios, vias e logradouros públicos, criam ambientes degradados dentro dos municípios 

(KARPINSKI et al, 2008). A proliferação desses espaços dentro das cidades provoca a poluição 

do solo; compromete os corpos d’água e mananciais; obstrui os sistemas de drenagem, 

intensificando as enchentes; degrada a paisagem urbana, ocupando vias e logradouros públicos e 

torna-se ambiente propicio para a proliferação de vetores transmissores de doenças (KLEIN; 

GOLÇALVES-DIAS, 2016). 

Para isto, as resoluções nº 307/2002, nº 384/2004, n° 431/2011 e nº 469/2015 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) estabelecem procedimentos, diretrizes e critérios para a 

gestão dos resíduos originados nas obras civis e determinam que os geradores sejam responsáveis 

pelos RCC. Os resíduos devem ser segregados em diferentes classes e encaminhados para a 

reciclagem e disposição ambiental adequada dos rejeitos (HENDGES, 2011). Contudo, muitos 

municípios e empresas deste setor, não utilizam esses instrumentos para tratar os seus resíduos, o 

que acaba culminando nas problemáticas supracitadas. 

No Brasil, de acordo com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA, 2018), 

no ano de 2016, os aterros de RCC e área de reciclagem, receberam, em conjunto, quase 4 milhões 
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de toneladas de resíduos. Contudo, as informações sobre a geração e destinação de RCC no Brasil 

ainda são limitadas (MORALES et al, 2011), tendo como exemplo as empresas e órgãos desses 

segmento na região Norte, que não informaram dados para o Diagnóstico do Manejo de Resíduos 

Sólidos Urbanos de 2016 (SNSA, 2018). 

Nesse contexto, o município de Belém, como a maioria dos municípios brasileiros, não 

possui áreas suficientes para a disposição adequada dos RCC, culminando em uma disposição final 

difusa, que dificulta a obtenção de informações precisas a cerca da geração, coleta e disposição 

final desse tipo de resíduo e que potencializa problemas ambientais, sociais e econômicos, dentro 

dos centros urbanos. Essa problemática demonstra a necessidade de que sejam desenvolvidos 

estudos e pesquisas que subsidiem ações efetivas para o planejamento do saneamento ambiental 

em beneficio do município. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar as áreas utilizadas como 

ponto de disposição inadequada de resíduos da construção civil no bairro do Marco, gerando 

produtos cartográficos temáticos e mostrando os prejuízos ambientais resultantes dessa prática. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa desenvolvida neste estudo possui objetivo de cunho descritivo, pois busca 

registrar, analisar, ordenar e descrever os fatos ou fenômenos, sem manipula-los, além de também 

procurar descobrir com que frequências os fatos ocorrem, sua natureza, suas características, causas 

e relação com outros fatos (PRADONOV; FREITAS, 2013). Deste modo, a abordagem adota nesta 

pesquisa é de natureza qualitativa, pois pretende compreender o fenômeno dentro do seu contexto, 

procurando explicar sua origem, relações, mudanças e possíveis consequências (OLIVEIRA, 

2011). 

O procedimento técnico utilizado foi através de pesquisa de campo, tendo em vista que a 

coleta de dados se deu diretamente na área de estudo, baseado apenas na observação de fatos e 

fenômenos espontâneos, que possibilitassem o registro de variáveis relevantes para analisa-los 

(LAKATOS; MARCONI 2003). 
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2.2 ÁREA DE ESTUDO 

O bairro do Marco está localizado entre a periferia e o centro da cidade de Belém, situando-

se entre as coordenadas geográficas: 1°26'36.61"S e 1°25'31.43"S de Latitude Sul e 48°28'2.92"O 

e 48°27'18.90"O de Longitude Oeste. De acordo com Belém (2012), o bairro possui uma área de 

4,89 km² de extensão. Tem como limites os bairros do Montese (Terra Firme), São Braz, Canudos, 

Pedreira e Curió-Utinga (Figura 1).  

 

Figura 1 – Localização do bairro do Marco no município de Belém 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

O bairro do Marco é um dos mais populosos da capital paraense. Segundo a SEGEP (2012), 

no ano de 2010, o bairro possuía uma população total de 65.844 habitantes e 18.160 domicílios 

particulares permanentes. 

Desse modo, o bairro do Marco possui características predominantemente residências, com 

verticalização expressiva principalmente nas regiões mais consolidas e providas de infraestrutura 
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básica, que são ocupadas, principalmente, por uma população de classe média. Enquanto isso, a 

população de baixa renda, habita as regiões periféricas do bairro, que são caracterizadas pelas 

baixas e que constantemente sofrem com a falta de saneamento básico. Além disso, o bairro do 

Marco também dispõe de ocupações de comércios e serviços nos seus principais eixos viários. 

2.3 COLETA DE DADOS 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática abordada neste 

trabalho. Nesta etapa, fez-se consulta a artigos, livros, teses, dissertações, sites e na legislação 

pertinente à área de estudo, a fim de fundamentar e compreender a problemática do assunto 

estudado. 

Em seguida foi realizada a pesquisa de campo, que teve por objetivo coletar dados a cerca 

dos principais pontos de despejo irregular de RCC no bairro do Marco. Para o desenvolvimento 

desta etapa, foi utilizado o aplicativo Topografia APP, para registro das coordenadas geográficas 

dos pontos irregulares de disposição de RCC e uma câmera de celular para os registros fotográficos 

destes. As visitas in loco ocorreram nos dias 14 e 19 de julho e 17 e 20 de agosto de 2018, nos 

horários compreendidos entre 08:00h e 12:00, onde transitou-se pelas principais ruas do bairro. 

Para o lançamento dos pontos de disposição inadequada de RCC no bairro do Marco, foi 

utilizado o software QGIS 2.18.24, que possibilitou a geração do layout final do mapa temático. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através das visitas in loco, percorreram-se os 4,89 km² do bairro do Marco, onde foi 

registrado e georreferenciado 26 (vinte e seis) pontos de disposição inadequada de RCC. Assim, 

foi possível confeccionar o mapa do bairro do Marco, que aponta a localização desses pontos 

irregulares de acumulo de RCC (Figura 2). 
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Figura 2 – Mapa dos pontos de disposição inadequada de RCC no bairro do marco, em Belém-PA 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

Observa-se que a disposição inadequada dos resíduos da construção civil no bairro do 

Marco está localizada principalmente no perímetro entre as Avenidas Almirante Barroso e João 

Paulo II. A concentração da disposição de RCC nesta região está diretamente ligada com o processo 

de verticalização e reestruturação por qual esta área está passando, devido a sua localização 

privilegiada em relação às principais vias do bairro e pela facilidade de deslocamento ao longo da 

cidade, atraindo cada vez mais moradores para esta região. 

Os pontos registrados nessa região são de pequeno porte, porém, de recorrência continua, 

visto que são frequentemente flagrados. A Figura 3 ilustra o ponto localizado na Av. Rômulo 

Maiorana, atrás do Instituto Federal do Pará e outro localizado na Av. João Paulo II. 
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Figura 3 – Disposição inadequada de RCC na Av. Rômulo Maiorana (A) e na Av. João Paulo II (B) 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

Quanto aos pontos mapeados na periferia do bairro do Marco, estes, possuem características 

diferentes em relação aos pontos observados anteriormente, pois apresentam grandes proporções e 

localizam-se de forma difusa ao longo do bairro, sendo resultado, principalmente, de pequenas 

construções e reformas. 

A disposição inadequada de RCC na periferia do bairro do Marco configura-se como uma 

prática de significativo impacto ao ambiente urbano, considerando a ausência de infraestrutura 

adequada relacionada ao saneamento básico na referida região, assim como seu baixo nível 

topográfico. Tais efeitos são sentidos principalmente durante o primeiro trimestre do ano, período 

em que são registrados os maiores índices pluviométricos na região.  

A intensificação das chuvas somada a uma infraestrutura de saneamento precarizada, 

ocasionam a obstrução dos dispositivos da drenagem urbana, processo que se dá por meio do 

assoreamento e estreitamento de canais e sarjetas. Assim, formam-se extensos alagamentos na 

baixada do bairro, o que trazem diversos transtornos a população, sendo tanto de ordem material, 

quanto relacionados ao funcionamento da dinâmica urbana. 

Outra problemática recorrente nos pontos irregulares de acumulo de RCC no bairro do 

Marco é o despejo de resíduos doméstico nesses espaços, que intensificam a proliferação de vetores 

transmissores de doenças. Nesse sentido, Araújo; Pimentel (2016) ressaltam que a NBR 

10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), classifica a maioria dos RCC 

como classe IIB – inertes, ou seja, possuem baixa capacidade de contaminação química, mas que 
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devido ao seu grande volume, tornam-se potencial abrigo para animais peçonhentos. A Figura 4 

demonstra o descarte conjunto de resíduos domiciliares com resíduos da construção civil. 

 

Figura 4 – Ponto de disposição inadequada de RCC na Tv. Estrella (A) e na Rua União (B) 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

Também é importante destacar que o transporte desses resíduos até os pontos de descarte é 

feito por meio de carroceiros, que encontram nessa prática “ilegal” uma forma de oportunidade de 

renda. De acordo com Araújo; Pimentel (2016), essa prática é também de responsabilidade da 

população contratante deste tipo de serviço, devido a sua despreocupação quanto ao destino final 

desses resíduos e pelo incentivo proporcionado a essa atividade. 

Durante as visitas de campo não foram registradas ações de mitigação para a problemática 

relatada e nem ações que contribuíssem para o desenvolvimento da consciência ambiental da 

população local, visto que apesar de alguns pontos terem coleta regular dos RCC acumulados, a 

reincidência do descarte é bastante frequente. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos evidenciam que não há efetividade na aplicação do Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos no Município de Belém (Lei nº 8899/2011) e que a 

problemática abordada neste trabalho não se restringe apenas ao bairro do Marco, pois toda a 

Região Metropolitana de Belém se demonstra deficitária quanto ao gerenciamento dos resíduos da 

construção civil, corroborando no surgimento de áreas degradadas nos centros urbanos. 
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Nesse sentido, desenvolver estudos técnicos de mapeamento dos pontos de disposição 

inadequada de RCC torna-se uma ferramenta interessante para auxiliar as políticas de 

gerenciamento e fiscalização do descarte irregular desses resíduos. Tais estudos podem determinar 

as localidades prioritárias na execução de ações corretivas, facilita o traçado de rota dos caminhões 

coletores e contribui para a fiscalização dos órgãos públicos em relação às ações dos carroceiros, 

coibindo essa prática e autuando os geradores desse RCC. 

Contudo, é fundamental que a Prefeitura Municipal de Belém desenvolva constantemente 

ações mitigadoras e de conscientização da população, através de campanhas educativas que 

proporcionem a compreensão das consequências de dispor inadequadamente os RCC nestas locais, 

para que a população integre-se devidamente ao sistema de gerenciamento. Outra alternativa a ser 

adotada para a redução da disposição inadequada de RCC, seria a criação de Pontos de Entrega 

Voluntária (PEVs), em pontos estratégicos da cidade, e que disponibilizassem gratuitamente a 

população, equipamentos para o descarte e acondicionamento dos RCC.  

Portanto, adotar essas práticas beneficiaria o bairro do Marco significativamente, pois 

reduziria a grande quantidade de ambientes degradados dentro do bairro, transformaria a disposição 

difusa de RCC em concentrada, reduzindo os custos com limpeza corretiva das disposições 

irregulares e concomitantemente proporcionaria a prevenção dos impactos socioambientais 

gerados por esta atividade. 
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RESUMO  

Com o intuito de mensurar o quanto de solo pode ser perdido pelo processo de erosão hídrica, foi 

criada a Equação Universal de Perdas de Solos (EUPS). Um dos parâmetros da EUPS é o fator R 

denominado de fator erosividade da chuva que expressa a capacidade da chuva erodir um solo. 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi aprimorar o conhecimento sobre a erosividade das 

chuvas no município de Bragança (PA), calcular o índice de erosividade EI30, determinar o fator 

de erosividade (R) presente na EUPS, através de sua equação original a partir de dados 

pluviométricos para o município, bem como estudar a distribuição mensal do EI30, o período de 

retorno e a probabilidade de ocorrência das chuvas erosivas de Bragança (PA). Este estudo poderá 

ser usado como ferramenta nas medidas de prevenção dos processos de erosão hídrica da região 

Bragantina. Para tanto, foram utilizados dados de chuva obtidos através da base de dados do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no intervalo de 1987 à 2016, dessa forma, os dados 

coletados foram aplicados aos cálculos e expressões supramencionadas. Os anos de menor e maior 

precipitação, respectivamente, foram 1989 com 1.380, mm e 2000 com 2.768,88 mm. A 

erosividade anual das chuvas no período do estudo variou de 9.540 MJ mm ha-1 h-1 em 2016 a 

22.545 MJ mm ha-1 h-1 no ano de 2015. O valor do fator R da Equação Universal de Perdas de 

Solos para o município de Bragança (PA) foi de 12.270 MJ mm ha-1 h-1, considerada, portanto com 

classe de erosividade “Muito Forte”, necessitando de planejamento das atividades agrícolas para 

que se obtenha maior rentabilidade dos cultivos e menor perda de solo na área. 

 

Palavras-chave: Índices Pluviométricos. EUPS. Fator de erosividade.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O solo é considerado um organismo vivo, heterogêneo e multidimensional, que não é 

permanente, muito menos absoluto, já que se modifica claramente ao longo dos anos. Em parte, 

isso se deve à erosão do solo, que altera as paisagens e quando ocorre em excesso, implica em 

danos ambientais significativos (POLETO, 2014). 

A erosão do solo é considerada um fenômeno natural poderoso que não pode ser 

interrompido e na maior parte das vezes, não pode ser facilmente mensurado, mas pode ser 

acelerada pela ação do homem, que persiste em promovê-la: derrubada de matas e queimadas 

desordenadas, e pastos superlotados com rebanhos (TROEH et al., 2007; LEPSCH, 2011). 

No território brasileiro é incontestável que a erosão hídrica se apresenta como a principal 

forma de erosão, e em muitas áreas, existem sinais evidentes de erosão acelerada do seu solo, 

exibindo resultados satisfatórios na produção agrícola que continua atendendo as necessidades da 

população (PRUSKI, 2009; LEPSCH, 2011). 

A erosão do solo confere inúmeras adversidades à vida da população, principalmente do 

lavrador. Segundo Bertoni e Lombardi Neto (2017), o Brasil perde quinhentos milhões de toneladas 

de terra a cada ano, representando um desgaste uniforme de uma camada de 15 cm de espessura 

numa área de 280.000 hectares de terra. Essa perda de solo no cenário agrícola, afeta diretamente 

a economia, provocando um declínio na produtividade. 

Lepsch (2011), mensurou que para o ano de 2011 foram erodidos cerca de um bilhão de 

toneladas de materiais dos solos agrícolas, representando grandes prejuízos ecológicos e 

econômicos, sendo a principal causa do depauperamento dos solos, a remoção seletiva das 

partículas do solo pela ação das águas da chuva. 

Alguns estudos estimam a perda econômica ocasionada pela erosão hídrica dos solos no 

Brasil. Parchen e Bragagnolo (1991), determinam para o estado do Paraná que uma perda média 

de solo equivalente a 20 t ha-1 ano-1 representa uma perda anual de nutrientes no valor de US$ 250 

milhões. Para o estado de São Paulo, segundo Almeida (1981) o valor médio de perdas de solo é 

de 19 t ha-1 ano-1, o que é válido também para Minas Gerais, o estado perde anualmente 68.917.218 

toneladas de solo por erosão, correspondendo a perdas de nutrientes no valor de aproximadamente 

US$ 173.578.303,00. 

A erosão pela água é função da suscetibilidade do solo (erodibilidade) e da energia da chuva 
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(erosividade). Essa função é descrita por fórmulas matemáticas, das quais a que mais se destaca é 

a Equação Universal de Perda de Solos - EUPS, desenvolvida por Wischmeier e Smith (1965), e 

leva em consideração inúmeras variáveis (LEPSCH, 2011).  

Neste trabalho serão desenvolvidas análises apenas com uma variável da equação, o fator 

de erosividade (R), que representa um índice onde se expressa o potencial da chuva em provocar 

erosão em uma área desprotegida (TOMAZ, 2008). 

Os modelos matemáticos da erosão do solo, descrevem o processo de despredimento, 

transporte e deposição de suas partículas, e compõe uma ferramenta muito importante para avaliar 

a eficiência de práticas que visam o controle da degradação dos solos (WALKEr et al., 2000). 

Conhecer o índice de erosividade da chuva em uma determinada localidade permite um 

melhor planejamento em relação ao uso e manejo do solo, determinando melhores períodos para o 

plantio e adoção de práticas conservacionistas no âmbito da agricultura (BAZZANO et al., 2007), 

dessa forma, no Brasil a EUPS tem sido amplamente utilizado em alguns trabalhos como os de 

Martins et. al. (2011), Bertol et. al. (2002) e Lima et. al. (2014). 

A determinação do valor médio da erosividade das chuvas através de registros 

pluviométricos de vários anos e cálculos computacionais, permite estudar o impacto ambiental de 

determinadas práticas agrícolas, desenvolver pesquisas em erosão e planejar ações de conservação 

do solo, além de obras de engenharia civil, como pontes e represas, entre outras (PEÑALVA 

BAZZANO, 2005). 

O município de Bragança está inserido na mesorregião Nordeste Paraense, onde a maior 

parte de sua vegetação original já foi devastada ou fortemente alterada, visto que na atualidade 

apenas 35% das matas primárias originais existem na região. Como consequência desse forte 

movimento de desmatamento, hoje é comum se encontrar as paisagens com erosões, rios e igarapés 

assoreados (CORDEIRO et al., 2017). 

Dada à magnitude do assunto, objetivou-se indicar o fator de erosividade (R) através do 

índice de erosividade da equação - EUPS, com base em 30 anos de dados (período de chuvas de 

1987 a 2016) no município de Bragança - PA, visando disponibilizar dados que contribuam para 

uma maior fiscalização e controle do meio ambiente, auxiliando o direcionamento de políticas 

públicas para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Bragança (01° 03' 46" S 46° 46' 22" O) com uma área de 2.090,234 km², 

está inserido na mesorregião Nordeste Paraense. Os valores históricos pluviométricos de 30 anos 

foram adquiridos da estação meteorológica convencional pertencente ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). Os dados utilizados compreendem as séries dos anos de 1987 a 2016, onde 

se calculou a média mensal para cada ano e com os valores encontrados determinando-se os valores 

médios de precipitação mensal no período de 30 anos.  

 

3.2 EQUAÇÕES PARA CÁLCULO DO FATOR R  

3.2.1 Wischmeier & Smith (1978) 

            Para determinar o fator erosividade foi utilizada a equação proposta por Wischmeier e 

Smith (1978), Equação 1. 

(1) EI30 = 67,355 (
𝒓𝟐

𝑷
)

𝟎,𝟖𝟓

  

em que: 

EI30 - média mensal do índice de erosividade das chuvas (MJ mm ha-1 h-1 ano-1); 

r - precipitação média mensal (mm); 

p - precipitação média anual (mm). 

O fator erosividade das chuvas (R), que permite a avaliação do potencial erosivo das 

precipitações de determinado local, sendo possível conhecer a capacidade e o potencial da chuva 

em causar erosão no solo (Menezes et al., 2010), foi determinado a partir da Equação 2. 

(2) R = ∑ 𝑬𝑰𝟏𝟐
𝟏 30 

em que: 

R - fator erosividade das chuvas (MJ mm ha-1 h-1 ano-1); 

EI30 - média mensal do índice de erosividade das chuvas (MJ mm ha-1 h-1 ano-1). 

 

3.2.2 Estimativa de período de retorno 

Nas análises de probabilidade de ocorrência e do período de retorno do índice EI30 

determinados para os anos em estudo, foram utilizadas a lei de probabilidade logarítmica e a teoria 

de valores extremos preconizadas por Schwab et al. (1981). O período de retorno e a probabilidade 
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de ocorrência foram obtidos pelas Eqs. 3 e 4, respectivamente. 

(3) TR= 
(𝑵+𝟏)

𝒎
 

 

(4) PR= 
𝟏𝟎𝟎

𝑻𝑹
 

em que: 

TR - é o período de retorno no qual o índice de erosividade é igualado ou superado; 

N - é o número de anos de registro de dados (tamanho da série); 

m - é o número de ordem do índice de erosividade quando a série de dados de erosividade 

é colocada em ordem decrescente de magnitude; 

Pr - é a probabilidade de ocorrência. 

Os dados foram processados com auxílio do Excel através de planilhas de cálculo. A 

estimativa da erosividade da chuva (EI30) foi obtida pela soma dos valores individuais e os dados 

mensais e anuais, conforme (Wischmeier e Smith, 1978), de acordo com o Sistema Internacional 

de Unidades (Foster et al., 1981).  

A classificação da erosividade das chuvas média mensal e anual foi realizada conforme 

metodologia de Carvalho (2008), com base nas classes para análise dos resultados de (R) de acordo 

com a Tabela 1. 

Tabela 1. Classe para interpretação do índice de erosividade anual. 

EROSIVIDADE (MJ MM HA-1 H-1) CLASSES DE EROSIVIDADE 

R < 2452  Fraca  

2452 < R < 4905  Moderada  

4905 < R < 7357  Moderada a forte  

7357 < R < 9810 Forte  

R > 9810  Muito forte  

Fonte: Carvalho (2008). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 1987 a 2016, a precipitação pluvial média anual, em Bragança (PA) foi de 

2057,90 mm. Em relação às médias mensais, os meses de maio, junho, julho e agosto possuem a 

maior pluviosidade média, respectivamente com 177, 218, 182 e 203 mm de chuva [38%] das 

precipitações (Tabela 2). 
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Tabela 2. Valores médios mensais da precipitação pluvial (mm) em Bragança - PA no período de 1987 a 

2016, com as respectivas medidas estatísticas de dispersão. 

 

DP: desvio-padrão; CV: coeficiente de variação; Máx: valor máximo da série; e Mín: valor mínimo da série. 

A erosividade anual das chuvas no período do estudo variou de 9.540 MJ mm ha-1 h-1 em 

2016 a 22.545 MJ mm ha-1 h-1 no ano de 2015 (Figura 1). 

  

MESES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

162,06 160,72 153,72 159,40 177,33 218,17 182,32 203,91 169,58 169,88 153,56 147,24 2057,90

170,46 169,25 176,70 179,38 168,52 183,27 179,59 179,00 162,73 160,33 161,01 162,30 465,89

105,18 105,31 114,95 112,53 95,03 84,00 98,50 87,78 95,96 94,37 104,85 110,23 22,64

554,17 554,16 554,15 554,90 554,13 554,12 554,11 554,23 554,21 554,20 554,19 554,18 2768,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1380,50MÍN

ELEMENTOS

MÉDIA

DP

CV (%)

MÁX
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Figura 1. Erosividade anual das chuvas de Bragança (PA), determinada pelo índice EI30, no período de 

1987 a 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Mazurana et al. (2009) encontraram valores anuais extremos variando de 3.295, em 1978, 

a 19.343 MJ mm ha-1 h-1, em 1997, para o município de Santa Rosa - RS, estes resultados estão 

bem próximos aos observados no presente estudo, mesmo sendo em uma região com regime 

pluviométrico e em anos diferentes. 

Na Tabela 3 se encontra o período de retorno, a probabilidade de ocorrência e o mês mais 

crítico dos valores dos índices de erosividade observados para o município, considerando-se o 

período da série de dados pluviométricos. Verifica-se que os meses de junho, julho e agosto foram 

os mais erosivos. 

 

Tabela 3. Probabilidade de ocorrência e período de retorno dos valores dos índices anuais de erosividade 

(EI30 anual, MJ mm ha-1 h-1 ano-1) e mês de ocorrência da chuva mais erosiva do ano baseado na série 

histórica de dados pluviométricos do município de Bragança (PA) (1987 a 2016). 
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EI30 anual- Índice de erosividade anual em MJ mm ha-1 (ano h)-1; m- Número da ordem; TR- Tempo de retorno; PR- 

Probabilidade de ocorrência; EI30 mensal- Índice de erosividade mensal em MJ mm ha-1 h-1. 

 

O maior valor de erosividade anual foi 22.544,8 MJ mm ha-1 h-1 ano-1, esse valor deve ser 

igualado ou superado, pelo menos uma vez, a cada 31 anos, com probabilidade de ocorrência de 3 

%, no entanto, o menor valor anual foi 9.539,8 MJ mm ha-1 h-1 ano-1, e deve ser superado ou 

igualado, pelo menos uma vez a cada ano, com probabilidade de ocorrência de 97 %. 

Esses meses de pico excepcional na erosividade das chuvas são responsáveis por grandes 

danos nas lavouras cultivadas, pela ocorrência do processo de erosão hídrica (MAZURANA et al., 

2009). 

 

 

 

Parâmetros

EI30 anual m TR (ano) PR (%) Mês EI30 mensal

2015 22.544,8 1 31 3 MAR 5.491,6

2013 14.343,0 2 16 6 ABR 3.907,0

2009 14.058,2 3 10 10 JUN 5.544,8

2011 14.051,3 4 8 13 JUL 3.999,3

1992 13.989,5 5 6 16 JUN 5.213,4

1990 13.970,1 6 5 19 JUL 4.001,6

1994 13.969,7 7 4 23 JUN 5.203,9

1996 13.883,0 8 4 26 JUN 3.997,8

2007 13.862,4 9 3 29 MAI 5.200,8

1988 13.752,2 10 3 32 MAI 3.968,0

1998 13.673,0 11 3 35 ABR 5.253,8

2005 13.603,6 12 3 39 ABR 3.867,6

2000 13.502,3 13 2 42 MAR 5.425,7

2003 13.127,5 14 2 45 MAR 3.686,2

2004 12.790,5 15 2 48 FEV 4.628,7

2002 12.452,9 16 2 52 FEV 4.148,6

2001 11.804,9 17 2 55 JAN 3.939,0

2006 10.761,4 18 2 58 JAN 4.075,0

2008 10.156,4 19 2 61 DEZ 4.625,5

1989 10.143,0 20 2 65 NOV 4.174,6

1987 10.044,9 21 1 68 NOV 4.084,5

1999 10.024,1 22 1 71 OUT 4.388,6

1997 9.882,0 23 1 74 OUT 3.984,2

1991 9.791,1 24 1 77 SET 4.665,3

1995 9.789,9 25 1 81 SET 4.011,0

1993 9.780,4 26 1 84 AGO 4.600,5

2012 9.628,1 27 1 87 AGO 4.268,8

2014 9.624,8 28 1 90 AGO 4.591,4

2010 9.570,1 29 1 94 AGO 7.021,2

2016 9.539,8 30 1 97 JUL 4.889,9

Ano
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. O potencial de erosão é variável nos diferentes períodos do ano, e considerando os fatores 

envolvidos, são necessárias medidas de caráter preventivo e corretivo para um bom planejamento 

da ocupação do solo e utilização de práticas conservacionistas, com ênfase para os meses de Junho 

a Agosto, que apresentam maior potencial de perdas de solo. 

 

2. O valor do fator R da Equação Universal de Perdas de Solos para o município de Bragança (PA), 

é de 12.270,5 MJ mm ha-1 h-1 ano-1, considerada, portanto com classe de erosividade “Muito Forte”, 

indicando que nesta localidade é esperada uma grande quantidade de perdas de solo por erosão. 

 

3. O valor de erosividade média anual de 12.270,5 MJ mm ha-1 h-1 ano-1, deve ocorrer ao menos 

uma vez a cada dois anos, com probabilidade de ocorrência de 50 %, em Bragança (PA). 
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RESUMO  

A etnobiologia, onde está inclusa a etnozoologia, é um ramo da ciência que procura compreender 

como as comunidades tradicionais percebem, classificam e constroem o ambiente. A educação e a 

percepção ambiental atuam como instrumentos de proteção do meio natural e ajudam a aproximar 

o homem da natureza, buscando um futuro com mais qualidade de vida para todos. Este trabalho 

foi desenvolvido na Ilha de Cotijuba, município de Belém – PA. Atualmente o processo de 

expansão urbana local tem levado a evidentes alterações na paisagem natural. Esta pesquisa 

objetivou analisar as formas de relacionamento homem x natureza, usos faunísticos e a percepção 

ambiental dos moradores da Comunidade do Poção – Ilha de Cotijuba.  A metodologia contou com 

o uso de formulários para a coleta de dados no que diz respeito às relações sociais e percepção 

ambiental da comunidade. Foi constatado que a relação entre os indivíduos e o ambiente natural, 

com ênfase na fauna local, ora apresenta características mais tradicionais, ora demonstra perda das 

mesmas. Quanto à percepção ambiental, os moradores percebem o meio ambiente de acordo com 

três parâmetros: o meio ambiente relacionado aos impactos ambientais negativos presentes na ilha; 

percepção de natureza; e a concepção de meio ambiente sadio e limpo. Os impactos ambientais 

têm gerado grande influência no cotidiano desses indivíduos demonstrando que a situação 

ambiental presente ali tem uma tendência voltada para aspectos negativos. Visando medidas de 

conservação de fauna e utilização dos recursos em longo prazo como garantia de controle da 

biodiversidade local, sugere-se que haja integração a partir de diálogos envolvendo o conhecimento 

científico e tradicional, ações de educação ambiental voltadas a indivíduos nativos e visitantes, 

buscando a minimização de impactos ambientais dentro da comunidade e resgate da sadia relação 

homem x natureza. 

 

Palavras-chave: Etnobiologia. Comunidade do Poção. Percepção ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

A etnobiologia é um ramo da ciência que procura compreender como as comunidades 

tradicionais (indígenas, quilombolas, pescadores e agricultores) percebem, classificam e constroem 

o ambiente (VAYDA; RAPPAPORT, 1968; BERLIN,1973; BEGOSSI, 1993).  Entre os estudos 

das “Etnociências” (VILLARMAR, 1997apud MARQUES, 1998), a etnozoologia pode ser 

entendida como o estudo dos conhecimentos e crenças, das representações afetivas e dos 

comportamentos que interligam as relações entre as populações humanas e as espécies de animais 

dos ecossistemas que as incluem (MARQUES, 2002). Observa-se que a relação homem-natureza 

está muito presente no contexto da população ribeirinha da Amazônia, principalmente por 

manterem suas atividades de subsistência por meio dos recursos retirados da floresta.  

Para Fernandes et al., (2003), a educação e a percepção ambiental atuam como instrumentos 

de proteção do meio natural e ajudam a aproximar o homem da natureza, buscando um futuro com 

mais qualidade de vida para todos, já que despertam maior responsabilidade e respeito dos 

indivíduos em relação ao ambiente em que vivem.   

A partir das considerações expostas e partindo do conhecimento acerca da percepção dos 

povos tradicionais que vivem na ilha de Cotijuba, na Comunidade do Poção, o presente trabalho 

teve como objetivo conhecer, compreender e analisar as formas de relacionamento homem x 

natureza existentes na comunidade, em especial quanto aos usos faunísticos, além de analisar a 

forma como a população percebe o meio ambiente e a partir disto, sugerir medidas de conservação 

da fauna como garantia de controle da biodiversidade local e utilização dos recursos em longo 

prazo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A ilha de Cotijuba está localizada entre o arquipélago do Marajó e as ilhas de Jutuba e 

Paquetá, à margem direita do estuário do rio Pará, entre as baias do Marajó e do Guajará, 

apresentando uma forma alongada em direção ao nordeste sudeste (BELÉM, 1997) e apresenta 

uma extensão territorial de aproximadamente 1.600 hectares (MELO, 2010), e uma população de 

3.365 habitantes (IBGE, 2010). 
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 Sua localização em relação à Região Metropolitana de Belém- Pará pode ser observada 

na Figura 1. 

 

Figura 1 - Localização geográfica da ilha de Cotijuba – Belém  - Pará   

 

                              Fonte: Amaral et al. (2016) 

 

2.1 COMUNIDADE DO POÇÃO 

A Comunidade do Poção está localizada no extremo leste da ilha de Cotijuba, entre a Pedra 

Branca e o Parque Seringal, em uma área rural, com uma população de aproximadamente 200 

pessoas (ECOMUSEU, 2016), que tem sua base de subsistência em atividades agrícolas, como 

produção de farinha, caça, criação de animais, pesca artesanal e extrativismo. A mão de obra 

utilizada pela comunidade é predominantemente familiar.  

 

2.1.2  Metodologia para coleta de dados 

Inicialmente fez-se o levantamento da literatura existente sobre o tema trabalhado, seguido 

de visita “in loco” para reconhecimento da área de estudo. Foram observados e identificados 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

preliminarmente os problemas relativos à fauna e ao meio natural, através de contato direto com 

moradores da área. 

Para a investigação da etnozoologia e percepção sobre os usos da fauna e meio ambiente 

em geral, foram aplicados 21 (vinte e um) formulários contendo questões fechadas e abertas. 

O formulário é um dos instrumentos essenciais para a investigação social, cujo sistema de 

coleta de dados consiste em obter informações diretamente do entrevistado (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). As respostas obtidas após a aplicação do formulário foram organizadas em 

planilhas do software Microsoft® Excel, a partir das quais, foram elaborados tabelas e gráficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PERFIL DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO POÇÃO 

Ao todo foram aplicados 21 (vinte e um) formulários, dos quais 12 (53%) participantes 

foram mulheres e 9 (47%) homens.  A idade da população participante variou entre 18 e 70 anos, 

sendo a maioria (47,6%) com idade entre 50 e 69 anos (Figura 2).  

 

  Figura 2- Faixa etária dos moradores entrevistados na Comunidade do Poção – Ilha de Cotijuba, Estado do Pará. 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Autoras, 2018 

 

3.2 RELAÇÕES SOCIAIS E USOS DA FAUNA 

Em relação aos animais mais observados pelos indivíduos na comunidade do poção, foram 

citados 32 animais que foram subdivididos em cinco grupos (classes) faunísticos: Mamíferos, 

répteis, aves, anfíbios e aracnídeos. O grupo dos mamíferos foi o mais representativo, com 41%, 

seguido do grupo dos répteis 32% e posteriormente o grupo das aves com 22%. Os grupos de 

anfíbios e aracnídeos foram os menos observados segundo relato dos moradores com percentuais 

de 1% e 4% respectivamente. 
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Figura 3: Percentual das classes observadas na Comunidade do Poção – Ilha de Cotijuba, Estado do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras, 2018 

 

As espécies mais frequentes dentro do grupo dos mamíferos, mencionadas pela maioria dos 

moradores foram: preguiça - Bradypus sp., tatu - Dasypus sp  e paca - Agouti paca. Com base em 

Razera et al., (2006), essa ocorrência pode estar relacionada com a disponibilidade, visibilidade e 

utilidade desses animais na comunidade, tanto sob o ponto de vista alimentar quanto para os demais 

usos.  

Em relação ao grupo das aves, a galinha (Gallus gallus), foi a mais citada pelas famílias, 

como recurso alimentar. Quanto ao grupo dos répteis, foi identificada a grande frequência nas 

respostas, de animais como cobras, camaleão e jacarés. Quanto às cobras os relatos foram sempre 

demonstrando muito medo. Foi relatado por vários habitantes da comunidade que existe na região 

uma cobra grande que é conhecida popularmente como “Sofia” que causa medo e ameaça as 

pessoas. Para Ceríaco (2012), fobias relacionadas a cobras são comuns em sociedades ocidentais, 

o que pode ser proveniente de herança genética, associada com eventuais acidentes sofridos durante 

a longa trajetória de evolução do homem.  O grupo dos aracnídeos foi pouco mencionado durante 

a aplicação do formulário, entretanto houve alguns relatos sobre a presença de um aracnídeo 

conhecido como aranha-buraco. Em relação ao grupo dos anfíbios este foi o menos citado durante 

a pesquisa.  

Quanto à prática da caça de animais, os entrevistados proferiram, em sua maioria (86%), 

que não praticam esta atividade atualmente, mas houve relatos de que esta prática ocorria no 

passado. Entretanto, quando perguntados sobre as práticas alimentares da população (Figura 4), 

vários habitantes disseram que ainda utilizam animais de caça como, paca, camaleão, tatu, cobra, 
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mucura e preguiça, para fins alimentícios. Este uso pode estar associado aos baixos recursos 

econômicos da população ou fatores culturais da região.  

Figura 4 - Animais utilizados para fins alimentares na Comunidade do Poção - Ilha de Cotijuba, PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras, 2018 

 

Em relação aos usos medicinais utilizando animais, pelas respostas obtidas, verificou-se 

que ainda são feitos usos destas práticas. Dentre os entrevistados, 43% afirmaram fazer uso destas 

práticas em seu cotidiano. A galinha (Gallus gallus), por exemplo, eles retiram a sua banha, para 

utilizar como um artifício para curar ferimentos, dores, e também como anti-inflamatório, o que, 

disseram eles, ser uma prática comum dentro dessa comunidade.  Outro método medicinal que a 

população utiliza é o féu, liquido retirado do fígado da paca (Agouti paca), usado para desinflamar 

e combater o veneno de picada de cobra. A utilização de órgãos ou partes animais para fins 

medicinais compõe a base de muitos sistemas terapêuticos tradicionais (SCARPA, 1981).  

Foi perguntado ainda, sobre a existência de animais que haviam antes na comunidade e que 

hoje podem não existir mais. Os resultados apontaram que 62% observaram o desaparecimento de 

animais na região, como a Capivara (Hydrocaerus sp.), e foi relatado ainda que animais como a 

preguiça (Bradypus sp.), Tatu (Dasypodidae sp.), cutia (Dasyprocta sp.), pássaros e cobras estão 

sendo menos avistados com o passar dos anos. Segundo os próprios moradores da ilha, esta redução 

está sendo ocasionada por problemas que a região vem enfrentando, tais como: desmatamento, 

caça seguida de morte dos animais, destruição, queimadas e aumento desordenado da população. 
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As alterações na cobertura vegetal afetam consideravelmente a fauna local, quer seja pela 

remoção da sua fonte de alimentação, de seu abrigo, ou do local de nidificação (NASCIMENTO, 

2000). 

 

3.3  PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Quanto à análise da percepção ambiental, foi questionado aos participantes da pesquisa 

sobre o significado do termo meio ambiente. O conceito de meio ambiente pode ser definido como 

o conjunto de todas as condições e influências externas circundantes, que interagem com um 

organismo, população ou uma comunidade (ACIESP, 1997). Tal conceito engloba não apenas o 

meio natural em que vivemos, mas também o social, cultural, econômico, entre outros, ou seja, 

todos os meios em que vivemos e interagimos. 

 Considerando as respostas dos indivíduos, foi possível constatar que, 47,61%, entendem o 

meio ambiente relacionado aos impactos ambientais negativos presentes na ilha. Dentre esses, 

foram mencionados: poluição, desmatamento, queimadas e a destruição ambiental. Esse fato pode 

ser explicado pelas intensas práticas de degradação ambiental que estão ocorrendo constantemente 

na comunidade. 

Segundo Reigota (2004), não existe um consenso definido sobre o meio ambiente na comunidade 

científica em geral, então, o entendimento deste termo trata-se de uma representação social.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as análises realizadas dessa interação entre etnozoologia e percepção 

ambiental da população residente na Comunidade do Poção – Ilha de Cotijuba – Pará, foi 

constatado que, pelo fato da ilha estar passando por um processo de expansão urbana, a relação 

entre os indivíduos e o ambiente natural, com ênfase na fauna local, ora apresenta características 

mais tradicionais, ora demonstra perda das mesmas. 

Quanto aos usos da fauna, foi verificado que a classe dos mamíferos foi a mais disponível, 

visível e utilizada, principalmente para fins alimentícios e medicinais, pelos moradores desta 

comunidade. Em contrapartida, a classe dos anfíbios foi a que apresentou nenhuma relevância 

quanto ao seu uso para esta comunidade.  
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Quanto à percepção ambiental, os moradores percebem o meio ambiente de acordo com 

três parâmetros: o meio ambiente relacionado aos impactos ambientais negativos presentes na ilha; 

percepção de natureza e a concepção de meio ambiente sadio e limpo. Não se observou a visão na 

população, de um meio ambiente que englobe todos os aspectos dos meios em que vivem. E, 

embora uma parcela da população entenda o meio ambiente como algo natural como terra, animais 

e floresta preservada, a maioria tem visto a região de maneira negativa relacionando o meio 

ambiente à poluição, desmatamento, queimadas, destruição ambiental e a falta de infraestrutura 

presente na região. Com isso, verificou-se que os impactos ambientais têm gerado grande 

influência no cotidiano desses indivíduos demonstrando que a situação ambiental presente na 

comunidade tem uma tendência voltada para aspectos negativos. 

Quanto às medidas de conservação de fauna e utilização dos recursos em longo prazo como 

garantia de controle da biodiversidade local, a sugestão que parte tanto dos moradores locais, 

quanto deste trabalho, é que haja integração a partir de diálogos envolvendo o conhecimento 

científico e tradicional, envolvendo  ações de educação ambiental, como campanhas e projetos de 

sensibilização das pessoas a respeito da preservação e conservação dos recursos naturais (fauna e 

flora), tanto para indivíduos nativos, quanto para visitantes da ilha, visando minimização de 

impactos ambientais dentro da comunidade e resgate da sadia relação homem x natureza. 
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RESUMO 

O conceito de desenvolvimento sustentável do Relatório Brudtland formou a base para a 

reorientação das políticas de desenvolvimento e sua relação direta com as questões ambientais. 

Esse desenvolvimento tem enfrentado duros embates com o sistema capitalista devido sua própria 

dinâmica. O sistema capitalista é resultado de um processo natural de exploração da força de 

trabalho, da acumulação do capital (principalmente recursos naturais), e da expansão desigual das 

relações comerciais pelo mundo. Este trabalho, apresenta uma análise dos principais elementos da 

dinâmica do sistema capitalista, além de estudar a possibilidade de romper com a dinâmica desse 

sistema e construir um desenvolvimento que seja sustentável, ou seja, duradouro para preservar a 

vida das futuras gerações no capitalismo. Para tanto, desenvolveu-se um levantamento 

bibliográfico tanto de obras clássicas do marxismo como, O Capital: Crítica da Economia política. 

Livro I: O processo de produção do capital, em que Karl Marx estabelece os fundamentos do 

sistema capitalista. Além de buscar outros autores da corrente marxistas, tais como ALTIVATER, 

1995, 2007, 2010; SACHS, 1986; RAMALHO, 2010; FOSTER, 2005; FREITAS ET AL, 2012; 

SILVA, 2013. O produto das analises desenvolvidas nesse trabalho configura-se que a dinâmica 

do sistema capitalista permanece centrada no tripé da exploração da força de trabalho, na 

acumulação de capital, principalmente pela utilização dos recursos naturais e pelas trocas desiguais. 

Portanto, o desenvolvimento sustentável torna-se inviável dentro da dinâmica capitalista. Uma vez 

que este sistema estabelece um ciclo vicioso e desarmônico na relação sociedade e natureza.  

 

Palavras-chave: Dinâmica, capitalismo, desenvolvimento sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO  

O futuro das próximas gerações é um tema recorrente no cenário atual. Por isso, tem sido 

válido todos os esforços intelectuais no sentido de construir caminhos para um desenvolvimento 

que seja sustentável e viável, afim de garantir o futuro da espécie humana. Ignacy Sachs (1986) ao 

pensar em um modelo de desenvolvimento que combinasse as relações econômicas com o bem-

estar da sociedade e a utilização racional e responsável dos recursos naturais, o denominou de 

ecodesenvolvimento. Essa expressão foi substituída 1983, quando foi criada a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sobre a presidência a primeira-ministra norueguesa Gro 

Brudtland, e, em 1987, a comissão publicou “Nosso futuro comum”, também conhecido como 

Relatório Brudtland. O conceito de desenvolvimento sustentável, a partir desse relatório formou a 

base para a reorientação das políticas de desenvolvimento e sua relação direta com as questões 

ambientais. Hoje, esse conceito de desenvolvimento sustentável, constitui a natureza como um 

recurso ou matéria prima destinado aos objetivos de mercado cujo acesso é priorizado aos 

detentores do controle do capital. Contudo, em meio uma crise ambiental em proporções globais 

(Silva, 2013), resta saber em que medida esta crise se relaciona com o sistema de produção atual e 

de que forma o desenvolvimento é sustentável ou insustentável?  

Esse desenvolvimento tão almejado, tem enfrentado duros embates com o sistema 

capitalista devido sua própria dinâmica. Ele é resultado de um processo natural de exploração da 

força de trabalho, dos meios de produção (principalmente recursos naturais), da acumulação do 

capital e da expansão desigual das relações comerciais pelo mundo. Desde o seu surgimento, o 

sistema capitalista tem se valido de uma dinâmica própria, a qual propiciou não apenas seu 

surgimento como tem sido determinante para sua manutenção e evolução.  

Em um lado oposto aos interesses desses movimentos sociais, estão os capitalistas, que na 

definição de Marx (2013) são os donos do dinheiro e dos meios de produção, ou seja, do capital. 

Para estes, seus únicos interesses segundo Marx, é o lucro. E aumenta-lo passou a ser cada vez 

mais, o desejo dessa categoria, ou seja, “o lucro é o coração e a alma do sistema capitalista. É com 

ele que os capitalistas sonham, e por meio dele que eles próprios se julgam. O lucro é o fundamento 

último, frio e calculado, de todo o sistema” (Anwar Shaikh, 1985, pg 2) 

Dentro deste contexto, perneiam algumas questões: É possível, no seio do sistema mais 
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perverso que a sociedade já viu, a construção de um desenvolvimento sustentável? E esse 

desenvolvimento pode ser vivenciado em uma escala global? Este trabalho, em busca de contribuir 

com essas discursões, apresenta uma análise dos principais elementos da dinâmica do sistema 

capitalista, que se constituem em um tripé composto pela exploração da força de trabalho, 

acumulação resultante da crescente exploração da natureza e as trocas desiguais. Além de estudar 

se é possível romper com a dinâmica desse sistema e construir um desenvolvimento que seja 

sustentável, ou seja, duradouro para preservar a vida das futuras gerações no capitalismo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho partiu de um levantamento bibliográfico em uma das 

obras clássicas do marxismo, O Capital: Crítica da Economia política. Livro I: O processo de 

produção do capital, em que Karl Marx estabelece os fundamentos do sistema capitalista. Para 

complementação de analise outros autores da corrente marxistas tais como: ALTIVATER, 1995, 

2007, 2010; SACHS, 1986; RAMALHO, 2010; FOSTER, 2005; FREITAS ET AL, 2012; SILVA, 

2013, foram utilizados como referencial teórico e análise. A partir do fichamento das obras citadas, 

buscou-se sistematizar os principais pontos convergentes e divergentes entre os autores que tem 

como princípio as ideias marxistas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Dinâmica do sistema capitalista: principais componentes 

A consolidação do modo de produção capitalista, representou uma das principais 

mudanças ocorridas no decorrer do século XVIII, estas ocasionaram profundas transformações na 

relação do homem com a natureza. E desde seu surgimento, o capitalismo tem demonstrado uma 

dinâmica própria, a qual propiciou sua manutenção no ceio da sociedade contemporânea.  

Apesar das inúmeras discussões em torno do impacto da relação de exploração da 

sociedade sobre os recursos naturais e de sua sustentabilidade, diversos autores (FREITAS, 2005; 

RAMALHO, 2010; ALTVATER, 2010) tem apresentado opiniões divergentes a respeito da 

possibilidade da manutenção desta dinâmica concomitantemente com as ideias de desenvolvimento 

sustentável.  Essa dinâmica se traduz em conformidade as ideias defendidas pela corrente marxista 

em um tripé composto pela exploração da força de trabalho, acumulação resultante da crescente 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

exploração da natureza e as trocas desiguais. Esses elementos, constituem a base de sustentação do 

sistema capitalista. Neste trabalho, inicialmente buscou-se compreender cada um desses elementos 

que compõe este tripé da dinâmica capitalista, afim de contribuir para o debate acerca das questões 

que engendram a manutenção do sistema e o desenvolvimento sustentável. 

3.2 Exploração da força de trabalho, acumulação do capital e trocas desiguais 

Em sua principal obra – O Capital, Marx deixa claro a importância do trabalho, tratando 

já em seu primeiro paragrafo do resultado do mesmo, ou seja, a mercadoria. Este afirma que “A 

riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme 

coleção de mercadoria”. Ainda para o autor, “a mercadoria é antes de tudo, um objeto externo, uma 

coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer”. 

(MARX, 2013, pg 157). Já que o trabalho, é sobretudo uma mercadoria e um dos responsáveis pela 

produção da riqueza material (MARX, 2013 pg 167), essa mercadoria singular, passa a ter um 

papel de destaque no capitalismo. Sua exploração, afim de aumentar o capital foi e será condição 

necessária dentro deste sistema. Essa exploração da força de trabalho, foi amplamente tratada por 

Marx, que separou o trabalho em duas categorias, o trabalho necessário –  que é o tempo de trabalho 

necessário para reprodução do trabalhador; e trabalho excedente – que é o tempo em que o 

trabalhador trabalha além do limite necessário para sua reprodução, também denominado como 

mais-trabalho, gerando um excedente que Marx chamou de mais-valor ou mais-valia.  

A mais-valia não fica com o trabalhador que a produziu, mas com o capitalista que é 

detentor dos meios de produção. A propósito, este capitalista, como qualquer comprador busca tirar 

o máximo proveito do trabalho do trabalhador, com a finalidade de alavancar cada vez mais o seu 

capital. O que leva a analisar outro elemento da dinâmica capitalista, a acumulação do capital.   

Outro fator que gera a riqueza material é a natureza. Marx usou a celebre citação de 

William Petty “O trabalho é o pai da riqueza material, e a terra é a mãe” (Marx, 2013, pg 167), 

para mostrar a importância desse fator terra na composição da riqueza. Uma vez que o trabalho 

segundo o mesmo é uma condição da vida humana, existindo dessa forma uma necessidade natural 

do metabolismo entre homem e natureza, ou seja, o homem tem necessidade de transformar a 

natureza a seu modo como condição de sua existência. Contudo, ao transformar a natureza o 

homem, historicamente e invariavelmente, a destrói. 
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Nesse contexto, a exploração dos recursos naturais pelo homem é também determinante 

no sistema capitalista, pelo fato de que esta relação produz riqueza aos donos do capital, ou seja, a 

natureza é parte integrante do ciclo de acumulação do capital.  

Louis Althusser, ao tratar dessa acumulação do Capital em seu texto “Advertência aos 

leitores do Livro I d’O capital”  afirma “Marx explica que a tendência do capitalismo é reproduzir 

e alargar a própria base do capital, já que consiste em transformar em capital o mais-valor 

extorquido dos proletários e já que o capital vira uma “bola de neve” para extorquir cada vez mais 

mais-trabalho (mais-valor) dos proletários. (Marx, 2013. pag. 71). Esse  processo tendencioso do 

capitalismo em ampliar sua base está explícito a exploração do trabalhador e dos recursos naturais, 

como insumo e parte integrante da produção de mercadorias que serão utilizadas no ciclo de 

acumulação de capital. 

Ao conceituar a acumulação de capital Marx afirma que trata-se da “aplicação de mais-

valor como capital ou a reconversão de mais-valor em capital”. (Marx, 2013, pg 796). E continua, 

“(...) a acumulação não é mais do que a reprodução do capital em escala progressiva. O ciclo da 

reprodução simples se modifica e se transforma, segundo a expressão de Sismondi, perfazendo 

uma espiral” (Marx, 2013, pg 799)”. Dessa forma fica evidenciado o papel da exploração da força 

de trabalho na produção do mais-valor (lucro) do capitalista e do papel dos meios de produção 

(máquinas e equipamentos e a natureza) no processo de acumulação contínuo do capital. O que 

reforça o entendimento de que o capital é fruto da relação social e se desenvolve de forma desigual 

sobre o território. Isso demostra a importância do terceiro elemento da dinâmica capitalista 

apresentado a seguir. 

O terceiro elemento do tripé, enfoca as trocas desiguais, decorrente da expansão desigual 

das relações capitalistas de produção. Essa expansão do capital se materializa de formas diferentes 

sobre o território, assumindo diferentes contornos que se traduzem em um processo de acumulo de 

capital crescente e constante realizado através de trocas desiguais no mercado internacional e de 

forma diferente entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas.  

Um dos autores que tratam dessa troca desigual é o geógrafo David Harvey, que ao tratar 

da organização geográfica do capital afirma que “o desenvolvimento geográfico desigual é 

parcialmente expressado em termos de uma oposição entre forças contrárias que contribuem para 

a concentração ou dispersão geográficas na circulação do capital” (2013. pg. 604). Essas forças 
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contrárias de concentração e dispersão do capital atendem a uma necessidade do capital de ampliar 

suas fronteiras intra e interregionais.  Harvey afirma que , ao tratar desses movimentos de 

concentração do capital, Marx estava preocupado em analisar a concentração das forças produtivas 

nos centros urbanos e nas mudanças correlacionadas nas relações sociais de produção e da vida. 

Marx observou as consequências da interação que conduziram à rápida aglomeração da produção 

dentro das cidades e também como as forças que contribuem para a aglomeração podem ser 

cumulativamente construídas umas sobre a outras, atraindo novos investimentos nas indústrias de 

bens de consumo para lugares já estabelecidos. (Harvey, pg 604). O autor, ressalta que esses fatores 

requerem uma crescente concentração e expansão do proletariado em grandes centros urbanos. 

Contudo, esse movimento de concentração de trabalhadores provoca inúmeros impactos sociais, 

aglomerando esses trabalhadores em verdadeiros bolsões de miséria, brutalidade e degradação de 

suas condições humanas, todos exacerbados por várias formas secundárias da exploração – como 

o aluguel da moradia, torna a marca registrada da forma desse industrialismo capitalista. Esse 

cenário deixa claro que “a acumulação do capital e a acumulação da miséria andam juntas, 

concentradas no espaço” (Harvey, pg 605). Ainda segundo este autor, as consequências desse 

processo de concentração desenvolvem motivos para “consciência de classe e agitação social”, que 

contribuem para o surgimento da necessidade de outro movimento, a dispersão do capital. Assim, 

quanto mais difícil se torna a intensificação da atividade social, mais importante é a expansão 

geográfica para sustentar a acumulação do capital.  

Essa expansão geográfica do capital, possibilita aos capitalistas o aumento de seus lucros 

através de trocas desiguais, além de distribuírem o capital excedente onde a taxa de lucro é mais 

alta e a resistência social da exploração do trabalho é menor. Dessa forma, países subdesenvolvidos 

são induzidos a um processo de produção de valor e a sua transferência para países desenvolvidos 

através do mecanismo das trocas desiguais. Marini (1973) , um dos principais escritores da Teoria 

da dependência, provocam dependência das nações menos desenvolvidas em relação as mais 

desenvolvidas. Percebe-se que os produtos industriais – produzidos pelas nações desenvolvidas, 

tendem a se manter com preços relativamente estáveis, e que a deteriorização nos termos de troca 

se traduz através da defasagem no preço dos bens primários – produzidos por nações 

subdesenvolvidas, em relação aos industrializados. Dessa forma, essa deteriorização, leva o 

capitalista dos países produtores de bens primários a necessidade de aumentar a exploração da força 
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de trabalho, seja através do aumento de sua intensidade, seja mediante a prolongação da jornada 

de trabalho, ou finalmente combinando os dois procedimentos 

Esta conjuntura é condizente com o baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas 

nas economias subdesenvolvidas, ou seja, países produtores principalmente de produtos primários 

e que em um contexto macroeconômico foram induzidos a uma especialização na produção de 

produtos primários, que apresentam baixo valor agregado no mercado internacional. 

Contemporaneamente, essas trocas desiguais se apresentam cada vez mais latente em meio a 

sociedade globalizada, onde as nações apresentam interrelações historicamente conflitantes tanto 

em relação as questões socioeconômicas, quanto as questões ambientais.  

3.5 O desenvolvimento sustentável e sua vulnerabilidade 

A questão ambiental passou a ser discutida amplamente e internacionalmente a partir da 

Primeira Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promovida 

pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1972, em Estocolmo/Suécia. Nesta, os países 

foram alertados a incluírem este tema no centro de suas políticas públicas. Em 1980, foi criado a 

Comissão Mundial sobre o Meio ambiente e Desenvolvimento -CMMAD, pela Assembleia Geral 

da ONU. Essa comissão lançou em 1987 o relatório Nosso Futuro Comum, o qual ficou mais 

conhecido como relatório Brundtland. Neste o desenvolvimento sustentável foi difundido como 

“(...) o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991 pg. 7 apud FREITAS 

et al, 2012).  

A ideia da possibilidade de que um desenvolvimento sustentável seja atingível em meio a 

dinâmica de funcionamento do capitalismo, pode ser visto como ilusório. Elmar Altivater (1995) 

afirma que o desenvolvimento é contrário ao meio ambiente, ele defende que o desenvolvimento 

se realiza no espaço global, porém de modo descontínuo e não simultâneo nos diversos lugares do 

mundo. Afirma ainda, que para tratar da dinâmica de desenvolvimento econômico no futuro faz-se 

necessário observar as condições iniciais e de contexto para o crescimento e o desenvolvimento 

produzidas no passado, e que são dominantes no cenário atual.  O desenvolvimento não pode ocorre 

em um laboratório atemporal e independente de sua localização geográfica, mas num espaço 

natural e social e em diferentes momentos históricos. 
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Para o autor qualquer estratégia de desenvolvimento, através da industrialização, trará 

consequências para o meio ambiente, haja vista, que o trabalho empregado na transformação da 

natureza é necessário para o ciclo do capitalismo, tornando-se como preço aceitável ao progresso.  

O meio ambiente e o desenvolvimento encontram-se em uma relação recíproca, já que atividades 

econômicas transformam o meio ambiente e após este alterado, passa a constituir uma restrição 

externa para desenvolvimento econômico e social, ou seja, uma vez que os recursos naturais são 

limitados, eles passam a ser um impedimento para o crescimento econômico. Vale observar, que 

segundo Altivater é ilusão achar que todas as sociedades podem se desenvolver com a Europa 

Ocidental, América do Norte e Japão, bastando que para isso, aprendam com essas sociedades. 

Para ele, sociedades industrializadas só podem usufruir das benesses da industrialização, enquanto 

as sociedades não industrializadas permanecerem desta forma.  

Não parece ser possível espalhar pelo mundo inteiro um modo de vida e de trabalho, que, 

em primeiro lugar, se baseia em um elevado consumo energético e material; que, em 

segundo, precisa dispor de sistemas energéticos e de transformação material eficientes e 

inteligentes; e que, em terceiro, precisa realizar e organizar nesta base uma prática de vida 

européia-ocidental, com os correspondestes modelos ideológicos e de pensamento e 

instituições políticas e sociais reguladoras. (pg.25)   

Essa impossibilidade faz parte do debate dos ecologistas de que é impossível que todas as 

pessoas do mundo queiram imitar os gastos energéticos e materiais dos cidadãos dos EUA e ou dos 

habitantes da Europa Central, pois haveria necessidade de uns 5 planetas terras para isso.  

 Altivater (2005), ainda ressalta que o “moderno sistema industrial capitalista depende de 

recursos naturais numa dimensão desconhecida a qualquer outro sistema social na história da 

humanidade, liberando emissões tóxicas no ar, nas águas e no solo, e portanto também na biosfera. 

Nestes termos, necessita de recursos naturais, além de precisar de “recipientes. Ainda para  

Altivater, (1995), a acumulação capitalista, que é o princípio da produção da mais-valia relativa, 

exige a industrialização, mas esta exigência não pode ser realizada da mesma maneira e nem em 

toda parte, tão pouco, que o mundo capitalista permanecerá também, no futuro, dividido entre 

sociedades industrializadas e sociedades pré- e semindustrializadas menos desenvolvidas”. Para o 

autor existe uma tendência, fruto desta busca pela acumulação, de exploração excessiva dos 

recursos naturais globais que poderá provocar um colapso do sistema ecológico global, com 

consequências sociais imprevisíveis. 
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Mesmo que exista crescimento zero, como defende muitos ecologistas como uma possível 

solução, o problema não está no percentual de crescimento econômico, mas no modo de regulação 

do “metabolismo” da troca material entre a natureza, indivíduo e sociedade, ou seja, na relação 

entre eles. Altivater (1995), usou os conceitos da física termodinâmica de Entropia e Sintropia, 

para desenvolver a relação social entre indivíduo e natureza.  

Essa relação no sistema capitalista ocorre em detrimento do meio ambiente, pois a 

exploração de matéria- primas, para utilização nos processos industriais; tais como a pesca em 

águas costeiras descontrolada e o desmatamento das florestas tropicais em níveis elevados para 

aumentar a quantidade de consumo nos países industrializados, o esgotamento de minas, jazidas e 

campos (Sintropias) provocam severos impactos no ecossistema (Entropia) deixando-o menos 

diversificado, frequentemente prejudicado e muitas vezes destruído, na medida em que 

possibilitam um fornecimento ampliado de valores de uso para a  satisfação de necessidades 

humanas. 

Essas necessidades a cada dia têm se tornado crescentes, demostrado a partir do estudo da 

Comissão Européia através de seu Departamento Geral do Meio Ambiente, do Comércio 

Internacional de produtos florestais no período de 1983-2005, o qual demonstrou os impactos em 

relação a exploração de recursos naturais para atendimento das necessidades humanas nos países 

industrializados. O crescimento descontrolado da demanda global para atender necessidades 

insaciáveis nos países desenvolvidos contrapõem a oferta escassa de recursos naturais, o que tem 

gerado impactos severos para o meio ambiente.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A dinâmica do sistema capitalista permanece centrada no tripé da exploração da força de 

trabalho, na acumulação de capital, principalmente pela utilização dos recursos naturais e pelas 

trocas desiguais. Essa dinâmica potencializa cada vez mais o lucro dos capitalistas, em detrimento 

da exploração da força de trabalho e dos recursos naturais. 

Portanto, o desenvolvimento sustentável torna-se inviável dentro da dinâmica capitalista. 

Uma vez que este sistema estabelece um ciclo vicioso e desarmônico na relação sociedade e 

natureza. O desenvolvimento é contrário ao meio ambiente, pois qualquer forma de produção 

industrial causa externalidades, que também necessariamente provocam impactos socioambientais. 
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Contudo, faz-se necessário uma revolução em que os movimentos sociais e solidariedade serão os 

propursores de uma sociedade mais justa e igualitária consciente de seus limites e que atuem 

politicamente nas questões ambientais. O autor, afirma que o segundo princípio da termodinâmica 

acerca da diminuição dos recursos naturais (sintropia) para a produção dos materiais que visem 

atender as necessidades humanas é uma condição da economia da sociedade capitalista. Essas ações 

provocam desordem (Entropia) no planeta terra. 
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RESUMO  

O presente estudo foi realizado na cidade de Cametá, Nordeste do Estado do Pará, mais 

especificamente nas margens do rio Tocantins na orla da cidade. A qualidade duvidosa da água 

desse rio, nos levou a investigá-la em relação a sua potabilidade. Tendo como objetivo geral realizar 

uma análise físico-química, para estabelecer o grau de potabilidade dessa água. Foram 

estabelecidos 03 (três) pontos de amostragem de água superficial do rio Tocantins, coletadas 

próximo à orla da cidade de Cametá, perímetro compreendido entre os bairros da Baixa Verde, São 

Benedito e Aldeia, onde foram analisados os parâmetros físico-químicos tais como: pH, que foi 

determinados através do pH-metro digital - PH-00 (I) A, graduado na escala de 0 a 14, a 

temperatura e os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) foram analisados através do medidor TDS–3, 

e quanto ao oxigênio dissolvido (OD), cloreto, nitrato e amônia, foram verificados através de 

análises clássicas (titulação). Através dos resultados obtidos, conclui-se que os pontos do posto São 

Benedito e Leme apresentaram nitratos no limite máximo permitido pela lei vigente (10mg/L) e 

com baixa concentração de O2, evidenciando uma possível poluição da água. Quanto ao pH dessa 

água o valor médio ficou em 6,4, enquanto aos outros parâmetros analisados, todos estão dentro do 

padrão estabelecido de acordo com a portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde. 
 

Palavras-chave: Controle de Qualidade. Análise Físico-química. Água superficial.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Município de Cametá pertence à Mesorregião do Nordeste Paraense e a Microrregião de 

Cametá. “A sede Municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 02º 14’ 54” de latitude Sul 

e 49º 30’ 12” de longitude a Oeste de Greenwich (IDESP, 2014. p.10). 

A população urbana do município de Cametá utiliza 100% de água subterrânea, sendo que 

o fornecimento dessa água é de total responsabilidade do Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgoto (SAAE). A empresa utiliza poços tubulares profundos para explotar o fluido e redistribuir 

para a área central da cidade, já a população periférica utiliza poços tubulares rasos perfurados por 

conta própria, enquanto que à zona ribeirinha utiliza água superficial, ou seja, água do rio. 

A cidade não possui uma rede de esgoto adequada, simplesmente um sistema de tubulação 

para água pluviométrica, a maioria das residências utilizam esse sistema para escoar seus resíduos. 

Todo resíduo que vem pela rede de tubulação é despejado diretamente no rio Tocantins, sem 

qualquer tratamento. Isso, pode provocar uma série de problemas para vida aquática, e para a 

população ribeirinha. Além desses problemas frisados, essa água pode provocar sérios danos à 

saúde dos banhistas que frequentam a orla da cidade e a praia da Aldeia, que é um local muito 

visitado por moradores e turistas. Esses fatos, influencia diretamente a economia local. Pois esses 

resíduos, quando entram em contato com a água, alteram suas propriedades físicas, químicas e 

também microbiológicas.  

A qualidade duvidosa da água superficial, está pondo a população em grande risco à saúde, 

pois a contaminação da água pode ocasionar desde infecções intestinais até doenças microbianas 

graves. Como ainda, não há monitoramento dessas águas, a probabilidade de as comunidades serem 

afetadas é muito grande. 

Frente a essa situação, foi realizada uma pesquisa qualitativa de três pontos da orla da cidade 

de Cametá. Foram analisados sete parâmetros físico-químicos que determinam a potabilidade da 

água, e interpretados segundo a portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde.  

 

1.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

As águas superficiais são as águas que circulam sobre a superfície do solo. A água 

superficial se produz pelo escorrimento gerado a partir das precipitações ou pelo afloramento de 

águas subterrâneas. Uma vez produzida, a água superficial segue o caminho que lhe oferece menor 
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resistência, podendo se apresentar em forma de corrente, como no caso de rios e arroios, ou quietas, 

se tratar de lagos ou represas (ADASA, 2014). 

As águas superficiais não penetram no solo, acumulam-se na superfície, escoam e dão 

origem a rios, riachos, lagoas e córregos. Por esta razão, elas são consideradas uma das principais 

fontes de abastecimento de água potável do planeta. É importante o monitoramento frequente das 

águas superficiais, a fim de conhecer a quantidade e a qualidade disponíveis e gerar insumos para 

o planejamento e a gestão de recursos hídricos, que devem garantir o acesso aos diferentes usos da 

água (BRASIL, 2015). 

 

1.2 REFERENCIAL DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Como se sabe as águas superficiais são suscetíveis a contaminações, pois essa pesquisa visa 

verificar alguns parâmetros para analisar o grau de potabilidade delas. A portaria nº 2.914 de 2011 

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, foram 

realizadas as análises para a qualidade da água pelos seguintes parâmetros físico-químicos: pH, 

temperatura, sólidos totais dissolvidos (S.T.D), oxigênio dissolvido (OD), amônia (NH3), nitrato 

(NO3) e cloreto (Cl-). 

 

1.2.1 pH 

Potencial hidrogêniônico (pH): indica a condição de acidez, alcalinidade ou neutralidade da 

água. O pH pode ser resultado de fatores naturais e antrópicos. Valores altos de pH (alcalino) de 

sistemas hídricos pode estar associado a proliferação de vegetais em geral, pois com o aumento da 

fotossíntese há consumo de gás carbônico e, portanto, diminuição do ácido carbônico da água e 

consequentemente aumento de pH (VON SPERLING, 1995). 

O conhecimento do potencial hidrogêniônico de uma água permite o monitoramento do 

poder de corrosão, das quantidades de reagentes necessário à coagulação, do crescimento de 

microrganismos, do processo de desinfecção, que tem a finalidade de reduzir o nível desses 

microrganismos, e se a água em relação ao pH se enquadra dentro das legislações pertinentes. A 

Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde recomenda que o pH da água seja mantido na faixa 

de 6,0 a 9,5 no sistema de distribuição.  
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1.2.2 Temperatura  

 A temperatura desempenha um importante papel de controle no meio aquático, 

condicionando as influências de uma série de variáveis físico-químicas. Em geral, à medida que a 

temperatura aumenta, de 0 a 30ºC, a viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor 

especifico, constante de ionização e calor latente de vaporização diminuem, enquanto a 

condutividade térmica e pressão de vapor aumentam. Os organismos aquáticos possuem limites de 

tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida 

em gradientes externos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo 

(ALMEIDA JUNIOR; GUIMARÃES, 2017). 

 

1.2.3 Sólidos Totais Dissolvidos 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD), é a soma de todos os constituintes químicos dissolvidos 

na água. Mede a concentração de sustâncias iônicas e é expresso em mg/L. A principal aplicação 

da determinação dos STD é de qualidade estética da água potável, e como um indicador agregado 

da presença de produtos químicos contaminantes. As fontes primárias de STD em águas receptoras 

são agrícolas e residências, de lixiviados de contaminação do solo, e de fontes pontuais de 

descargas de poluição das águas industriais ou estações de tratamento de esgotos. As substâncias 

dissolvidas podem conter íons orgânicos e íons inorgânicos (como o carbonato, bicarbonato, 

cloreto, sulfato, fosfato, nitrato, cálcio, magnésio e sódio), que em concentrações elevadas podem 

ser prejudiciais à vida aquática. O limite máximo permitido pelo MS de STD na água para consumo 

humano é de 1000 mg/L. 

 

1.2.4 Oxigênio Dissolvido 

A medição do teor de oxigênio dissolvido (OD) em águas viabiliza avaliar a sua capacidade 

de manter a vida aquática.  

O oxigênio dissolvido (OD) é um componente essencial para o metabolismo dos 

microrganismos aeróbicos presentes em águas naturais, sendo indispensável para os seres vivos, 

especialmente os peixes, os quais geralmente não resistem a concentrações de OD na água 

inferiores a 4,0 mg/L (KEGLEY; ANTREWS, 1998).  
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1.2.5 Amônia  

A amônia é considerada um poluente por ter efeitos tóxicos. A sua forma dissolvida mais 

simples pode ser encontrada na água como amônia livre ou ionizada. Pode ser produzida, ou 

formada naturalmente pelas atividades dos microrganismos, plantas e animais através do ciclo do 

nitrogênio, e até mesmos por aterros sanitários, indústrias, entre outras (BRASIL, 2006). 

1.2.6 Nitrato 

O nitrato é a forma mais oxidada do nitrogênio, e é formado durante os estágios finais das 

decomposições biológica, tanto em estações de tratamento de água, como em mananciais de água 

natural. Este íon geralmente ocorre em baixos teores nas águas superficiais, mas pode atingir altas 

concentrações em águas profundas (FRANÇA, 2006; BAIRD, 2002; APHA, 2005).  

Dentre os poluidores das águas, salienta-se que fontes de água potável contendo altas 

concentrações de nitrato, apresentam um grande risco para a saúde pública e animal, embora não 

apresente relativa toxidez para os adultos, por ser rapidamente excretado pelos rins. Entretanto, 

concentrações maiores que 10 mg/L de nitrato, expresso como nitrogênio (NO3-n) pode ser fatal 

para crianças com idade inferior a 6 meses e causar problemas na saúde dos animais (QUEIROZ, 

2004). 

 

1.2.7 Cloreto 

O conhecimento do teor de cloretos das águas, tem por finalidade obter informações sobre 

o seu grau de mineralização ou indícios de poluição, como esgotos domésticos e resíduos 

industriais. Geralmente os cloretos estão presentes em águas brutas e tratadas em concentrações 

que podem variar de pequenos traços até centenas de mg/L. Estão presentes na forma de cloretos 

de sódio, cálcio e magnésio. Concentrações altas de cloretos podem restringir o uso da água em 

razão do sabor que eles conferem, e pelo efeito laxativo que eles podem provocar. A portaria 2.914 

do Ministério da Saúde estabelece o teor de 250 mg/L como o valor máximo permitido para água 

potável. Os métodos convencionais de tratamento de água não removem cloretos. A sua remoção 

pode ser feita por desmineralização (deionização) ou evaporação (BRASIL, 2015). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

Este estudo foi realizado na cidade de Cametá, Estado do Pará, em três pontos estratégicos 

da orla desse município. Segundo o IBGE a cidade possui 136.390 habitantes com uma área 

territorial de 3.081,367 km². As amostras foram coletadas a margem do rio Tocantins que 

compreende os bairros: Baixa Verde, São Benedito e Aldeia. A cidade de Cametá não possui 

tratamento de esgoto, apenas existem tubulações que a priori serviria para o escoamento de água 

pluvial, no entanto, essas canalizações são utilizadas por inúmeros residentes como esgoto 

sanitário, fato este que compromete a potabilidade e a balneabilidade da água do rio Tocantins que 

nesse perímetro é muito utilizado por moradores e turistas. A figura 1 mostra a localização da área 

em estudo.  

 

Figura 1 - Mapa de localização da cidade de Cametá, ponto de estudo às margens do rio Tocantins 

 
Fonte: Imagem de satélite (Landsat) do Google Earth (2018) 

 

O ponto 1 (Leme) está localizado no bairro Baixa Verde, sendo caracterizado pela área 

residencial com vegetação nas proximidades, esse perímetro da orla é bastante movimentado, pois 
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existem vários portos e pontes onde encostam embarcações, e entre outros veículos aquáticos, 

também é muito utilizado por moradores lacais no sentido de balneabilidade. O ponto 2 (posto São 

Benedito) localiza-se no bairro São Benedito, esse local também é muito utilizado por banhistas e 

fica próximo ao porto da balsa. O ponto 3 está localizado na praia da Aldeia, este ponto é muito 

visitado por moradores locais e turistas principalmente em períodos comemorativos como a festa 

de fim de ano, esse local recebe o despejo direto de resíduo provenientes das casas e bares 

adjacentes. 

 

2.2 COLETA DE DADOS E APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Foi realizada apenas uma campanha no mês de setembro de 2018. As amostras foram 

coletadas em recipientes de plástico, esterilizados, devidamente lacrados e etiquetados com data, 

local, hora e coletor. Os parâmetros selecionados para análise são pH, temperatura, nitrato, amônia, 

sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido e cloreto. 

Os instrumentos utilizados para as análises foram o pH-metro digital-PH-00(I) A, graduado 

na escala de 0 a 14, para as análises do pH da água, o Termômetro Max E Min Digital-J. Prolab 

para a análise da temperatura que mede entre: -20 a +70°C e o medidor TDS-3, para aferir, os 

sólidos totais dissolvidos, que é muito requerido para verificar a pureza da água. A unidade de 

medida que o aparelho, fornece para os sólidos totais é em ppm e em microsimens.  

Para os demais parâmetros como Cloreto, Nitrato, Amônia, Oxigênio dissolvido, foram 

realizados com regentes apropriados para os devidos parâmetros com métodos clássicos através de 

titulações. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Os resultados obtidos dos sete parâmetros físico-químicos estão representados na tabela 1 

abaixo: 
Tabela 1- Parâmetros físico-químicos 

Parâmetro Unidade VMP A - 01 A - 02 A - 03 Média 

pH (upH) 6 – 9,5 6,0 6,8 6,4 6,4 

Temperatura (°C) ** 27 28 26 27 

S.T.D mg/L 1000 21 19 18 19,33 

O.D mg/L ** 0,5 0,6 0,4 0,5 

NH³ mg/L 1,5 0,26 0,15 0,10 0,17 
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NO3 mg/L 10 10 10 4 8 

Cl- mg/L 250 40 30 30 33,33 

VMP – Valores Máximos Permitidos pela portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde 

Fonte: Ribeiro et. al. (2018) 

 

3.1.1 pH 

De acordo com as análises, realizadas in-situ, referentes ao pH, os resultados obtidos, foram 

os seguintes: 6,0 para amostra (A-01), 6,8 para (A-02) e 6,4 para amostra (A-03), com uma média 

de 6,4. Segundo a portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 2.914 de 2011 o Valor Máximo 

Permitido (VMP) é de 6 a 9,5 para o parâmetro pH, ou seja, as amostras de água estão dentro dos 

padrões de potabilidades. Por outro lado, esse índice elevado do pH é justificado pelas grandes 

concentrações de esgoto doméstico as margens do rio Tocantins, pode-se observar que a amostra 

(A-02) tem o pH relativamente alto em relação a concentração de íons (OH-), isto é reforçado pelas 

as águas superficiais da região amazônica que apresentam essas características. 

3.1.2 Temperatura 

Em relação à temperatura, as amostras analisadas apresentaram uma média de 27°C, 

variando de 26 a 27 °C. A variação encontrada pode ser justificada pelas diferentes pontos de coleta 

em relação ao rio Tocantins e horários no qual foram realizadas as coletas. 

3.1.3 S.T.D 

De acordo com as análises realizadas nos 3 pontos do rio, verificamos que a concentração 

média de STD, encontrada foi de 19,33 ou seja, em nenhum ponto encontramos quantidades, acima 

dos VMP. O ministério da saúde por meio de sua portaria nº 2.914/2011, estabelece que os valores 

máximos permitidos, para os sólidos totais dissolvidos, não ultrapassem 1.000 mg/L. E todos os 3 

pontos analisados, apresentaram concentrações de S.T.D, abaixo deste valor, ou seja, adequada em 

relação ao referido parâmetro. 

3.1.4 O.D 

De acordo com as análises nos pontos pesquisados, percebeu-se que a concentração de O2 

na água é muito pequena. A concentração média, para este parâmetro, foi de 0,5 mg/L. O baixo 

teor de O2 nas amostras, são evidências de possível contaminação, isso pode ser um problema 

gravíssimo para vida aquática, afetando diretamente os peixes da região. Ressaltando que, a 

concentração de oxigênio dissolvido em águas superficiais é extremamente alta quando não estão 

contaminadas. Esgoto doméstico liberado in natura diretamente no corpo hídrico deste local, é a 
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causa principal da baixa concentração de O2. 

3.1.5 Cloreto 

Quanto ao cloreto, verificou-se que a concentração média encontrada foi de 33,33, ou seja, 

em nenhum ponto os valores foram acima dos máximos permitidos (VMP), segundo, a portaria nº 

2.914/2011 do MS, onde a concentração de íons cloretos, em águas, com distinção ao consumo 

humano, não pode ser superior a 250 mg/l de Cl-. 

3.1.6 Amônia 

De acordo com as análises realizadas nas três amostras, verificou-se que a concentração 

média de amônia, encontrada foi de 0,17, ou seja, uma faixa de variação dentro do permitido pelo 

ministério da saúde. A portaria nº 2.914/2011, estabelece que a concentração máxima de amônia, 

destinada ao consumo humano não pode ser superior a 1,5 mg/L. 

3.1.7 Nitrato 

A portaria nº 2.914 de 2011, do MS, estabelece que a concentração máxima de íons nitrato 

em águas, destinados ao consumo humano, não pode ser superior a 10 mg/L de NO3
. Do total das 

3 das amostras de água analisadas, apenas os pontos (A-01 e A-02) apresentaram uma maior 

concentração de nitrato, configurando-se assim, como uma poluição antiga da água.   

 

4. CONCLUSÃO  

 

Após as análises físico-químicas, das 3 amostras de água, observou-se que, as amostras (A-

01 e A-02) apresentaram concentrações de Nitrato no limite do estabelecido pela portaria nº 2.914 

de 2011 que foi de 10 mg/L. Desse modo, conclui-se que os pontos do posto São Benedito e Leme 

apresentaram anomalias apenas para o parâmetro nitrato, e que todos os pontos analisados 

apresentam uma baixa concentração de O2, evidenciando uma possível poluição da água. Quanto 

ao pH apresentou uma média de 6,4, já os demais parâmetros, todos apresentaram-se dentro do 

padrão estabelecido pelo ministério da saúde. 

Ressalta-se que a população ribeirinha se utiliza dessas águas superficiais para consumo 

humano, e que os resultados da amônia e nitrato não afetarão a saúde dos mesmos, pois estes 

parâmetros se encontraram dentro dos padrões permitidos pela lei vigente (2914/2011-MS), 

lembrando que, seria ideal se fazer uma análise microbiológica dessas águas, para aferição de 

microrganismo bacteriológicos do tipo coliformes fecais e totais. 
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Sugere-se que, trabalhos futuros sejam realizados sobre este tema (qualidade de águas 

superficiais), afim de manter o monitoramento dos mesmos pontos analisados ou mais, para que 

sejam observadas a variação das concentrações das sustâncias físicas, químicas e também 

microbiológicas ao longo do tempo, principalmente nos lugares onde a concentração dos 

contaminantes, ultrapassaram aos valores máximos permitidos pelo Ministério da Saúde. 
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RESUMO  

Os salões de beleza e estética oferecem diversos procedimentos de embelezamento e cuidados 

corporal. Dessa forma, esses empreendimentos, por suas características, geram uma grande 

quantidade de resíduos sólidos. É fundamental que os profissionais na área de estética tenham a 

responsabilidade do gerenciamento de resíduos produzidos por esse serviço. A pesquisa foi 

realizada no período de 17 a 23 de setembro de 2018 em um centro de estética localizado no 

município de Ananindeua-PA. O objetivo do trabalho foi identificar e classificar os tipos de 

resíduos gerados em cada setor do estabelecimento. A primeira etapa do estudo utilizou-se a 

pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas 

por meio de livros e artigos científicos sobre a temática desenvolvida. Na segunda etapa adotou-se 

a abordagem qualitativa para se analisar os seguintes aspectos: identificar o grupo de resíduos, a 

biossegurança e as atitudes sustentáveis para a destinação final dos resíduos sólidos. Dos resíduos 

identificados nos setores do centro de estética, a maior geração de resíduos foi referente a Classe 

II-não perigoso, de acordo com a NBR 10004:2004 e também ao grupo D-resíduo comum, com 

base na RDC Nº 222/2018. Na gestão de resíduos sólidos, são adotadas atitudes sustentáveis como 

a separação de plásticos para reciclagem, redução do consumo de copos descartáveis, optando por 

copos com maior durabilidade. Observou-se que o centro de estética está de acordo com as Normas 

da RDC Nº 222/2018, os instrumentos perfurocortantes são acondicionados em embalagens para 

esterilização com indicador químico e posteriormente destinados para a autoclave. O estudo tem a 

relevância de incentivar a conscientização sobre a responsabilidade ambiental na correta separação 

e destinação dos resíduos gerados no empreendimento e contribuir para a elaboração de um Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde no centro de estética. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Biossegurança. Sustentabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com as questões ambientais na demanda dos demais serviços e produtos 

tornou-se um requisito de mercado, atingindo um grupo ainda maior de clientes que buscam um 

grande diferencial nas empresas consideradas sustentáveis (SEBRAE, 2014).  

A Lei nº 13.643, de 13 de abril de 2018 regulamenta as profissões de Esteticista, compete 

a esse profissional cumprir as normas relativas à biossegurança e à legislação sanitária.  

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –ANVISA, a biossegurança é 

a “condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, 

reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, 

animal e o meio ambiente”. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos –PNRS instituída pela lei nº 12.305/2010 

estabelece a “não geração, redução, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.  

As clínicas de estética e salões de beleza geram uma grande quantidade de resíduos 

sólidos. Dessa forma, é fundamental que os profissionais na área de estética tenham a 

responsabilidade do gerenciamento de resíduos gerados por esse serviço. 

A Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 regulamenta 

as boas práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-RSS, essa resolução define 

como geradores de RSS todos os serviços cujos atividades estejam relacionadas com a atenção à 

saúde humana ou animal, inclusive salões de beleza e estética. 

São muitas as formas de se evitar a geração, redução de resíduos ou de se buscarem 

alternativas de valorização e reciclagem. Além de ações como sistemas de tratamento por meio 

de autoclave, microondas, tratamento químico, radiação ionizante, incineração, reciclagem, 

compostagem (CANUTO; MEDEIROS, 2012). 

O estudo será relevante para identificar a classificação dos resíduos sólidos gerados em 

um centro de estética. Sendo fundamental a disposição correta dos resíduos sólidos para evitar 

riscos à saúde humana e preservação do meio ambiente considerando os princípios da 

biossegurança. 
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2. METODOLOGIA  

Para este trabalho utilizou-se pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meio de livros e artigos científicos (GIL, 2002, 

p. 44). 

Para Minayo (2001, p. 22), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

A pesquisa foi realizada a partir de visitas em um centro de estética localizado no 

município de Ananindeua-PA. Foram efetuadas visitas no período de 17 a 23 de setembro de 

2018, nos quais foram feitas as coletas de dados com a finalidade de verificar os seguintes 

aspectos: identificar o grupo de resíduos, a biossegurança e as atitudes sustentáveis para a 

destinação final dos resíduos sólidos. 

A classificação dos resíduos gerados foi elaborada conforme a ABNT NBR 10004:2004-

Resíduos Sólidos- Classificação, bem como a Resolução RDC Nº 222/2018 da ANVISA, visto 

que a ideia de identificar os resíduos de acordo com as Normas da ANBT foi fundamentada no 

artigo “Classificação dos resíduos gerados por salões de beleza” publicado no 9º Forum 

Internacional de Resíduos Sólidos-FIRS em Porto Alegre, ocorrido nos dias 13 a 15 de junho de 

2018. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O manejo dos resíduos dos serviços de saúde é a atividade de manuseio dos serviços de 

saúde, cujas etapas são a segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, 

armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo, destinação 

e disposição ambientalmente adequada dos resíduos dos serviços de saúde (ANVISA, 2018).  

De acordo com o portal Atitudes sustentáveis, a regras dos 3 R’s visa a redução, a 

reutilização e a reciclagem dos produtos. Sendo assim, os pequenos empreendimentos como salões 

de beleza podem utilizar essas regras para planejarem atitudes sustentáveis (SEBRAE, 2014). 

Na primeira visita realizada no centro de estética foi possível verificar o armazenamento de 

materiais como plásticos (copos descartáveis, canudinhos), embalagens de produtos, papelão que 
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são destinados para uma pequena central de reciclagem. Além disso, adotou-se atitude de reduzir 

o descarte de copos descartáveis, onde cada funcionário e a própria dona do estabelecimento 

possuem seu copo para consumo. 

O centro de estética foi dividido em 8 setores, recepção (inclui o espaço para manicure e 

pedicure e procedimento capilar), sala de procedimentos corporal e facial, copa, banheiro, sala de 

depilação e área de bronzeamento. Observou-se que todos os setores contribuem para gerar 

resíduos sólidos. 

De acordo com a ANVISA (2018), os materiais perfurocortantes, devem ser descartados 

em recipientes identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e 

vazamento. Na sala de procedimento corporal e facial o descarte das agulhas, lâminas e seringas 

são separados e acondicionados em coletor específico.  

Em relação às tecnologias aplicadas para esterilização como alicates, tesouras e objetos 

metálicos. Observou-se que o centro de estética está de acordo com as Normas da RDC Nº 

222/2018, os instrumentos perfurocortantes são acondicionados em embalagens para esterilização 

com indicador químico e posteriormente destinados para a autoclave. 

Em relação aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública a NBR 10004:2004 

classifica os resíduos sólidos em duas classes: classe I e classe II: 

 Os resíduos de classe I, denominados como perigosos, são aqueles que, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou biológicas, podem apresentar riscos à saúde, e ao meio ambiente. 

São caracterizados por apresentarem uma ou mais das seguintes propriedades: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e patogenicidade (ANVISA, 2006). 

Os resíduos classe II denominados não perigosos são subdivididos em duas classes: Classe 

II-A e classe II-B (ANVISA, 2006). 

Os resíduos classe II-A- não inertes podem ter as seguintes propriedades:  

biodegradabilidade, combustibilidade, ou solubilidade em água (ANVISA, 2006). 

Os resíduos classe II-B- inertes não apresentem nenhum dos seus constituintes solubilizados 

a concentrações de potabilidade de água, com exceção dos aspectos cor, turbidez, dureza e sabor 

(ANVISA, 2006). 

De acordo com a Resolução RDC Nº 222/2018, classifica os RSS segundo os grupos 

distintos de risco que exigem adequações específicas de manejo: 
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• Grupo A- resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar características de infecção; 

• Grupo B- resíduos químicos; 

• Grupo C- rejeitos radioativos; 

• Grupo D- resíduos comuns; 

• Grupo E- resíduos perfurocortantes. 

Na segunda visita ao centro de estética foi possível identificar e descrever os tipos de 

resíduos gerados em cada setor, conforme os quadros abaixo: 

Quadro 1-  Classificação dos resíduos gerados na recepção 

  Descrição dos resíduos gerados- recepção NBR 10004:2004 RDC Nº 222/2018 

Papel Classe II Grupo D 

Copo descartável Classe II Grupo D 

Colher de plástico Classe II Grupo D 

Lenço de papel Classe II Grupo D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Quadro 2-  Classificação dos resíduos gerados na copa 

  Descrição dos resíduos gerados- copa NBR 10004:2004 RDC Nº 222/2018 

Resto de alimentos Classe II Grupo D 

Sacolas plásticas Classe II Grupo D 

Lenços de papel Classe II Grupo D 

Esponja Classe II Grupo D 

Embalagens plásticas Classe II Grupo D 

Embalagens metalizadas Classe II Grupo D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Quadro 3-  Classificação dos resíduos gerados na área de bronzeamento 

  Descrição dos resíduos gerados- área de 

brozeamento 
NBR 10004:2004 RDC Nº 222/2018 

Fita adesiva Classe II Grupo D 

Embalagens dos produtos químicos Classe II Grupo D 

Canudinho Classe II Grupo D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Todos os resíduos gerados na recepção, na copa e na área de bronzeamento são classificados 

como classe II-Não perigoso, de acordo com a NBR 10004:2004, como também identificados no 

grupo D- resíduo comum, com base na RDC Nº 222/2018. Os resíduos como papel, copo 

descartável, colher de plásticos, canudinho, embalagens plásticas e metalizadas são armazenados 

para a reciclagem, e posteriormente entregues para central de reciclagem que faz o seu 

reaproveitamento. 

Quadro 4-  Classificação dos resíduos gerados no procedimento de manicure e pedicure 

  Descrição  dos resíduos gerados- manicure e pedicure NBR 10004:2004 RDC Nº 222/2018 

Embalagem de acetona Classe II Grupo D 

Embalagem de algodão Classe II Grupo D 

Palitos Classe II Grupo D 

Lixa de unhas Classe I Grupo A 

Luvas descartáveis Classe I Grupo A 

Espátula para os pés Classe I Grupo A e E 

Máscara de proteção  Classe I Grupo A 

Embalagem do spray de fixação dos esmaltes (aerossol) Classe I Grupo D 

Vidro dos esmaltes Classe II Grupo D 

Alicate Classe I Grupo A e E 

Embalagem de cremes Classe II Grupo D 

Toalha  Classe II Grupo D 

Saco plástico Classe II Grupo D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

O resíduo da embalagem do aerossol foi classificado como classe I-perigoso, pois em sua 

composição apresenta elevado potencial de inflamabilidade por conter em sua composição gases 

propelentes, caracterizados como inflamáveis. Os resíduos que tem o contagio com o sangue são 

classificados no grupo A- resíduo infectante, com a possível presença de agentes biológicos e os 

resíduos pertencente ao grupo E- perfurocortantes como o alicate são autoclavados após o uso, de 

acordo com a RDC Nº 222/2018. 

Quadro 5-  Classificação dos resíduos gerados no procedimento capilar 

  Descrição dos resíduos gerados- procedimento capilar NBR 10004:2004 RDC Nº 222/2018 

Touca descartável Classe I Grupo D 

Embalagens de xampu e condicionador Classe II Grupo D 

Escova/pentes Classe II Grupo D 
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Embalagem de produtos de tratamento químico Classe II Grupo D 

Toalha Classe II Grupo D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

No procedimento capilar apenas um resíduo gerado é classificado na classe I- perigosos, 

pois apresenta características de patogenicidade, sendo que os demais pertencem a classe II- Não 

perigoso, de acordo com a NBR 10004:2004. Todos os resíduos são classificados no grupo D- 

resíduo comum, com base na RDC Nº 222/2018. 

Quadro 6-  Classificação dos resíduos gerados no procedimento corporal e facial 

  Descrição dos resíduos gerados- procedimento 

corporal e facial 
NBR 10004:2004 RDC Nº 222/2018 

Luvas descartáveis Classe II Grupo D 

Agulha Classe I Grupo A  e E 

Algodão Classe II Grupo D 

Gases Classe I Grupo A 

Máscara descartável Classe I Grupo A 

Touca descartável Classe I Grupo A 

Lençóis descartáveis Classe II Grupo D 

Seringa com agulhas Classe I Grupo A e E 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

É predominante a classificação de resíduos na classe I-perigosos, caracterizados por 

apresentar patogenicidade, como luvas descartáveis, gases, máscara descartável, porém não 

possuem a destinação ambientalmente correta. Cabe a destacar que os resíduos classificados no 

grupo E-perfurocortantes (seringas com agulhas e lâminas) são armazenados adequadamente em 

um coletor específico. Os demais foram classificados na classe II- não perigos, conforme a NBR 

10004:2004. 

Quadro 7-  Classificação dos resíduos gerados no procedimento de depilação 

  Descrição dos resíduos gerados- procedimento de 

depilação 
NBR 10004:2004 RDC Nº 222/2018 

Cera depilatória Classe II Grupo D 

Cartucho de cera roll-ons Classe II Grupo D 

Algodão Classe II Grupo D 

Lâmina Classe I Grupo A  e E 

Touca descartável Classe I Grupo A 

Lenço em fibra natural Classe II Grupo D 
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Espátula de madeira Classe I Grupo A 

Luvas descartáveis Classe I Grupo A 

Lençóis descartáveis Classe II Grupo D 

Embalagens plásticas Classe II Grupo D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Foram considerados os resíduos classe I-perigoso, apresentam características de 

patogenidade, pois não utilizam o procedimento de autoclave após o seu descarte. O resíduo 

identificado no grupo A-infeccioso e também ao grupo E- perfurocortante (lâminas) são 

armazenados em um coletor específico, segundo a RDC Nº 222/2018. Os demais foram 

classificados na classe II- não perigoso, conforme a NBR 10004:2004. 

Quadro 8-  Classificação dos resíduos gerados no banheiro 

  Descrição dos resíduos gerados- banheiro NBR 10004:2004 RDC Nº 222/2018 

Papel higiênico (resíduo sanitário) Classe I Grupo D 

Lenço de papel Classe II Grupo D 

Embalagem de sabonete líquido Classe II Grupo D 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

Os resíduos sanitários foram considerados na classe I-perigoso, por apresentarem 

características de patogenicidade, fundamentado na NBR 10004:2004. Além do mais, a RDC Nº 

222/2018 classifica os resíduos sanitários (papel de uso sanitário) como não perigosos do grupo D- 

resíduo comum, pois não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Os demais resíduos são classificados 

como classe II-Não perigoso, de acordo com a NBR 10004:2004. Todos os resíduos se classificam 

no grupo D- resíduo comum, com base na RDC Nº 222/2018. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado pretende contribuir para elaborar e implantar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde no empreendimento. Sendo assim, foi possível 

identificar os resíduos classificados nos grupos - A, D e E, recicláveis (papel, plástico metal, 

vidro, matéria orgânica), conforme a RDC Nº 22/2018 e a sua classificação quanto a classe I-

perigoso e classe II-não perigoso, baseado na NBR 10004:2004. 

Dos resíduos identificados nos setores do centro de estética, a maior geração de resíduos 

foi referente a Classe II-não perigoso, de acordo com a NBR 10004:2004 e também ao grupo D-
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resíduo comum, com base na RDC Nº 222/2018. Logo, o descarte dos resíduos gerados nos 

diversos serviços deve ocorrer de forma ambientalmente correta.  

A sustentabilidade é destaque nos salões de beleza brasileiros. Em sua gestão estão 

inclusas práticas como a utilização de materiais recicláveis, coleta seletiva de lixo para cada tipo 

de material descartado, economia de energia, criação de novos processos e uso de produtos 

químicos com baixo impacto ambiental (SEBRAE, 2014).  

O centro de estética apresenta em sua gestão a prática de atitudes sustentáveis como a 

separação de materiais recicláveis, após o seu armazenamento os resíduos são destinados para 

uma pequena central de reciclagem, o que contribui para geração de renda e emprego (inclusão 

social); a redução do consumo de copos plásticos; o uso da autoclave como tecnologia para 

esterilização de materiais metálicos e o acondicionamento correto de instrumentos 

perfurocortantes.  

Logo, são formas de contribuir para qualidade de vida e preservação do meio ambiente, 

considerando os princípios da biossegurança de adotar medidas técnicas, administrativas e 

normativas para prevenção de acidentes (ANVISA, 2004). 

Pode-se inferir que a barreira encontrada para manejo correto dos resíduos sólidos de 

forma continuada e sustentável está relacionada à dificuldade de encontrar locais específicos para 

realizar a coleta seletiva e o tratamento adequado dos resíduos gerados no centro de estética. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;  

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso em: 31 de out. 2018. 

 

BRASIL. Lei Nº 13.643, de 3 de abril de 2018. Regulamenta as profissões de Esteticista, que 

compreende o Esteticista e Cosmetólogo, e de Técnico em Estética. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13643.htm>. Acesso em: 31 de 

out. 2018. 

 

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 306, de 07 de dezembro de 2004. Dispõe 

sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Disponível 

em:< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html>. Acesso 

em: 08 de nov. 2018. 

 

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada-RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 regulamenta as 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

boas práticas de Gerenciamento de Resíduos de Saúde-RRS. Disponível em: < 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-

4626-8448-c9aa426ec410>. Acesso em: 31 de out. 2018. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de 

Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília.2006. Disponível em:< 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_gerenciamento_residuos.pdf>. Acesso em: 01 

de nov. 2018. 

 

CANUTO, R. M.; MEDEIROS, G. Resíduos sólidos de saúde: do conhecimento à prática. 

Disponível em: < www4.fsanet.com.br/revista/index.php/inovaacao/article/download/478/pdf>. 

Acesso em: 31 de out. 2018. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa.4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em:< 

http://docente.ifrn.edu.br/mauriciofacanha/ensino-superior/redacao-cientifica/livros/gil-a.-c.-

como-elaborar-projetos-de-pesquisa.-sao-paulo-atlas-2002./view>. Acesso em: 31 de out. 2018. 

 

MINAYO, M. C. de S. Pesquisa social. Teoria, método e criatividade.18 ed. Petrópolis: Vozes, 

2001. Disponível em:<http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1428/minayo__2001.pdf>. 

Acesso em: 31 de 0ut. 2018. 
 

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE. 

Aplicando a sustentabilidade no salão de beleza. 2014. Disponível em:< 

http://www.sebraemercados.com.br/wpcontent/uploads/2015/12/Serv_Dez_SustentSaloesBeleza.

pdf>. Acesso: 31 de out. 2018. 

 
  

http://www4.fsanet.com.br/revista/index.php/inovaacao/article/download/478/pdf
http://www4.fsanet.com.br/revista/index.php/inovaacao/article/download/478/pdf


 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ASSOCIADA ÀS 

EDIFICAÇÕES ESTRUTURAIS DO BRT (BUS RAPID TRANSIT) NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM - PA 

 

Felipe Yoshio Hoshino 1; Diuly Elza da Costa Calixto2; Carolina Shizue Hoshino Neta3.   

 
1 Graduando em engenharia ambiental pela Faculdade Estácio de Belém. yoshio13@gmail.com  

2 Graduanda em engenharia ambiental pela Faculdade Estácio de Belém. diulycalixto@gmail.com  
3 Mestranda em planejamento de sistemas energéticos. Faculdade de engenharia mecânica- 

UNICAMP. shizuehoshino@gmail.com 

 

RESUMO  

O uso de energias renováveis faz parte de vários indicadores adotados com o objetivo de mensurar 

o avanço dos diversos sistemas que compõe uma sociedade. Nesse sentido, são crescentes as 

iniciativas de uso energético a partir de fontes consideradas limpas. A partir da possibilidade de 

diversificar a matriz energética do município de Belém e fortalecer seus indicadores de 

sustentabilidade e desenvolvimento, este trabalho propõe a instalação de uma mini usina 

fotovoltaica associada ao terminal Mangueirão, integrante do projeto BRT – Belém. A estimativa 

de geração de energia pode agregar valor à esta obra pública, além de poder suprir a demanda 

energética da edificação. 

  

Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica. Sustentabilidade. BRT. 
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1. INTRODUÇÃO  

O uso das tecnologias para geração elétrica que utilizam o Sol como fonte tem crescido 

substancialmente nos últimos anos (TOLMASQUIM, 2016). A partir desse tipo de energia, 

distinguem-se duas tecnologias de geração: a fotovoltaica e a heliotérmica. Dessas duas, a 

fotovoltaica é a que vem conquistando mais mercado nos últimos anos, representando 98% da 

capacidade instalada entre as duas fontes em 2014 (REN21, 2015). 

O Brasil está situado quase que totalmente na região limitada pelos Trópicos de Câncer e 

de Capricórnio, de incidência mais vertical dos raios solares. Esta condição favorece elevados 

índices de incidência da radiação solar em quase todo o território nacional, inclusive durante o 

inverno, o que confere ao país condições vantajosas para o aproveitamento energético do recurso 

solar (TOLMASQUIM, 2016). Segundo o Atlas de Energia Solar do Brasil (2000), o Norte é uma 

região que não se destaca para o aproveitamento da energia solar na geração de energia elétrica, 

em função das condições climáticas atribuídas pela sua localização geográfica.  

O não destaque da região Norte no potencial de geração não é impeditivo, a exemplo de 

Esposito e Fuchs (2013), que destacam que a Alemanha em seu maior nível de radiação apresenta 

um nível 40% inferior ao Brasil no seu menor nível de radiação solar, entretanto a Alemanha é o 

país que possui maior mercado na área de energia solar mesmo com a limitação de radiação em 

relação ao Brasil. 

Silva e Souza (2016) afirmam que, apesar da cidade de Belém, localizada no norte 

brasileiro, estar em uma região com grandes índices de radiação difusa causados pela intensa 

nebulosidade, apresenta um potencial constante para aproveitamento da energia solar, quando 

analisada mensalmente e comparada com outras cidades de elevado potencial de radiação solar.  

O município de Belém é integrante do Programa Cidades Sustentáveis e ainda não registra 

contribuição aos indicadores de participação de fontes renováveis em sua matriz energética. Este 

trabalho se propõe a apresentar uma possibilidade de incremento na matriz energética do município 

de Belém, através do uso da energia solar fotovoltaica em um sistema conceitual de mini usina 

integrada ao sistema de transporte rápido por ônibus através do BRT (Bus Rapid Transit), em fase 

de instalação na capital paraense.  

A proposta consiste em converter as edificações estruturais do sistema BRT em mini usinas 

fotovoltaicas, calculando o potencial de geração de energia a partir de placas fotovoltaicas.  
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Dentre os benefícios que seriam alcançados através de um projeto dessa natureza estão: 

economia nos gastos públicos, diversificação da matriz energética do município, aplicação da 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), aumento dos indicadores do Programa 

Cidades Sustentáveis, conscientização de usuários e empregados quanto ao uso racional dos 

recursos naturais e consumo consciente, além de poder subsidiar novas iniciativas em outras 

unidades operacionais sob a administração pública ou privada. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A edificação estrutural do BRT selecionada a este estudo foi o Terminal Mangueirão, sobre 

o qual foi realizado sobrevoo com drone modelo DJI Inspire 1, mantendo altitude de 100 metros 

do solo para captura de fotografia em boa resolução. Após a definição da área e do acesso aos 

detalhes do Terminal, utilizou-se o programa Radiasol 2 para a obtenção de dados aos cálculos a 

respeito do potencial de geração mensal no sistema sugerido, propondo-se também a configuração 

arquitetônica, juntamente com a escolha dos módulos fotovoltaicos, seus arranjos e inversores.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. Descrição do local  

A área sugerida para a instalação de painéis fotovoltaicos é o Terminal Mangueirão, uma 

das estruturas que compõe o sistema BRT Belém. O projeto ainda não se encontra em operação, e 

por ser recém-instalado, ainda não há imagem de satélite disponível em plataformas livres. Na 

Figura 1 é apresentada a cobertura do terminal e sua orientação em relação ao norte. 

Figura 1 – Terminal Mangueirão.  

 

Fonte: Autores, 2018.  

Em Belém, por estar próxima à linha do Equador, os períodos do ano nos quais os painéis 
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devem estar voltados para o polo norte e para o polo sul são aproximadamente iguais em duração 

(CAMPOS & ALCANTARA, 2013). O terminal está alocado quase perpendicularmente ao norte 

e ao sul; por isso, tem angulação satisfatória para os dois períodos do ano. 

No que tange ao sombreamento, o terminal encontra-se em uma posição privilegiada, 

totalmente livre de estruturas vizinhas muito próximas que venham a sombrear os painéis solares 

propostos, evitando esse tipo de perda de eficiência energética.  

 

3.2. Orientação geográfica 

Para a disposição dos módulos fotovoltaicos, considerou-se a cobertura do Terminal 

Mangueirão, aproveitando as características estruturais do mesmo. A inclinação do estacionamento 

em relação ao norte é quase nula, correspondentes ao ângulo horizontal.  

Em locais próximos ao equador, recomenda-se um ângulo mínimo de 10º para evitar que 

sujeiras se depositem na cobertura dos módulos e impeçam a incidência da radiação solar 

ocasionando uma diminuição do desempenho das células fotovoltaicas. Por isso, optou-se por 

manter a angulação do projeto, considerando o telhado ondulado a ângulos de 13º e 20º. 

 

3.3. Radiação solar diária 

A partir do software Radiasol 2 foi obtida a irradiação solar nas superfícies inclinadas a 

partir da seleção da cidade, desvio azimutal e inclinação do módulo, conforme apresentado na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Irradiação média inclinada  
Irradiação com 13° de inclinação (kWh/m²/dia) Irradiação com 20° de inclinação (kWh/m²/dia) 

Janeiro 3,98 Julho 5,77 Janeiro 4,03 Julho 5,79 

Fevereiro 4,21 Agosto 5,85 Fevereiro 4,24 Agosto 5,82 

Março 4,57 Setembro 5,62 Março 4,56 Setembro 5,66 

Abril 4,95 Outubro 5,24 Abril 4,9 Outubro 5,27 

Maio 5,16 Novembro 4,65 Maio 5,17 Novembro 4,65 

Junho 5,53 Dezembro 4,17 Junho 5,53 Dezembro 4,19 

Fonte: Autores, 2018. 

3.4. Configuração arquitetônica 

O Terminal Mangueirão tem sua cobertura ondulada (Figura 2), composta de fileiras com 

três tamanhos de área e dois ângulos diferentes (Figura 3). A área útil total para instalação dos 

módulos é de 11652,28 m². Desse total, 7641,48 m² de área são com inclinação de 13° e 4010,8 m² 

com inclinação de 20°. 
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Figura 2 – Terminal Mangueirão.  

 

Fonte: SEMOB (2017). 

 Figura 3 – Cobertura do Terminal Mangueirão com as áreas e ângulos identificados.  

 

Fonte: Autores, 2018. 

3.5. Escolha e definição de módulos fotovoltaicos e inversores  

A escolha do módulo fotovoltaico foi motivada pelo sistema BIPV (Building-integrated 

photovoltaics), buscando integrar os benefícios da energia fotovoltaica à arquitetura do projeto. 

Para isso, foi escolhido o módulo NEXPOWER, modelo NT-160AG, com as seguintes 

especificações: Potência = 150 W, Comprimento = 1400 mm, Largura = 1100 mm, Peso = 25 kg, 

Material = Filmes Fino. 

A partir das características do projeto e das dimensões dos módulos, são estimados 7566 

módulos fotovoltaicos e um inversor para cada grupo de 30, totalizando 252 inversores, ligados em 

série a cada cinco unidades e em paralelo a cada seis unidades. Portanto, cada grupo passa a ter as 

seguintes especificações: Corrente = 12,85 A, Tensão = 513 V e Potência = 4,8 kWp O inversor 

escolhido foi da marca Solar Energy, modelo SE-TL5K, com características compatíveis ao 

sistema. 

 

3.7. Potência total e estimativa de energia a ser gerada 

Multiplicando a potência dos grupos de módulos pelo número de grupos (4,8 kWP x 252 
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grupos), temos a potência total a ser instalada no sistema fotovoltaico de 1209,6 kWp. Desses, 

793,92 kWp são dos grupos inclinados a 13° e 416,7 kWp dos grupos inclinados a 20°. 

A partir destes dados, estima-se a energia gerada pelo sistema proposto através da equação 

E = P.inst x Gpoa x N x R; onde E = energia mensal instalada (kWh/dia), P. inst = potência instalada 

pelos módulos, Gpoa = ganho por radiação solar (média mensal em kWh/m²/dia), N = número de 

dias no mês (30) e R = rendimento (80%). 

Tabela 2 – Estimativa de energia a ser gerada pelos módulos fotovoltaicos.  

Meses 
Geração com ângulo de 13° 

(kWp) 

Geração com ângulo de 20° 

(kWp) 

Geração total ((kWp) 

Janeiro 90054,35 47860,82 137915,2 

Fevereiro 95258,49 95937,29 191195,8 

Março 103404,1 54155,18 157559,3 

Abril 112002,3 58193,06 170195,3 

Maio 116753,9 61399,62 178153,5 

Junho 125125,8 65675,03 190800,8 

Julho 130556,2 68762,82 199319 

Agosto 132366,3 69119,11 201485,4 

Setembro 127162,2 67218,92 194381,1 

Outubro 118564 62587,23 181151,2 

Novembro 105214,2 55224,03 160438,3 

Dezembro 94353,42 49761,01 144114,4 

Fonte: Autores, 2018. 

4. CONCLUSÃO  

Os cálculos indicam estimativa considerável de energia a ser gerada, em uma média de 

175559,1 kWp por ano. Não foi possível verificar se a energia gerada será suficiente para cobrir 

total ou parcialmente os gastos do prédio com energia elétrica, pois o Terminal ainda não está em 

funcionamento, portanto não há histórico de consumo. Além disso, não foi possível ter acesso ao 

projeto com especificações elétricas da edificação. Através dos cálculos também pode-se perceber 

que a variação de ângulo de 13° para 20° não atribui grandes mudanças ao sistema. 
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RESUMO  

Os manguezais apresentam uma importante fonte de emprego e renda para as comunidades que 

vivem próximas a eles, como é o caso do município de Viseu que é margeado por manguezais, 

utilizados para a extração de organismos vivos que servem de alimento, como por exemplo, o 

Ucides cordatus, popularmente conhecido como caranguejo-uçá. O presente trabalho teve como 

objetivo, caracterizar o perfil socioeconômico das pessoas envolvidas na extração/captura do 

caranguejo-uçá no Município de Viseu-Pará. Para o levantamento dos dados foram aplicados 

questionários semiestruturados contendo perguntas de cunho socioeconômico, sendo as entrevistas 

realizadas nos dias 10, 12 e 13 de maio de 2018 junto aos caranguejeiros. Os resultados mostram 

que esse tipo de captura no município é realizada exclusivamente por indivíduos do sexo 

masculino, com faixa etária entre 20-49 anos de idade, apresentam baixa escolaridade e renda 

mensal inferior a um salário mínimo. Eles têm seis pontos de coleta no município e apresentam o 

“braceamento” como método mais utilizado durante a captura dos organismos. Constatamos que 

tal prática possui grande importância na economia local e, de acordo com relato dos catadores, a 

espécie alvo está cada vez mais escassa e que possivelmente se encontra em sobrepesca, carecendo 

de medidas que visem recuperar este recurso pesqueiro. 

 

Palavras-chave: Mangue. Extrativismo. Caranguejos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Pesca e aquicultura 
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1. INTRODUÇÃO  

Os manguezais são ecossistemas costeiros situados em zonas subtropicais e tropicais com 

grande importância, pois servem como construção de uma espécie de criadouro natural para 

diversas espécies, além de servir de abrigo para as mesmas. Ele surge em estuários protegidos e 

lagoas rasas beneficiados pela própria matéria orgânica, resultante dos fluxos de marés e dos 

aportes de água doce pluvial e continental (IVO; GESTEIRA, 1999; PEREIRA ALVES et al., 

2001; NASCIMENTO et al., 2011).  

O Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763), conhecido popularmente como caranguejo-uçá é 

uma das espécies mais importantes que compõem a fauna dos manguezais brasileiros. Esse 

crustáceo alimenta-se basicamente de vegetais e restos de matéria orgânica em decomposição, 

sendo encontrado do Oiapoque até Laguna em Santa Catarina, limite de ocorrência desse 

ecossistema no litoral Atlântico da América do Sul, entocados em galerias individuais de 

aproximadamente um metro de profundidade (COELHO JÚNIOR, 2000; VASCONCELOS, 

2008). 

O extrativismo do caranguejo é uma das atividades mais antigas no Brasil onde muitas 

comunidades tradicionais ainda sobrevivem desse importante recurso pesqueiro, de alto valor 

socioeconômico, garantindo desse modo emprego e renda para milhares de famílias que habitam 

zonas litorâneas (FISCARELLI; PINHEIRO, 2002). O objetivo desse trabalho foi de caracterizar 

o perfil socioeconômico das pessoas envolvidas na extração/captura do caranguejo no Município 

de Viseu-Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

A referida pesquisa foi realizada no município de Viseu, pertencente à Mesorregião do 

Nordeste Paraense, através de coleta de dados realizadas nos dias 10, 12 e 13 de maio de 2018 por 

meio de aplicação de questionários semiestruturados com perguntas de cunho socioeconômico nos 

locais selecionados (portos e suas próprias residências). 

Foram abordadas diversas variáveis tanto descritivas quanto quantitativas, sendo assim 

obtidas informações como o sexo, grau de escolaridade, renda mensal, tempo de profissão, 

quantidade de caranguejos capturados por viagem, dias de trabalho por semana, destino do 
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caranguejo (mercado interno ou externo), método de captura e etc. 

Após a coleta dos dados, estes foram digitalizados em planilhas e analisados no programa 

Microsoft Excel 2010, os resultados foram descritos em gráficos e tabelas para análise. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 Foram aplicados 20 questionários e a análise dos dados mostraram que a coleta dos U. 

cordatus no Município de Viseu é realizada exclusivamente por indivíduos do sexo masculino, 

com faixa etária entre 20-49 anos, os quais realizam essa atividade à bastante tempo (3 a 30 anos), 

apresentando uma média de 3 filhos. No trabalho de Cordovil et al. (2014) realizada no município 

de São João de Pirabas a faixa etária dos coletores de variou de 14 a 66 anos de idade, onde esses 

autores caracterizaram a população de coletores de caranguejo como relativamente jovem, pois 

apresentaram idade média de 33 anos. Em relação ao estado civil, verificou -se que 60% são 

solteiros, 30% casados e os restantes são viúvos ou divorciados (10%). 

Os catadores entrevistados apresentam baixo nível de escolaridade (Figura 1), sendo que a 

maioria diz não ter concluído o ensino fundamental (65%), e a porcentagem de analfabetos ficou 

em 35% se mostrando um grave problema social dessa categoria. O mesmo foi observado por 

Vasconcelos (2008) para os catadores de caranguejo de Ilhéus-BA. Alves e Nishida (2003) 

observaram que os principais fatores que ocasionam o abandono das salas de aula são a ausência 

de incentivos para dar continuidade aos estudos e a necessidade de trabalhar desde cedo para 

contribuir com a renda familiar do catador. 

Figura 1 - Nível de escolaridade dos entrevistados. 

 
Fonte: Monteiro et al. (2018). 

 

65%

35%

Nível de Escolaridade

ENS. FUND. INC

ANALFABETO



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

Os entrevistados afirmaram que sua renda mensal é menor que um salário mínimo, 

divergindo dos dados encontrados por Cordovil et al. (2014) que descreve que a maioria dos 

indivíduos amostrados em sua pesquisa possuía rendimento salarial de 1 a 2 salários mínimos 

vigentes.  

Os caranguejeiros trabalham em média quatro dias por semana, obtendo uma extração diária 

de 163 caranguejos por extração, onde a produção é quase exclusivamente para o mercado externo, 

sendo repassados uma centena (100) de caranguejos ao atravessador a um preço variando de R$ 25 

a 30 reais no período do inverno, enquanto que no verão o valor decai para R$ 17 reais. Esse 

decréscimo do valor entre as estações está relacionado com a facilidade que os catadores têm 

durante a captura da espécie no período seco, já que alegam que nessa época a “lama” do mangue 

se apresenta mais rasa, assim como as tocas dos caranguejos. Segundo Freitas et al. (2015) as 

maiores rendas são obtidas no mês de julho, considerado veraneio/estação seca pois é neste mês 

que a captura aumenta e há uma maior demanda do recurso para ser deslocado ao mercado externo. 

Em relação a área de extração verificou-se 6 localidades, das quais 40% capturavam nas 

proximidades da Praia do Porco, 30% próximo a Praia de Boa Vista e os 30% nas demais áreas 

(próximo a Praia da Sardinha, Ilha Nova, Croa Comprida e Retiro), como visto na figura 2. De 

acordo com os caranguejeiros essas localidades se encontram a duas horas de viagem do município 

em barco motorizado devido à escassez da espécie em pontos mais próximos. 

 

Figura 2- Áreas de coleta dos caranguejos. 

 
Fonte: Monteiro et al. (2018). 
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capturados na região de Ilhéus, sendo visto como o primeiro indício do colapso da pesca. Em Viseu 

também foi relatado pelos coletores a redução do tamanho dos indivíduos, bem como, a sua 

quantidade nas áreas de coleta. Isso pode estar relacionado à falta de conscientização ao capturar 

os caranguejos durante a “andada”, pois 82% dos entrevistados afirmam desconhecer o período do 

defeso. 

 O método de captura mais utilizado no município foi o método tradicional de 

“braceamento” (92%) seguido de “laço” (8%), no entanto foi relatado que coletores conhecidos 

utilizam o “gancho” para auxiliar na captura, dados também observado por Santos et al. (2014) na 

comunidade de Gargaú, São Francisco de Itabapoana-RJ. Freitas et al. (2015) relatam que as 

técnicas mais adotadas pelos caranguejeiros da RESEX de Maracanã é a técnica do “braceamento”, 

combinada ao “gancho”. 

 Os entrevistados comentaram que ao adentrarem no mangue utilizam diversos produtos 

como repelente para insetos, sendo mais comum o óleo diesel, que a curto prazo pode acarretar 

doenças respiratórias e problemas dermatológicos como câncer de pele (FIGUEIREDO, 2014). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade de extração de caranguejos é de grande importância para a economia do 

município de Viseu, sendo essa realizada basicamente por homens. Verificou-se ainda que o 

recurso extraído dos mangues estão cada vez mais escassos, visto que os coletores são obrigados 

deslocar-se à áreas mais distantes para realizarem a captura dos caranguejos, sendo necessárias 

medidas mitigadoras a fim de recuperar o estoque que possivelmente se encontra em sobrepesca. 
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RESUMO 

A criação de novas metodologias de ensino é fundamental para o aprimoramento do processo 

pedagógico. As TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) estão sendo cada vez mais 

usadas para o processo ensino-aprendizagem em Ciências e Biologia. Aparelhos tecnológicos 

móveis, como celulares e tabletes já fazem parte do cotidiano de muitas crianças, inclusive nos 

interiores. Desta forma, este trabalho teve como objetivo produzir um vídeo interativo, criado na 

ferramenta online “Animaker” e no software PowerPoint para ser usado no ensino de conceitos 

relacionados a meio ambiente com alunos de uma escola da vila do Poção, município de Garrafão 

do Norte, Pará. O tema teve ênfase nos impactos sobre recursos hídricos e teve a intenção de 

relacionar a história retratada no vídeo com a realidade da comunidade ribeirinha, que vive próximo 

ao rio Guamá. Com isso, criou-se um ambiente virtual familiar de forma a melhorar a compreensão 

das crianças para os assuntos abordados no vídeo. Após a exibição, as crianças eram provocadas a 

tomar decisões a respeito do meio ambiente retratado. O vídeo interativo teve resultado positivo na 

participação dos alunos no conteúdo abordado, pois, permitiu relacionar os assuntos do vídeo à 

própria realidade, o que facilitou a compreensão e interesse sobre questões ambientais. Foi 

verificado que 18 dos 22 alunos, tiveram bons resultados durante as cenas interativas, o que 

representou uma boa alternativa para a compreensão, pois foi uma metodologia divertida e 

educativa para a participação das crianças.  

 

Palavras-Chave: Audiovisual. Bacia hidrográfica. Poluição. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso de recursos tecnológicos tem sido destacado como alternativa didática para o ensino 

e sensibilização ambiental no âmbito escolar, como, por exemplo, o uso de vídeos voltados para a 

educação ambiental, visto que esse modelo de ensino contribui para a sensibilização e análise por 

parte dos alunos (BONZANINI et al., 2015). Moran et al (2009) afirmam que a linguagem 

audiovisual auxilia no processo de ensino, pois, desperta a curiosidade e motivação para aprofundar 

o assunto e ainda estimula a imaginação do aluno levando-o para mais próximo da realidade 

facilitando, assim, o seu entendimento sobre a problemática ambiental. Os vídeos são ferramentas 

alternativas que permitem um melhor entendimento sobre assuntos complexos, principalmente para 

crianças, pois as representações são estabelecidas em nossa mente a partir de estímulos visuais 

oferecidos pelas imagens que o vídeo transmite (BONZANINI et al., 2015). 

Em comunidades ribeirinhas, que lidam diariamente com os rios, este tipo de metodologia 

pedagógica pode ser de grande valia, especialmente por integrar as novas tecnologias, que 

despertam enorme interesse do público jovem, com a temática ambiental, urgente e necessária, de 

modo a possibilitar, cada vez mais, seu olhar atento e cuidadoso aos recursos hídricos (FRANCO 

et al., 2013). Desta forma, a ferramenta, além de garantir um conhecimento mais fácil sobre o meio 

ambiente, pode garantir uma sensibilização para ações sustentáveis e preservação ambiental, 

principalmente dos rios que estão expostos a impacto negativos como a poluição. 

 O trabalho teve como objetivo, informar e sensibilizar crianças sobre assuntos que 

envolvem poluição de recursos hídricos permitindo-os relacionar os assuntos abordados no vídeo 

à própria realidade, mostrando a importância da preservação do meio ambiente.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi realizado na Escola Municipal Quirino Vieira, em uma turma multisseriada 

de 3º e 5º ano, com 22 alunos. A escola é localizada na Vila do Poção, no município de Garrafão 

do Norte às margens do Rio Guamá.   
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Os alunos da Escola Quirino Vieira possuem idade entre oito e doze anos. O vídeo teve 

como foco principal a conservação e limpeza de corpos hídricos e suas margens, levando em 

consideração o local onde foi aplicado o trabalho, localizado próximo ao rio Guamá, importante 

bacia hidrográfica do nordeste do Pará. 

  

 

Fonte: Google Maps 

Figura 1- Mapa localização do município de 

Garrafão do Norte no Pará 

 

Figura 2- Município de Garrafão do Norte e 

Alto rio Guamá 

Fonte: Google Maps 

     

Figura 3- Escola Municipal Quirino Vieira, Vila 

do Poção 
Figura 4- Rio Guamá na Vila do Poção 

Fonte: Autoria própria 
Fonte: Autoria própria  
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O vídeo foi criado por meio da ferramenta online “Animaker” 

(https://www.animaker.co/dashboard), que contém os seguintes recursos: personagens e áudio para 

suas falas, balões de texto e planos de fundo variados. Por meio dos recursos disponíveis, foi 

elaborada uma história. O personagem principal é uma criança, de modo a promover identificação 

com o público. A professora, a mãe e o irmão mais velho, são personagens secundários da história. 

O conteúdo do vídeo retrata o aprendizado da personagem principal Lise (criança) sobre a 

importância do rio para os vários ecossistemas aquáticos e terrestres e a relação das ações humanas 

com impactos negativos nos corpos hídricos que interferem na sobrevivência de várias espécies 

animais e do próprio ser humano, que faz uso de recursos hídricos para diversos fins. O vídeo foi 

fragmentado em três cenas interativas, que aparecem com a utilização do software PowerPoint. A 

cada trecho do vídeo, eram feitas perguntas, de modo que as crianças tomassem alguma decisão. 

A partir da decisão tomada, viria à cena seguinte, por meio de hiperlink. A partir dessa alternativa, 

as crianças puderam determinar a progressão da história. Para cada opção de escolha, o resultado 

da cena seguinte poderia ter efeito negativo ou positivo. A opção para determinar a próxima cena, 

foi selecionada pela visualização da escolha da maioria e as respostas diferentes foram anotadas 

para composição dos dados. Essa alternativa foi útil para verificar a atenção dos alunos para o 

assunto retratado no vídeo.  

Ao final da aplicação, foi feita uma roda de discussão simples, para verificar o nível de 

satisfação das crianças com a utilização do vídeo interativo dentro de sala de aula e se o mesmo 

ajudou na compreensão de assuntos relacionados ao meio ambiente. Não foram utilizados 

questionários para a obtenção quantitativa dos dados, pois, muitas crianças ainda não tinham o 

domínio da escrita básica. Os dados foram obtidos por meio de um diário de campo, onde foram 

anotadas opiniões, sugestões e ideias dos alunos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
Os alunos mostraram-se animados e satisfeitos com o novo recurso utilizado como forma 

de ensino, isto foi evidenciado durante a interação do vídeo, pois, todos os alunos fizeram questão 

de participar na escolha das cenas de interação e demonstraram interesse em compreender o porquê 

de certas atitudes causarem impactos negativos ao meio ambiente. Outro fator chave para 
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identificar a satisfação dos alunos foi por meio da conversa informal ao final da exposição do vídeo. 

Foram feitas as seguintes perguntas: “O que vocês acharam dos personagens? Qual deles vocês 

mais gostaram e por quê? “Qual a parte da história mais agradou vocês”?”. 

A partir da interação com os alunos, foi possível perceber que o personagem que mais 

chamou atenção da maioria das crianças foi a “Lise” a protagonista da história, quando foi 

questionado o porquê da resposta, algumas crianças disseram que é devido ela ser uma criança 

como elas; outras crianças responderam que é porque ela resolvia os problemas, houve uma das 

crianças que questionou o restante dando ênfase à professora, pois ela ajudou a Lise, a saber, como 

resolver as situações. Todos os alunos responderam que as partes do vídeo que mais gostaram 

foram às cenas interativas, para eles foi à parte mais divertida, pois, eles puderam participar e 

brincar. Uma das crianças disse: _ “Foi muito legal o vídeo, todas as aulas poderiam ser com vídeos, 

seria mais fácil de aprender”. Essa foi uma excelente contribuição, pois, o vídeo pode tratar de 

outros temas que abranjam outras disciplinas tornando-se uma ferramenta interdisciplinar.  

  A média dos alunos na escolha das três cenas foi de 18 alunos para as opções favoráveis 

ao desenvolvimento da história nas cenas interativas, o que corresponde a 82,81% do total de 

alunos. De acordo com Bonzanini et al (2015), a combinação dos recursos audiovisuais, a 

linguagem acessível e o desenho criado em computador mostram-se de grande potencial didático, 

quando adequado para a faixa etária dos alunos, o que foi observado no decorrer da aplicação deste 

vídeo. 

 

Tabela 1: Relação dos alunos na escolha da determinação da primeira cena interativa: Lise encontra sacos 

plásticos flutuando no rio.  

 

Opções de escolha para a continuidade da história Quantidade de alunos para cada escolha 

Lise deve recolher e jogar na lixeira Todas as crianças 

Lise deve esperar outra pessoa tomar a atitude, pois 

não foi ela quem jogou o plástico no rio. 

Nenhuma criança 

Fonte: Autores 2018 

Foi interesse observar que mesmo na primeira cena de interação, as crianças já possuíam a 

ideia de não individualismo e captaram a mensagem de que se deve fazer a sua parte para proteção 

do meio ambiente, (Fig. 1). 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 

 

 

 

  
Lise deve recolher e jogar 

na lixeira 

Lise deve esperar outra pessoa 

tomar a atitude, pois não foi 

ela quem jogou o plástico no 

rio. 

Fonte: Autoria própria 

Figura 1- Primeira cena interativa, onde Lise encontra sacos plásticos flutuando no rio e 

precisa decidir se deve fazer algo a respeito.  
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Tabela 2: Relação dos alunos na escolha da determinação da segunda cena interativa: Lise precisa responder 

a pergunta que a sua professora elaborou na prova sobre “meio ambiente”. A pergunta era: “O que vai causar 

menos danos ao rio?”. 

Opções de escolha para a continuidade da 

história 

Quantidade de alunos para cada escolha 

Garrafas plásticas lacradas flutuando no rio 19 crianças 

Garrafas plásticas abertas empilhadas à beira do 

rio 

3 crianças 

Nenhumas das opções anteriores, os materiais 

não causam danos ao rio. 

Nenhuma criança 

Fonte: Autoria própria 

 

Apenas três crianças responderam de forma insatisfatória, uma delas justificou sua 

alternativa, pois estava considerando apenas o rio e não o que estava ao seu redor. Nessa situação, 

o vídeo foi pausado para uma breve explicação sobre como o lixo próximo ao rio também pode ser 

prejudicial, pois a água da chuva pode carregar o plástico para dentro do rio, ou algum conteúdo 

líquido que provém do lixo pode penetrar no solo e contaminar o lençol freático. A resposta 

esperada é: Garrafas lacradas flutuando no rio, apesar do objeto está diretamente em contato com 

a água, ele possui a vantagem de está lacrada o que impede que este libere substâncias que possam 

contaminar a água, porém, ainda está sujeito a poluição, as duas opções são formas de impactos 

negativos sobre o meio ambiente, por isso a importância de se avaliar a intensidade dos impactos 

causados por determinada condição. 

 
Tabela 3- Relação dos alunos na escolha da determinação da terceira cena interativa: Lise encontra alguns 

objetos espalhados: Garrafa, saco plástico, sapato, cascas de bananas e sandália, ela precisa analisar quais 

são os objetos que podem causar poluição no rio. 

Opções de escolha para a continuidade Quantidade de alunos para cada escolha 

Garrafa, caixa de leite, sapato, lata, casca de 

banana. 

15 crianças  

Apenas garrafa, caixa de leite, lata. 2 crianças 

Apenas garrafas, caixa de leite, lata e sapato. 5 crianças 

Fonte: Autoria própria 

Fonte: Autoria própria 
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Sete crianças escolheram opções equivocadas, sendo que duas destas levaram em conta 

apenas os objetos mais visualizados durante o vídeo, sem interpretação da composição do mesmo. 

Cinco crianças não levaram em consideração a casca da banana como um agente poluidor. Para 

essa situação, foi explicado a questão dos materiais do lixo e o tempo que levam para se decompor 

e sobre o lixo orgânico que pode ser prejudicial ao meio aquático, pois, pode influenciar no excesso 

de nutriente (eutrofização) impacto negativo para várias espécies e ainda libera um fluido danoso 

ao meio ambiente potencialmente poluidor, o chorume, porém, a eutrofização apenas ocorre 

quando o rio está submetido a muito lixo orgânico, ou seja, matéria orgânica, o que significa que 

em pouca quantidade, esses não se tornam potencialmente poluidores como os outros materiais 

citados, (Fig.2).  

 

  

Figura 2- Terceira cena interativa, onde Lise precisa decidir quais são os elementos potencialmente 

poluidores do rio. 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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4. CONCLUSÃO  

 

O vídeo juntou aspectos que tornaram acessíveis à compreensão das crianças de acordo com 

sua faixa etária. As cenas no vídeo que permitiram interação com os alunos foi uma alternativa 

diferente das usadas nas bibliografias pesquisadas, no entanto, se mostraram eficientes para a 

percepção dos alunos e quebra da monotonia.  

O fato de o trabalho utilizar como público, crianças no início do ensino básico, foi uma 

alternativa para iniciar uma visão sistêmica sobre o meio ambiente, como habitat de vários 

organismos. A elaboração do vídeo interativo teve resultado positivo na interação dos alunos com 

o conteúdo, além de proporcionar oportunidade para novas metodologias para esse tema. Assim, 

esta ferramenta pode ser de grande utilidade para outros assuntos relacionados a Educação 

Ambiental, como reciclagem, saneamento e outros. 
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RESUMO  

O saneamento básico é definido pela Lei Federal nº 11.445/2007 como “um conjunto de serviços, 

infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de água pluviais”. A falta desses serviços, 

causam impactos que refletem na incapacidade ou impossibilidade de diminuição das doenças 

infecciosas e parasitárias, particularmente, aquelas causadas por veiculação hídrica como a dengue, 

a esquistossomose, a leptospirose, doenças diarreicas agudas e a hepatite A. Neste contexto, este 

trabalho teve como objetivo, verificar a prestação desses serviços aos moradores residentes ao 

entorno do canal Caraparu e a qualidade dos mesmos, bem como verificar se existe alguma relação 

entre qualidade dos serviços prestados na região e as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas 

a falta de saneamento básico. Os resultados do estudo revelaram a ausência de sistema de 

esgotamento sanitário adequado, irregularidades na coleta de resíduos sólidos, déficit no sistema 

de abastecimento de água e a ocorrência de doenças diretamente ligadas a carência de saneamento 

básico.  

 

Palavras-chave: Saneamento. Saúde. Doenças. 
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1. INTRODUÇÃO  

O saneamento básico é definido pela Lei Federal nº 11.445/2007 como “um conjunto de 

serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de água pluviais” (BRASIL, 2007). 

De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) (2017), há no mundo 4,5 bilhões de pessoas que não possuem 

saneamento gerenciado de forma segura e serviços básicos de saneamento. No Brasil, apenas 50,3 

% da população tem acesso a coleta de esgoto e 83,3% a abastecimento de água, 17,3 milhões de 

brasileiros não tem acesso a nenhum tipo de coleta de resíduos (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2016).  

Na região metropolitana de Belém, somente 12,62 % da população tem atendimento de 

coleta de esgoto e apenas 3,34% desse esgoto é tratado, 92% possuem serviço de coleta de resíduos 

e 97,4% são abastecidos com água potável, com esses índices a capital é a 4º pior cidade em 

saneamento do Brasil (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL – ABES, 2018). 

A falta desses serviços, causam impactos que refletem na incapacidade ou impossibilidade 

de diminuição das doenças infecciosas e parasitárias, particularmente, aquelas causadas por 

veiculação hídrica como a dengue, a esquistossomose, a leptospirose, doenças diarreicas agudas e 

a hepatite A (MANCABÚ, 2013). Segundo a OMS (2017), todos os anos 361 mil crianças com 

menos de cinco anos morrem devido a diarreia, causada pelo saneamento inadequado.  

Ações de saneamento básico são fundamentais para a saúde de cada comunidade e 

essenciais para a construção de sociedades mais fortes e saudáveis. Além disso, a intersetorialidade 

nas políticas públicas de saúde e saneamento contribui para a prevenção e controle de doenças que 

têm como causa principal a falta de saneamento básico (MANCABÚ, 2013). 

Dentro desse contexto, o trabalho tem como objetivo verificar a prestação dos serviços de 

saneamento básicos aos moradores residentes ao entorno do canal Caraparu e a qualidade dos 

mesmos, bem como verificar se existe alguma relação entre qualidade dos serviços prestados na 

região e as doenças infecciosas e parasitárias relacionadas a falta de saneamento básico. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo compreende os domicílios ao entorno do canal Caraparu, localizado no 

bairro do Guamá, no município de Belém. O bairro do Guamá possui uma área de 4.1754 km², com 

94.610 habitantes, sendo considerado o bairro mais populoso e mais carente, conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

O canal Caraparu, inicia na rua Barão de Mamoré e segue até a rua do Tucunduba. Esse 

canal é um dos doze que fazem parte da bacia do rio Tucunduba e em seu entorno, precisamente 

na rua Caraparu residem cerca de trezentas famílias de baixo poder aquisitivo (Figura 1). 

 
Figura 1 – Mapa de localização do canal Caruparu no bairro do Guamá 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Os dados primários foram gerados a partir de fotografias e visitas de campo onde foram 

aplicados questionários a 100 dos 300 domicílios ao entorno do canal Caruparu, esses questionários 

foram estruturados com perguntas do tipo fechada e tiveram como finalidade verificar o 
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saneamento no bairro e a saúde pública dos moradores em detrimento do déficit de saneamento 

básico. Nos dados secundários, foram realizados levantamento em livros, revistas, artigos técnicos 

e sites que abordassem sobre a temática de saneamento básico e doenças relacionadas com a falta 

desse serviço. Os dados foram tratados de forma quantitativa, ou seja, as informações obtidas nos 

questionários foram transformadas em números e dispostas em forma percentual por meio de 

gráficos, para que se obtive-se um resultado sobre a realidade dos problemas de saneamento e saúde 

dos moradores da área de estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A partir dos dados obtidos com os moradores que vivem as margens do canal Caraparu, foi 

observado que 90% têm renda familiar de 1 salário mínimo e 10% de 1 a 2 salários mínimos. O 

grau de escolaridade da maior parte dos moradores é de fundamental incompleto com 50%, 30% 

não possuem nenhuma escolaridade e apenas 20% possui nível médio completo. Essas informações 

são importantes, pois situa a condição do individuo em ter ou não acesso aos bens e serviços e são 

relevantes para o entendimento das condições socioeconômicas (FONTES; BASTOS; SANTOS, 

2016). 

Em relação ao sistema de abastecimento de água, 100% dos entrevistados dispõem de água 

fornecida pelo serviço público. Porém a água que abastece os moradores foi classificada pelos 

mesmos como regular e ruim, sendo que 67% realiza a filtragem da água por meio de filtro vela, 

13% realiza o tratamento por meio de fervura e 20% não utilizam nenhum tratamento (Figura 2). 

Figura 2 – Tipos de tratamento utilizados pelos moradores 

Fonte: Autores, 2018. 
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O fornecimento de água de má qualidade repercute diretamente na saúde humana, pois 

muitas doenças são transmitidas através da água, a qual serve como meio de transporte de agentes 

patogênicos eliminado pelo homem por meio de dejetos. Portanto, zelar pela sua qualidade é 

fundamental para a manutenção da saúde pública. 

Os moradores foram questionados sobre a existência de sistema de esgotamento sanitário e  

100% dos entrevistados informaram não saber da existência desse sistema na região, 98% 

afirmaram que o esgoto é despejado diretamente no canal Caraparu, e 2% utilizam fossa negra ou 

rudimentar (Figura 3).  

Figura 3 – Destinação do esgoto dos domicílios as margens do canal Caraparu 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

A baixa cobertura do serviço público de coleta e tratamento de esgoto sanitário em Belém 

contribui para o aumento da destinação de dejetos sanitários nos mananciais e a consequente, 

contaminação do lençol freático (CRUZ, 2012). Verificou-se na visita in loco e por meio das 

reclamações dos moradores, o odor proveniente do esgoto e as condições precárias de saneamento 

no local, conforme mostra a Figura 4. 
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Figura 4 – Canal Caraparu onde o esgoto é destinado 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

A destinação de dejetos no canal Caraparu é a única opção dos moradores, pois o serviço 

de coleta e tratamento de esgoto é o que possui a menor cobertura na região de Belém, 

principalmente nas áreas periféricas, onde há um menor investimento em equipamentos de 

infraestrutura por parte do poder público (MANCABÚ, 2013). 

Em relação ao manejo de resíduos sólidos, os residentes da área de estudo, afirmaram que 

há coleta de resíduos na região e está é realizada de duas ou três vezes por semana. Porém, foram 

feitos registros de acúmulo de resíduos dentro e nas margens do canal (A), além da presença de 

crianças que brincavam ao redor e de cachorros, ratos, baratas (B), como mostra a Figura 5. 
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Figura 5 – Presença de resíduos dentro e as margens do canal Caraparu. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

A disposição inadequada de resíduos contamina o solo e abriga vetores de doenças como 

rato, aves e baratas, que encontram alimentos e condições adequadas para a sua proliferação. Além 

disso, o acúmulo de resíduos dentro do canal contribui para enchentes no local, proliferação de 

doenças em pessoas que entram em contato direto com a água contaminada e prejuízos financeiros 

para os moradores. 

Quando questionados se haviam tido algum tipo de doença, 35% dos moradores afirmaram 

que tiveram diarreia, 30% dengue, 20% verminoses principalmente em crianças e 15% já tiveram 

leptospirose (Figura 6).  

Figura 6 – Doenças relacionadas com o saneamento básico 

 
Fonte: Autores, 2018. 
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acondicionamento dos resíduos sólidos em locais impróprios. Com isso, torna-se evidente a relação 

entre saúde e saneamento, pois, enquanto existir ineficiência na prestação de serviços de 

saneamento, as doenças de veiculação hídrica serão facilmente propagadas (MOTA; SOUSA; 

SILVA, 2015). 

 
4. CONCLUSÃO  

 

A carência na prestação de serviços de saneamento básico em quantidade e qualidades 

adequadas ao bem-estar da população, contribui para a propagação de doenças infecciosas e 

parasitárias. Nos domicílios ao entorno do canal Caraparu esse contexto não é discordante, uma 

vez que a carência de água de qualidade, a falta de sistema de coleta de esgoto sanitário e o 

gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos apresentam influência direta no quadro clínico 

geral de saúde da população que confirmaram terem tido doenças ligadas a falta de saneamento 

básico adequado. 

Dessa forma é necessário maior atenção por parte do poder público quanto á prestação dos 

serviços de saneamento básico, atendendo ao art. 19, da lei nº 11.445/2007, que informar ser 

necessário a execução dos serviços, de acordo com o plano de saneamento básico. Havendo não 

somente a prestação do serviço, mas o atendimento aos requisitos mínimos de qualidade, incluindo 

a regularidade, a continuidade e operacionalização e manutenção ótima dos sistemas, conforme o 

art. 43, da lei nº 11.445/2007. 
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RESUMO  

A mineração é uma das atividades que muito se destaca e contribui para a economia nacional. No 

entanto, esta atividade também está relacionada com grandes alterações do ambiente, configuradas 

como impactos ambientais. Após o vazamento de rejeitos ocorridos na cidade de Barcarena, os 

impactos ocasionados por grandes empreendimentos na Amazônia começaram a chamar mais 

atenção no cenário nacional. Diversas populações estão sendo afetadas pelas ações dessas empresas 

nessas áreas e estão tendo que modificar seu modo e qualidade de vida. Em vista disso, o presente 

trabalho analisou a percepção da população da comunidade de São Sebastião de Burajuba quanto 

aos impactos socioambientais e ações de recuperação da área após o incidente de vazamento de 

rejeitos da empresa Hydro Alunorte. Constatou-se que a quantidade de casas que possuem água 

encanada é mínima, a maioria ainda depende de poços que foram contaminados. Após o 

vazamento, diversos problemas na saúde da população também podem ser observados, em que os 

principais são coceira no corpo, diarreia e manchas de pele. Além disso, foi relatado dificuldades 

em sua subsistência, uma vez que o solo contaminado prejudica a agricultura local. Embora 

medidas estejam sendo tomadas, é fato que a comunidade, assim como o meio ambiente, ainda 

sofre com as consequências de ações antrópicas mal planejadas e aguardam por soluções concretas. 

 

Palavras-chave: Rejeito de minérios. Grandes empreendimentos. Contaminação. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil é um país de extensão continental com disponibilidade de recursos de flora, fauna, 

minérios e de diversidade étnica, possuindo um vasto potencial extrativista em seu território 

(BRASIL, 2002; DNPM, 2006). A mineração é uma das atividades que muito se destaca e contribui 

para a economia nacional, sendo o país o terceiro maior produtor mundial de bauxita, e tendo o 

estado do Pará como o maior produtor (85%), seguido de Minas Gerais (IBRAM, 2018b). 

O setor de mineração é responsável por 16,8% do PIB Industrial e obteve um faturamento 

igual a 32 bilhões de dólares em 2017 (IBRAM, 2018a). No entanto, esta atividade também está 

relacionada com grandes alterações do ambiente configuradas como impactos ambientais. No 

Brasil, os principais problemas oriundos da mineração podem ser englobados em quatro categorias: 

poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, e subsidência do terreno (FARIAS, 2002). 

Segundo o Artigo 1º da Resolução nº 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 1986), “considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas” (p. 636). As alterações no ambiente podem ser positivas, 

objetivando benefício à sociedade, ou negativas, quando afetam a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população, a biota e a qualidade dos recursos ambientais. 

A cidade de Barcarena, localizada no nordeste do Pará, é reconhecida por possuir um grande 

polo industrial. Uma de suas grandes empresas é a refinaria Hydro Alunorte. A mineradora 

norueguesa foi inaugurada em 1995 e apresenta grande importância na exploração da alumina, 

sendo responsável por abastecer o mercado nacional e internacional com o minério, destinando 

86% da sua produção para a exportação (HYDRO, 2016). 

Assim como grandes impactos na economia, a empresa nos últimos anos também vem 

trazendo grandes impactos ambientais para a população de Barcarena. Desde 2006, a mineradora 

vem sendo investigada por vazamento de rejeitos da extração de bauxita, e recentemente, mais um 

desastre ambiental causado pela mineradora foi registrado, quando fotos revelaram vazamento de 

rejeitos em barragem da mineradora (MENDES, 2018). 

Após o ocorrido, órgãos do governo estadual e municipal foram acionados pela população. 

O Instituto Evandro Chagas (IEC) apresentou uma nota técnica na qual confirmava a contaminação 
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em diversas áreas de Barcarena, provocada pelo vazamento de rejeitos da mineradora norueguesa. 

O vazamento ocasionou vários problemas para a população local, mas principalmente, para as 

comunidades geograficamente mais próximas, tais como Bom Futuro, Vila Nova e Burajuba 

(SAMAM-IEC, 2018). 

Em vista disso, é de grande importância que essas populações sejam ouvidas e suas 

percepções quanto aos impactos ambientais ocasionados por grandes empreendimentos sejam 

registrados e discutidos. Além disso, o saneamento básico dessas populações deve ser investigado, 

uma vez que grandes impactos são ampliados quando esses serviços não estão disponíveis de forma 

adequada para as populações. 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa de campo foi realizada em junho de 2018, na Comunidade quilombola São 

Sebastião de Burajuba, localizada no município de Barcarena/PA (Figura 1). Ela está a uma 

distância de 7,7 km (por carro) da empresa mineradora Hydro Alunorte. A comunidade é composta 

por ribeirinhos extrativistas que desenvolvem a agricultura e o extrativismo vegetal, principalmente 

de açaí e mandioca para sua subsistência (SILVA, 2012). 

Figura 1 – Localização da comunidade de Burajuba em relação à Hydro Alunorte 

 

Fonte: Google Maps. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Foram entrevistados moradores de 20 residências, cada uma representando uma família da 
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comunidade. As famílias foram questionadas sobre os impactos referentes ao vazamento de rejeitos 

da empresa Hydro Alunorte e acerca dos serviços realizados pela mineradora após o incidente, bem 

como sobre as mudanças no seu modo de vida e subsistência da comunidade. Além disso, foi 

aplicado um questionário fechado sobre saneamento básico, em quatro tópicos: Abastecimento de 

Água; Esgotamento Sanitário; Drenagem Urbana; Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos; de 

modo que foi possível sondar como aspectos do saneamento foram afetados após o vazamento. 

Alguns moradores foram filmados para fins de apresentação em eventos acadêmicos e 

registro de suas opiniões e percepções sobre a comunidade. Dessa forma, para cada entrevistado, 

antes da entrevista e aplicação do questionário, foi apresentado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) com um adendo para autorização do uso de imagem e voz.  

2.2 ANÁLISE DE DADOS 

Para tabulação e análise dos dados coletados nesta pesquisa foram utilizados os programas 

Microsoft Excel e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 PERCEPÇÃO DOS MORADORES QUANTO ÀS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS PELA 

EMPRESA HYDRO ALUNORTE 

Um dos tipos de capitação de água identificados na comunidade advém de ações da Hydro 

Alunorte, realizada pela empresa como medida cautelar. Por esse motivo, todos os moradores 

apresentavam esse tipo de capitação. O fornecimento de água ocorre em três dias na semana e são 

entregues cerca de 1500 litros de água. Para isso, a empresa forneceu caixas d’água de 500 litros 

para cada residência. Além da água fornecida pelo caminhão-pipa, a empresa também fornece 

galões de água mineral (três galões por cada residência, três vezes na semana), mas nem todas as 

residências estavam recebendo o serviço. 

Vários relatos dos moradores afirmavam que a água fornecida pela empresa estava barrenta 

e com cheiro muito forte de cloro, o que foi atribuído como causa para um surto recente de diarreia 

nas crianças. Quanto a essa questão, Arivaldo Moraes Brandão, líder comunitário, destacou: 

“Nós desde 2009 não temos tratamento de água aqui na comunidade e 

aconteceram esses impactos ambientais e agora com esse novo impacto da Hydro 
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ela fornece água mineral. Tivemos problemas na água dela. Ela está entregando 

uma água de má qualidade nas caixas d’água. A água vinha amarelada. Então 

mudou toda a rotina aqui do povo. Agora as pessoas têm o dia certo pra ficar 

esperando com seus garrafões vazios e mudou todo aquele cotidiano que antes 

existia aqui. Mas eles [a Hydro] estão fazendo a parte deles de entregar água. Pelo 

menos a água mineral está sendo uma água boa, mas tivemos esse problema com 

a água dos caminhões-pipa em que foi identificada certa contaminação”. 

Quanto à qualidade da água oferecida pela empresa, a maioria das famílias entrevistadas 

(40%), considera a água de péssima qualidade (Figura 2). Em decorrência disso os moradores 

optaram por não beber desta água, com exceção de algumas famílias que informaram não ter 

condições financeiras para comprar água mineral de outras fontes quando necessário. 

Figura 2 - Qualidade da água oferecida pela empresa segundo os moradores da comunidade. 

 
Fonte: Monteiro et al. (2018). 

Foram encontrados, em 14 residências (70%), poços rasos, que não estavam sendo 

utilizados por causa da contaminação por rejeitos de mineração. Contudo, apenas uma família ainda 

fazia uso da água proveniente de poço. Além da água encanada e dos poços a comunidade também 

utiliza água do rio Murucupi. No entanto estão impossibilitados de utilizar essa fonte, pois a 

qualidade das águas dos rios e reservatórios da mesma bacia, a jusante do empreendimento, foi 

prejudicada em razão da turbidez provocada pelos sedimentos finos em suspensão, assim como 

pela poluição causada por substâncias lixiviadas e carreadas ou contidas nos efluentes das áreas de 

Boa
15%

Regular
30%

Ruim
15%

Péssima 
40%



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

mineração (MECHI & SANCHES, 2010). 

Das 20 famílias entrevistadas, 17 relataram apresentar alguma doença ou problema 

relacionado à água. A Figura 3 mostra quais foram as mais prevalentes. Dentre elas destacam-se 

coceira no corpo, diarreia, manchas no corpo e dor de estômago. Tais problemas são relacionados 

com a falta de saneamento rural em diversos trabalhos (MEHNERT, 2003; PERES et al., 2010). 

Figura 3 – Doenças e problemas relacionados à água. 

 
Fonte: Monteiro et al. (2018). 

3.2 IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO: SAÚDE E ECONOMIA 

É preciso ressaltar que a humanidade não vive e nem se desenvolve com água em 

quantidade e qualidade insuficiente tanto para consumo, como para o desenvolvimento das 

atividades econômicas. Assim, a demanda por água para a execução das práticas produtivas e 

satisfação das necessidades básicas de sobrevivência é uma necessidade de qualquer grupo social 

visando promover condições adequadas de vida (BARP, 2004). 

Muitos moradores se queixaram de doenças nunca antes relatadas na comunidade, como 

úlceras na pele que demoram em cicatrizar e outras doenças de pele incomuns. A moradora Vera 

Lúcia expôs ser acometida por muitos desses problemas: 

“Meus sintomas são tontura, cegueira, dor no corpo e nos ossos. Tenho fraqueza, 

já fraturei três vezes a mesma perna. Isso depois que a gente veio morar para cá. 

Dez anos que a gente mora aqui. Aí eu senti essa falta de ar, essa agonia. Tem 

noite que eu não durmo direito não. A falta de ar é constante. [...] Uma vez o 
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médico me perguntou assim mesmo: “Ah, senhora Vera, você fumou por muitos 

anos, né?”. Eu disse: “Não, doutor. Nunca fumei!”. Aí ele falou: “Então por que 

seu pulmão é contaminado?”. Ele disse que meu pulmão é todo contaminado de… 

fumaça, [de contaminação] do ar mesmo” 

Segundo alguns moradores, as plantações não dão mais frutos, como açaizeiros, coqueiros, 

pupunheiras e entre outras. Esse problema deve estar relacionado com a contaminação por rejeitos 

de minério e alta concentração de metais pesados que contaminou o solo e águas subterrâneas. 

Como apontado no estudo de Silva et al. (2007), esses elementos estão altamente relacionados a 

fitotoxicidade do solo e podem implicar na perturbação da cadeia alimentar, incluindo o âmbito de 

consumo humano. 

 Com isso a comunidade Burajuba que era exclusivamente rural e vivia da agricultura, como 

exposto no trabalho de Maia & Marin (2014), se viu obrigada a encontrar outras formas de manter-

se no local uma vez que a produção agrícola não é suficiente. Assim, a organização social e as 

práticas culturais da comunidade foram drasticamente alteradas. Em outras palavras, a comunidade 

tradicional perdeu sua identidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados expostos nesse trabalho é possível identificar as mudanças bruscas 

no modo e qualidade de vida, na saúde e economia da população da comunidade quilombola São 

Sebastião de Burajuba. A quantidade de casas que possuem água encanada é mínima, a maioria 

depende de poços, que atualmente estão inutilizáveis devido a contaminação dos rios. Deve-se 

destacar que os principais problemas relacionados ao abastecimento de água estão diretamente 

ligados com a contaminação por parte da empresa Hydro Alunorte. 

A população que anteriormente vivia dos cultivos em seu próprio solo, agora necessitam 

buscar outras formas de se manter economicamente. Nem todas, entretanto, conseguem modificar 

seus costumes tão rapidamente. Embora medidas estejam sendo tomadas para amenizar essa 

situação é fato que essa comunidade, assim como o meio ambiente, ainda sofre com as 

consequências de ações antrópicas mal planejadas e aguardam por soluções concretas. 
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RESUMO  

As coleções de história natural atravessam uma crise em todo o mundo, que põe em risco a 

persistência desses espaços de patrimônio, ciência e conservação da biodiversidade. Em uma 

sociedade em constante mudança tecnológica os herbários precisam se adaptar ao continuado 

progresso e se reconectar às comunidades a que servem, aprimorando-se. Esse estudo objetivou 

apresentar a nova restruturação do site do Herbário MFS Profa. Dra. Marlene Freitas da Silva, 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), com o intuito de apresentá-lo como ferramenta 

pedagógica para o ensino e divulgação da botânica e áreas correlatas. Realizou-se um estudo de 

caso apresentando os aspectos teórico-práticos da reestruturação, resultando em um site. Como um 

dos seus instrumentos de ensino, o site traz informações variadas (artigos científicos, livros, 

notícias etc.) de temas interdisciplinares com a botânica, resultando em um relevante aprendizado 

por meio do ambiente virtual. 

 

Palavras-chave: Coleções botânicas. Ensino-aprendizagem. Ambiente virtual. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO 

 As coleções científicas, especialmente as de história natural como os herbários, são 

ferramentas de apoio à pesquisa para muitas outras áreas do conhecimento e apresentaram grande 

prestígio na sociedade, tendo tido papel fundamental no desenvolvimento das diferentes áreas da 

ciência e das instituições modernas (PEIXOTO, et al., 2009). Debate-se, há algumas décadas, em 

uma crise das coleções de história natural, seja em prestígio, financiamento ou em encontrar os 

seus novos papeis em uma sociedade em profunda mudança tecnológica, crise essa que têm levado 

à diminuição de pessoal e transferências de coleções (MILLER et al., 2004.).  

  Essas coleções, como instituições permanentes, têm de estar preparadas a passar por 

diversas crises, como já passaram as antigas, algumas até por guerras, lutando para preservar seus 

acervos e sua atuação. Do lado de fora das paredes dos herbários pouco se conhece sobre as 

pesquisas e sobre o que preservam, incluindo os gestores e políticos que os financiam e garantem 

sua existência (KRISHTALKA & HUMPHREY, 2000). Certamente, um dos caminhos primordiais 

para a recuperação desse prestígio deva passar pela sociedade, para que conheça e reconheça o que 

são os herbários e a função que desempenham que inevitavelmente passa pela educação; cabe a 

esses espaços educar e divulgar sobre a biodiversidade, da idade infantil à pós-graduação. É dever 

institucional aprender a dialogar com a sociedade a que servem, comunicar seu acervo e se 

posicionar como espaços educativos permanentes (KRISHTALKA & HUMPHREY, 2000.).  

A dimensão da biodiversidade amazônica, quando comparada ao pouco conhecimento 

produzido e socializado, é preocupante, principalmente quando são apresentados índices elevados 

de desmatamento; há que se repensar num maior investimento em pesquisas, catalogação e 

preservação da flora brasileira. Nesse contexto, os herbários são coleções dinâmicas de espécimes 

de fungos ou de plantas, desidratados ou preservados em meio líquido, destinados a servir como 

documentação da diversidade vegetal e fúngica (PEIXOTO, 2013). Esta catalogação espraia-se a 

diversas funcionalidades, como: oferecer textos, imagens, identificações, publicações científicas 

etc., para fins de pesquisa. 

Entre os Eixos Temáticos estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, (PCN’s), 

propõe-se “Vida e Ambiente”, que busca ampliar o conhecimento sobre a diversidade e dinâmica 

da vida no tempo e espaço (MEC/SEF, 1998), no qual se insere o ensino de botânica. 

A sociedade nos dias atuais determina que a educação tenha como objetivo preparar o aluno 
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para as frequentes situações apresentadas na sua vida. Proporcionando um caráter de renovação e 

adaptação às novas tecnologias, os instrumentos pedagógicos e as modalidades didáticas 

diversificam-se para atenderem às novas demandas educacionais e hoje em dia estão 

disponibilizados como blogs, atividades de laboratório, vídeos, aplicativos, sites, entre outros, 

todos com a proposta de tornar mais atrativa os conteúdos abordados em sala (SOUZA, 2011). 

Instituições como museus, centros de pesquisa, jardins botânicos, planetários e outros estão 

cada vez mais presentes na internet, a fim de levar ao seu público muito mais do que uma 

informação, mas a construção de diálogos interativos, com dinamicidade, ensino e pesquisa.  

Uma das maiores vantagens da rede mundial de computadores é a chance de conectar 

estudantes de todos os tipos (escolares, universitários, pós-graduandos, interessados e amadores) 

com espaços científico-educacionais quando as instituições se dispõem a criar espaços virtuais, 

apresentando suas ações, coleções e informações educativas, especialmente de maneira atrativa. 

Este tipo de ação pode enriquecer a experiência educativa do visitante virtual provendo acesso a 

bases de dados de pesquisa, imagens e informações de espécimes, literatura científica e outros 

recursos tipicamente fora do alcance dessas pessoas (POWERS, 2014). Assim podem nutrir o 

interesse dos estudantes na biodiversidade, na relação entre as diferentes áreas das ciências 

biológicas e conectar a biologia a campos diversos. Para realizar esses objetivos educativos, 

ampliar o acesso e aproximar comunidade e coleções, especialmente através de plataformas 

virtuais, são maneiras de estabelecer essas conexões educativas (COOK et al, 2014). 

O Herbário Marlene Freitas da Silva (MFS), localizado na Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), foi criado em 2011, possui atualmente 8.207 amostras de plantas desidratadas. Em 2015, 

consolidou-se com seu acrônimo no diretório global Index Herbariorum, concedido pelo Jardim 

Botânico de Nova Iorque. Além disso, está credenciado na Rede Brasileira de Herbários (RBH), 

no Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr), na Rede de Informatização 

do Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA) e recentemente no Sistema Global de 

Informação sobre a Biodiversidade (GBIF) (LEÃO, et al, 2017). 

A proposta de criação do site do herbário MFS originou-se de uma necessidade maior de 

disponibilizar dados e curiosidades sobre plantas para diferentes públicos, trilhando o caminho da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A primeira versão do site foi criada em 2016, 

porém com a falta de atualização e a necessidade de gerar também um apelo atrativo e estético, 
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ocorreu uma proposta de trabalho para incluir novas abordagens e compor um novo portal virtual. 

Diante do exposto, essa pesquisa objetivou apresentar a nova proposta do site do herbário Profa. 

Dra. Marlene Freitas da Silva (MFS), como instrumento pedagógico alternativo para o ensino de 

biologia vegetal e áreas afins. 

2. METODOLOGIA 

O site do Herbário MFS teve seu início a partir de um projeto que envolveu primeiramente 

a aplicação de questionários semi-estruturados para entender as demandas do público, ou seja, “o 

que se espera num site de herbário? ”. Posteriormente, foram planejadas a digitalização do acervo, 

criação visual e outras informações (COSTA et al., 2016). No momento atual, ano de 2017-2018, 

o site do herbário MFS passa por reformulação para se consolidar como um espaço educativo 

virtual. 

Toda a antiga estrutura e organização do site foram repensadas visando os caminhos 

possíveis para alcançar o objetivo maior: ter um site com apelo estético, científico, que auxilie a 

educação formal e não formal, em qualquer nível. Após esse momento foi realizada uma 

investigação criteriosa de todos os componentes e iniciou-se a nova construção, que pontuou os 

seguintes aspectos: conteúdo e informações gerais; design; conteúdos científicos, animações e 

vídeos, notícias, equipe de trabalho, contatos, eventos, curiosidades, publicações do grupo, 

informação técnica, experiências com ensino de botânica e áreas afins, dentre outros. Com a 

reconstrução desse portal houve o seguinte mapeamento: página principal; informações 

institucionais; acervo; ensino; pesquisa; extensão; biblioteca. Vislumbrou-se com esse 

planejamento, alcançar patamares que inserissem assuntos diversos sobre plantas de forma 

contextualizada, de caráter educativo para diferentes níveis de formação escolar, seja formal ou 

informal; qualquer classe social ou motivação particular. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Site 

A nova versão do site foi efetivada em meados de junho de 2018 e agosto de 2018, e o 

acesso pode ser feito através da página da universidade (https://paginas.uepa.br/herbario/) ou 

através de buscadores como o Google Chrome, Mozilla Firefox etc. O site encontra-se na página 

Wikipédia: A enciclopédia livre e nos servidores da Coordenação de Serviço de Processamento de 

Dados da Universidade do Estado do Pará (SPD/UEPA) e foi elaborado através do sistema de 
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gerenciamento de conteúdo em PHP WordPress, versão 4.8 (atualmente atualizado para a versão 

4.9), com o tema ColorMag. Backups automáticos são realizados para proteção do conteúdo. 

O WordPress, desenvolvido com foco na estética, sendo um software livre, gratuito e 

usados por não profissionais, tornou-se o mais utilizado para criação de sites e blogs, dando origem 

de sites educativos e institucionais seguros (BARBOSA; FERNANDES; JUNIOR, 2016). Apesar 

de ter o apoio da equipe do SPD/UEPA, o desenvolvimento do novo site ocorreu de forma 

independente pela equipe do herbário, com aperfeiçoamento através de tutoriais e manuais e as 

decisões realizadas através de reuniões colaborativas. 

O novo website do herbário MFS foi pensado como uma ferramenta educacional dinâmica 

e agradável seguindo os padrões de usabilidade e operabilidade. Ao acessar a página inicial (Figura 

1) o usuário visualiza um banner-cabeçalho superior identificador do herbário, menu superior com 

abas que oferecem acesso a todo o conteúdo e barra de busca, um slide (elemento visual que 

preenche lateralmente a tela, com imagens clicáveis) com destaques, dois slides menores lado a 

lado com informações sobre Notícias e Curiosidades e um rodapé com endereço e contatos, na 

Barra lateral a direita vídeos e redes sociais. 

Figura 1 – Pagina inicial do site. 

   

Fonte: Site do Herbário MFS. 

Quanto à frequência de visitação do site, verificou-se a procura de 1427 pessoas no mês de 

novembro de 2017, 672 em dezembro de 2017 e 1063 em janeiro de 2018. Provavelmente, o alto 

fluxo de visitas nos meses de novembro e janeiro, está relacionado à vinda de alunos de cursos de 

graduação, oriundos de outros municípios do estado do Pará, como de Cametá e Salvaterra, os 
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quais buscam informações sobre o herbário e o utilizam como instrumento virtual de estudo. O site 

também dispõe de versões em inglês e espanhol, com conteúdo limitado às informações 

institucionais (sobre, equipe e contato), linhas de pesquisa, informações sobre as coleções e acesso 

às bases de dados e informações sobre as exposições. 

O Herbário 

 A primeira aba do menu mostra informações institucionais sobre o Herbário MFS: 

apresentação, missão, histórico e introdução sobre atividades e acervo; listagem da equipe e e-

mails; página de contato com formulário, em que é possível agendar uma visita, mapa de endereço, 

telefone e e-mail. Este conjunto de páginas estabelece uma relação introdutória entre o herbário, 

sua história, áreas de atuação, equipe e contato, e o visitante. 

Acervo 

 Nesta seção o visitante pode ter acesso às coleções científicas do MFS. Além de um texto 

introdutório que explica o papel das coleções, quantidades, primeira exsicata tombada, pode-se 

conhecer também cada uma das coleções associadas (exsicatas, fungos, briófitas e biocultural) e 

auxiliares (frutos e sementes, flores, plântulas), com fotos, curiosidades, informações gerais e 

curatoriais. Na página da coleção de exsicatas, por exemplo, aprende-se o significado destas, como 

são armazenadas, quais seus usos, pode procurar as exsicatas do herbário em diferentes diretórios 

on-line e até ver um vídeo de como montar uma exsicata. 

Ao oferecer acesso de suas coleções a todos criando um herbário virtual, com integração 

em diferentes bancos de dados nacionais e internacionais, o herbário fornece a pesquisadores, 

estudantes e interessados, uma riqueza de informações sobre a biodiversidade e biogeografia dos 

exemplares depositados. A virtualização do acervo do herbário MFS segue iniciativas de fora do 

Brasil, um tímido início com alguns herbários brasileiros na década de 2000 e firmação nacional 

com a criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Herbário Virtual da Flora e dos Fungos 

que, com o apoio de parceiros como o CRIA, responsável pela Rede SpeciesLink, possibilitou a 

união de herbários com a finalidade de disponibilizar os seus acervos, somando cerca de 7 milhões 

de exemplares, compartilham cerca de 5.6 milhões de registros de dados e 1.5 milhões de imagens 

de mais de 78 mil espécies distintas (MAIA et a., 2017). 

As coleções virtuais possibilitam novas oportunidades de ações educativas formais e não-

formais com estudantes dos mais diversos níveis. Estudantes que de outra forma não poderiam ter 
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acesso a esse conhecimento, podem agora fazer diversos usos dos exemplares, usando uma miríade 

de banco de dados e repositórios de imagens (MONFILS et al., 2017); na educação básica, 

professores e alunos tem a chance de pesquisar novos caminhos na ciência interdisciplinar com o 

Reino Plantae, procurando espécies em áreas ecológicas distintas, fazendo suas próprias exsicatas 

em sala, comparando com as exsicatas virtuais, identificando espécies, aprendendo conceitos de 

biologia e aplicando o método científico. 

Também é possível acessar o banco de dados da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas 

de Extinção, da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 

(IUCN), viabilizando informações cientificas sobre o estado de conservação e distribuição de 

espécies, subespécies, variedades e populações de plantas, fungos e animais. A acessibilidade 

digital destes gera discussões aos professores abordarem temáticas voltadas para a conservação dos 

seres vivos e dos ecossistemas, assim como outros assuntos relacionados a gestão e políticas 

públicas. Debates nesta perspectiva criam condições para trabalhar temas do ensino de Biologia, 

propostos nos PCN+, como por exemplo: “relacionar os padrões de produção e consumo com a 

devastação ambiental, redução dos recursos e extinção de espécies” (BRASIL, 2002).  

Outros links facilitam a consulta ao acervo do Herbário que está nas seguintes bases de 

dados: SpeciesLink, Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade (GBIF, na sigla em inglês) 

e Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr). 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

O design do site, refletindo a filosófica do Herbário MFS, considera indissociáveis o ensino, 

a pesquisa e a extensão, entendendo que são retro-alimentáveis. Para organização, as três atividades 

aparecem em menus separados, mas conectados através de hyperlinks. 

No menu Ensino, o visitante tem acesso às atividades diretas de ensino formal presencial 

desenvolvidas pelo herbário, cursos de graduação da universidade aos quais está vinculado, 

disciplinas ministradas na instituição pela curadora, fotos de visitas de turmas de graduação e pós-

graduação; aulas práticas ministradas pela equipe a turmas. Como uma universidade amplamente 

interiorizada, essa sessão permite a estudantes do interior entender que o herbário é tem uma função 

social, que não atende apenas à universidade. Assim, o Herbário tem recebido visitas de turmas do 

interior sob demanda espontânea. Na aba Pós-Graduação são divulgados os cursos de mestrado e 

doutorado aos quais o MFS está vinculado, os temas e as linhas de orientação científica (em 
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diferentes áreas do conhecimento) e os grupos de pesquisa. Na aba estágio os interessados podem 

conhecer as diferentes formas de integrar o herbário nesta modalidade. 

Por fim, o menu Extensão informa as atividades desenvolvidas junto à sociedade, com a 

educação não formal. Há as exposições, ações do herbário itinerante, que faz divulgação do seu 

acervo de forma permanente, temporária; podem ser realizadas na sede, em parceria com o Centro 

de Ciências e Planetário do Pará, escolas, municípios etc. Trata-se de uma proposta que leva o 

herbário até o público, para além do seu espaço físico na universidade. Os eventos promovidos ou 

dos quais o herbário é parceiro são divulgados nesse menu. Nessas ocasiões também podem ser 

ministradas oficinas sobre assuntos variados com a biologia vegetal.  

No sub-menu “O Herbário e as Comunidades” estão publicadas as atuações com as 

comunidades urbanas, peri-urbanas, caboclas e indígenas, a fim de conhecer as diversas relações 

entre as sociedades, os recursos naturais e a cultura. São realizadas expedições que, seguindo 

princípios éticos da relação com o ser humano e com a natureza e suas devidas autorizações, 

resultam no enriquecimento do acervo e produções técnico-científicas. Inclui-se um vídeo, 

reportagem de um canal de comunicação local sobre o projeto desenvolvido pelo herbário e 

diferentes comunidades que busca identificar e documentar a importância dos mais diferentes 

espaços de reprodução de vida com a natureza, como quintais, roçados, florestas, campos, meio 

urbano, dentre outros, que caracterizam a feição da região amazônica, em especial da Amazônia 

paraense. 

Os herbários, no Brasil e fora dele, cada vez mais estreitam laços com a sociedade, quer 

seja através de ações virtuais, de um contato mais próximo com escolas, ou ampliando suas 

atividades de extensão e educação não-formal, estratégias essas vitais para sua própria existência. 

O periódico Unisanta BioScience, no ano de 2017, na edição especial “Botânica e Sociedade – a 

Herbários e a divulgação científica”, publicou um número (vol. 6, n. 5) inteiramente dedicado às 

atividades de ensino, extensão e divulgação científica desenvolvidas por 32 herbários de todas as 

regiões do país. Poucos destes artigos, entretanto, valorizam ou mesmo mencionam suas atividades 

virtuais, com exceção do artigo do herbário MFS (LUCAS et al., 2017), do herbário FLOR de Santa 

Catarina (CADDAH et al., 2017) e do herbário HUEG de Goiás, este último apresentando também 

um rico site “Portal do Cerrado – Museu Virtual da Biodiversidade) (DOS SANTOS; DOS 

SANTOS, DA SILVA, 2017). 
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Biblioteca 

Criou-se uma biblioteca virtual para reunir as produções científicas da equipe de pesquisa, 

outras publicações relevantes, videoteca, informações técnicas e curiosidades relacionadas às áreas 

da botânica, etnobotânica, biodiversidade, bioculturalidade, meio ambiente, e outros temas 

interligados. Este espaço se traduz numa ferramenta educativa ímpar, apresentando em conteúdo 

completo, de livre acesso, artigos, livros e outras publicações com as quais a botânica se relaciona, 

auxiliando público das mais diversas formações. 

 

4. CONCLUSÃO 

A sobrevivência dos herbários e das coleções científicas está relacionada com a sua 

capacidade de se reinventar e se adaptar às demandas das sociedades a que servem, e no contexto 

de uma nova era onde as pessoas estão cada vez mais interligadas e tecnológicas; a criação de 

plataformas virtuais de divulgação, comunicação e educação precisam se moldar à esses novos 

perfis para que de fato possam contribuir com conhecimentos transformadores e de sensibilização 

crítica para uma série de questões conflituosas que envolvem seres humanos, poder público, 

preservação, sustentabilidade, geração de riquezas, documentação da biodiversidade e, 

fundamentalmente, na formação das futuras gerações de pesquisadores. O site do Herbário MFS 

se estabelece como um portal didático, mas que ainda precisa de ações mais intensas junto aos 

diversos públicos para tornar o acervo mais acessível. 
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RESUMO 

A demanda por produtos com características sustentáveis é crescente, não apenas pela necessidade 

de conservação dos recursos naturais, mas por seu potencial de contribuição na qualidade vida de 

seus consumidores, a partir de fatores como: segurança alimentar, tecnologia limpa e uso racional 

dos recursos nos processos produtivos. O objetivo do trabalho foi elaborar uma mistura de mingau 

enriquecida por castanha-do-pará e pólen, com características nutricionais significativas para os 

consumidores. Além disso, pretendeu-se contribuir para manutenção da flora e o desenvolvimento 

socioeconômico local, visto que o pólen é um dos principais meios de reprodução e manutenção 

do meio ambiente e a castanha-do-pará se destaca na atividade extrativista da região Amazônica. 

A metodologia foi feita a partir de duas formulações contendo leite, pólen, castanha-do-pará e 

aveia, onde somente a quantidade de leite sofreu alteração. Foi realizada a determinação de proteína 

pelo método de Kjeldahl, a umidade foi obtida por meio da diferença de massa pela secagem e 

acidez total titulável. Entre os resultados alcançados, a análise de proteína apresentou maior 

destaque devido à porcentagem significativa encontrada: 15,18% na primeira formulação e 17,1% 

na segunda. Quando comparada a outros estudos, a mistura de mingau apresentou vantagens 

nutricionais. Sua produção em maior escala pode colaborar na preservação do ambiente local e 

contribuir para subsistência de comunidades extrativistas. Portanto, os valores proteicos 

satisfatórios obtidos na elaboração da mistura de mingau e seu potencial de contribuição ao 

desenvolvimento social, econômico e ambiental da região, lhe insere em um rol de alimentos de 

alto valor nutricional no setor de produtos sustentáveis. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Desenvolvimento socioambiental. Produto apícola. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A capacidade de inovar, apresenta a possibilidade de mudar economias regionais 

estagnadas em economias relativamente modernas. Segundo o pensamento de Tidd e Bessant 

(2015), inovar junto a novos produtos é uma característica importante, pois o ambiente 

mercadológico está em frequente transformação. Preferências no campo socioeconômico quanto 

ao (que as pessoas confiam, aguardam, desejam e adquirem) criam novos caminhos e restrições a 

produção. A legislação pode abrir novas ideias e obstruir outras; como, por exemplo, aumentar as 

exigências para produtos sustentáveis, assim as empresas precisam estar em constante metamorfose 

para elaborar ideias inovadoras em seus produtos.  

A contemporaneidade exige que, concomitantemente à capacidade de inovar, o paradigma 

transversal da sustentabilidade esteja implícito nos processos e produtos criados. Passa a ser 

indesejável a vanguarda tecnológica quando as respectivas externalidades forem impactantes e não 

associadas a uma percepção sistêmica de ciclo de vida fechado para produção e descarte (SILVA. 

I, 2012).  

No Brasil, inovar com segurança alimentar é de uso recente e sujeita a diversas 

interpretações. A pesar disso, com alguma diversidade, ganhou força, no país, a visão de que há 

um problema alimentar como tal -fortemente determinado pelo modelo de desenvolvimento 

prevalecente - que deve ser enfrentado como elemento estratégico para a construção de um futuro 

com maior grau de equidade social. Assim o modelo de desenvolvimento agrícola, no Brasil, 

consolidou um dos mais altos índices de concentração do uso da terra, em todo o planeta. O padrão 

tecnológico fundado no uso intensivo de insumos químicos, sementes melhoradas e híbridas e 

maquinaria pesada, exige forte consumo de energia, mostra-se extremamente dispendioso e não se 

ajusta às condições da pequena agricultura familiar. O que gera desequilíbrios irreparáveis sobre 

os ecossistemas, com multiplicação de pragas, esterilização dos solos, assoreamento dos rios e 

reservatórios, poluição das águas, devastação de florestas, redução da biodiversidade, 

contaminação dos alimentos e envenenamento dos trabalhadores rurais (MALUF et al. 1996).  

Quando aplicado a realidade das organizações, o conceito de sustentabilidade é formado 

por um conjunto de atributos sociais, econômicos e ambientais que devem ser inseridos em seu 

cotidiano, por meio de ações que possam mitigar impactos ambientais e programas sociais que 

sejam capazes de mantê-las competitivas no mercado (CUNHA et al., 2011).  
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Nesse contexto, a indústria de alimentos identificou uma oportunidade de agregar valor a 

partir da produção de alimentos com apelo ético e socioambiental, visando atender às demandas 

dos consumidores por este tipo de produto (BARCELLOS et al., 2012). Fato que torna relevante o 

investimento em pesquisas a respeito de componentes com alto valor nutricional, sensorial e de 

mercado.  

Partindo dessa perspectiva, foram identificados benefícios nutricionais e socioambientais 

em matérias-primas como a aveia, pólen e a castanha-do-Pará, ideais para a produção de um mingau 

que possa favorecer nutrientes de alto valor alimentar para os consumidores, principalmente em 

seus primeiros anos de vida. Esse produto pode colaborar com a saúde humana e envolver 

atividades consideradas sustentáveis, por oferecerem serviços ecossistêmicos e contribuírem para 

o desenvolvimento socioeconômico das comunidades produtoras envolvida.  

O pólen é um produto apícola com boa quantidade de nutrientes, com proteínas, lipídios, 

incluindo esteróis, amido, açúcar, vários minerais e vitamina (ALMEIDA-MURADIAN et al., 

2005). Agindo em conjunto com o pólen, a aveia (Avena sativa L.) quando comparada com outros 

cereais, se diferencia por apresentar características energéticas e nutricionais balanceadas, 

contendo em sua estrutura aminoácidos, sais minerais necessários ao corpo humano, vitaminas, 

ácidos graxos e em especial fibras alimentares (WEBER; GUTKOSKI; ELIAS, 2002).  

Em razão de seu uso múltiplo, a Castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa) tem papel de 

destaque na sociobiodiversidade amazônica. Contém fibras, vitaminas e minerais, principalmente 

vitamina B1, vitamina E, magnésio, fósforo, manganês e zinco. Além disso, fornece a 

autossubsistência para muitas comunidades extrativistas e é de grande importância para a economia 

rural e regional (HOMMA et al., 2014).  

Neste sentido, as matérias-primas selecionadas nessa pesquisa demonstraram propriedades 

nutricionais, sensoriais e potencial para gerar um produto com benefícios socioeconômicos e 

ambientais. Assim, este estudo teve como objetivo desenvolver uma mistura para mingau 

enriquecido com Castanha-do-Pará e Pólen, capaz de contribuir com a qualidade de vida dos seus 

consumidores e incentivar atividades sustentáveis em seu entorno. 
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2. MATERIAS E MÉTODOS 
 

A aveia, a castanha-do-pará e o pólen foram obtidos, respectivamente, em 

supermercado, área comercial e loja especializada em produtos apícolas da cidade de Belém-

Pará. Por definição dos autores, foram preparadas duas formulações da mistura para mingau, 

onde os valores para aveia, pólen e castanha-do-pará foram mantidos constantes, sendo 

estes 30 g, 7 g e 30 g respectivamente. O leite em pó sofreu variação, 30 g no primeiro preparo 

e 45g no segundo. Ambas as formulações foram feitas para renderem 400 ml de mingau quando 

preparada. 

As etapas de produção do mingau foram organizadas conforme a figura 1. 

Primeiramente, a castanha-do-pará foi colocada em estufa a 100° C durante uma hora, visando 

diminuição da quantidade de água, sofreu trituração e foi colocada em embalagem selada, para 

evitar umidade. Em  seguida, o pólen foi triturado e embalado. Após o preparo da matéria-prima, 

houve sua pesagem e então sua mistura, formando um único produto. A última etapa consistiu 

no acondicionamento do produto em embalagem. 

Figura 1 – Fluxograma de obtenção de mingau enriquecido com castanha-do-Pará e pólen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores  
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Foram selecionados para análise do produto elaborado, os seguintes parâmetros de 

qualidade: proteína, acidez e umidade do produto. Todas as análises ocorreram no laboratório de 

Alimentos, localizado no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, da Universidade do Estado do 

Pará.  

A quantificação de proteínas foi efetivada pelo método de Kjeldahl, segundo o instituto 

Adolfo Lutz (2008). Com relação a determinação de Umidade, utilizou-se por secagem das 

amostras em estufas a 105°C. Já o valor de acidez foi encontrado a partir do método de titulação 

com solução NaOH 0,01N. Todas as análises foram feitas em duplicata.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Segundo a Resolução RDC nº 269, de 22 de setembro de 2005, fica estabelecido a ingestão 

diária recomendada de 50 g de proteína para adultos. Portanto, no preparo da mistura de mingau 

foram encontrados valores significativos de proteína de alto valor biológico, que poderão contribuir 

no valor diário necessário deste macro nutriente ajudando em uma alimentação equilibrada (Tabela 

1). Os resultados de umidade são satisfatórios, questão importante na segurança alimentar, pois 

evita que patógenos afetem a saúde do consumidor. Os microrganismos (bactérias, leveduras, 

mofos) necessitam de umidade para se desenvolverem, tendo seu crescimento máximo quando 

dispõem de água suficiente (GAVA, 1998). 

 

Tabela 1 – porcentagem de proteínas, umidade e acidez 
 

Composição Formulação I Formulação II 
 

Proteína (%) 
 

Umidade (%) 

Acidez (%) 

15,18 17,01 
 

5,l8                                    5,54 

6,30                                   6,69 

Fonte: Autores, (2017). 
 

Os resultados encontrados para proteínas nas duas formulações foram em média de 15,18% 

na primeira e 17,1% na segunda. Em trabalho realizado por WANG et al. (1999), com mingau de 

arroz e soja pronto para consumo, encontraram valor máximo para proteína de 3,79%, já em mingau 

de amido de milho no trabalho de Costa et al. (2017) foi obtido valor de 13,98%. 

Comparando com outras misturas para mingau, o produto elaborado possui proteína animal 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

que é de alto valor biológico, proveniente do pólen apícola. Na literatura foram encontrados apenas 

produtos de origem vegetal.  

O produto elaborado possui proteínas de alto valor biológico, proveniente do pólen e do 

leite, ambos de origem animal. Na pesquisa realizada por Cruz et al (2013), foram encontradas 

apenas 4,7 % de proteínas, sendo que esta proveniente da matéria vegetal. Sabe-se que a proteína 

ideal é definida como o balanço de aminoácidos (AAs) que atendem as exigências dos animais sem 

deficiência ou excesso (DIÓGENES, 2013), ou seja, com a presença de aminoácidos essenciais. E 

a maioria das proteínas existentes no pólen são aminoácidos essenciais (não sintetizáveis pelo 

organismo), como a lisina, triptofano, histidina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina 

(CASACA, 2010).  

Segundo Kroyer e Hegedus (2001), são diversos os efeitos causados pelo consumo do 

pólen: fortifica o organismo, estimula o bem-estar e resistência física, além de ajustar uma má 

alimentação, resultando em balanceamento funcional. O pólen possui altas concentrações de 

proteína, que é utilizada para o desenvolvimento e restauração dos tecidos animais (MODRO et 

al., 2007).  

Segundo Lima (2005), a importância do pólen em sua polinização acaba garantindo a 

qualidade dos frutos, contribuindo também no equilíbrio do ecossistema, no desenvolvimento de 

remédios e, acima de tudo, permitindo a manutenção da biodiversidade.  

A apicultura é uma atividade de valor social, econômico e ambiental e pode contribuir para 

a conservação do ecossistema regional, uma vez que os apiários podem ser implantados em locais 

destinados às áreas de reservas legais, matas ciliares e pomares (BOTH, 2008). Tem como objetivo 

a produção e comercialização de produtos oriundos das abelhas como o mel, pólen, própolis, cera 

e geleia real, mas também se volta para o enriquecimento da flora próximo ao local de manejo, ou 

seja, esse ramo possui características originalmente sustentáveis.  

Para Lima (2005), a apicultura desperta grande interesse por conhecimento de técnicas que 

visem à preservação do meio ambiente. Segundo Silva (2011), a manutenção da flora nativa de 

certa região está profundamente entrelaçada ao crescimento de modo sustentável no âmbito 

ambiental, e esta conservação é importante para que a produção apícola seja satisfatória. 

A utilização Castanha-do-Pará, em maior escala, pode promover a geração de renda de 

comunidades extrativistas e desenvolvimento local. Alguns autores argumentam que o 
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extrativismo, mesmo com baixo nível tecnológico, é alternativa viável de fonte de renda para as 

populações que precisam dos recursos florestais para sobreviver (CAVALCANTE, 2002; BAYMA 

et al., 2009)  

Dados do IBGE (2010) mostram que, dentre os produtos do extrativismo vegetal, a 

Castanha-do-Pará merece destaque por ter movimentado 55,2 milhões de reais, ocupando a sexta 

colocação, em valor comercializado, entre os produtos do extrativismo no Brasil no ano 2009, 

demonstrando seu valor comercial dentro do rol de produtos alimentício no país.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A produção do mingau enriquecido por pólen e castanha-do-pará mostrou viabilidade 

técnica, tendo em vista que os resultados das análises físico-químicas seguiram o padrão 

recomendado. Todavia, são necessárias pesquisas de aditivos naturais que aumentem sua 

durabilidade.  

A mistura de mingau produzida obteve bons valores proteicos, o que lhe insere em um rol 

de alimentos de alto valor nutricional. As matérias primas selecionadas para a elaboração do 

produto, podem contribuir para a preservação de áreas de floresta e manutenção do equilíbrio 

ecossistêmico. Além disso, o aumento da demanda por produtos de origem extrativista, como a 

castanha-do-pará, pode contribuir para subsistência de comunidades locais.  

Portanto, a produção desse produto pode ser considerada uma alternativa sustentável por 

apresentar benefícios sociais, econômicos e ambientais. Sugere-se ainda que a indústria de 

alimentos priorize em seus processos produtivos, tecnologias que sensibilizem a sociedade a 

respeito da preservação ambiental e possam contribuir com o desenvolvimento socioeconômico 

local. 
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RESUMO  

Áreas protegidas legalmente são ferramentas eficazes na conservação de recursos naturais e 

biodiversidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição florística e estrutura de uma 

comunidade árborea no Parque Ambiental Municipal de Paragominas, Pará. Foram alocadas 20 

parcelas retangulares ( 20 x 25 metros; 1 ha de floresta), perpendiculares ao  leito do rio Uraim, 

para identificação e medição do diâmetro de todos indivíduos árbores com dap ≥ 10 cm. O total de 

indivíduos amostrados foi de 783, com as famílias mais abundantes representadas por 

Caesalpiniaceae (373 indivíduos), Myristicaceae (297 indivíduos) e Fabaceae (103 indivíduos). As 

espécies Macrolobium angustifolium, Virola surinamensis e Hydrochorea corymbosa dominaram 

esse ecossistema, com maior número de indivíduos, maiores frequências, maiores dominância e 

elevados índices de valor de importância. A distribuição diamétrica da comunidade apresenta um 

padrão de “J” invertido ou exponencial-negativo, característica de florestas com populações 

inequiâneas. Este estudo confirmou a importância do Parque na preservação de espécies de várzeas, 

principalmente para a espécie Virola surinamensis que está na lista de espécies ameaçadas de 

extinção. Estratégias e ações de enriquecimento florístico da área devem ser planejadas para 

aumento da diversidade florística e, consequemente, melhor proteção biológica desse ecossistema. 

 

Palavras-chave: Conservação. Fitossociologia. Áreas protegidas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do mundo e ocupa uma região de 

aproximadamente 6,7 milhões de km², possuindo grande importância por dispor de uma enorme 

biodiversidade. A maioria dos países do mundo, tem estabelecido medidas legais para proteger ou 

regular o uso da terra, para que haja a conservação dos recursos naturais. Essas medidas incluem, 

entre outras, a criação de Parques Nacionais e demais categorias de unidades de conservação e 

criação de leis que diminuam a degradação dos ecossistemas (SANTOS; ANDRADE FILHO, 

2017). 

 Estudos demostram que o desmatamento na Amazônia tem como uma das principais causas, 

as atividades de origem antrópica como a agricultura, pecuária, somada à agricultura do tipo de 

corte e queima. Nesse cenário, a poluição por queimadas, a cada ano causa mortes de diversas 

espécies e aumentam os casos de doenças respiratórias, além de causar alterações no clima regional 

que podem pôr em grande risco a produtividade no campo (RIVERO et al., 2009). 

 As consequências oriundas da soma de desmate, degradação e queima aumenta ainda mais o 

risco de fogo em milhões de hectares de floresta virgem, o que agrava o quadro de redução florestal. 

Além de poder causar o aumento na temperatura da Terra e de influenciar na incidência de chuvas 

em países distantes, como o México e os Estados Unidos (REYDON, 2011). 

 A criação e a manutenção de Áreas Protegidas, como as Unidades de Conservação (UCs), é 

uma das estratégias mais eficazes para a conservação dos recursos naturais na Amazônia, possuindo 

dois tipos básicos de unidades. A primeira, inclui as chamadas unidades de uso indireto, onde a 

exploração de recursos naturais é estritamente proibida, sendo incluso nessa classificação os 

parques nacionais, reservas biológicas e santuários ou refúgios da vida selvagem. O segundo tipo 

inclui unidades de uso direto, onde a exploração de recursos é permitida, no entanto, tem que 

ocorrer de maneira controlada. Exemplos de unidades de uso direto são as florestas nacionais, 

parques naturais, reservas indígenas e as reservas extrativistas (BENATTI; MCGRATH; 

OLIVEIRA, 2003). 

 As unidades de conservação desempenham um papel fundamental na conservação in situ da 

diversidade biológica, além de aproximar as pessoas para perto da natureza atingindo assim seu 

objetivo que é o uso para recreação, turismo, cunho cientifico, educação ambiental, entre outros. 
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Dessa forma se faz necessário a criação de UC’s, pois além das vantagens ambientais oferece 

melhor qualidade de vida, benefícios como o aumento da permeabilidade do solo, drenagem de 

águas pluviais, proteção de cursos d’aguas, regulação do micro clima, entre outros (NELSON, 

2012).  

 Nesse cenário, estudos acerca da composição florística e estrutura fitossociológica de 

espécies, são considerados importantes medidas para minimizar a escassez de informações dos 

ecossistemas e para contribuir com a conservação, na qual a caracterização da vegetação se torna 

essencial, por serem etapas fundamentais para a compreensão dos biomas. 

 Nesse contexto, esse trabalho objetiva contribuir para maior conhecimento acerca da 

composição florística e estrutura fitossociologica do Parque Ambiental Municipal Adhemar 

Monteiro, visando subsidiar ações futuras de enriquecimento de clareiras, seleção de árvores 

matrizes para estudos fenológicos e genéticos, e melhor manejo conservacionista das espécies. 

2.  METODOLOGIA 

2.1 Caracterização da Área 

O estudo foi desenvolvido no Parque Ambiental Municipal Adhemar Monteiro, localizado 

no município de Paragominas – PA, situado 2º 58’54”S 47º21’32”W, o qual possui 

aproximadamente 11 ha. A área de estudo corresponde a uma floresta de várzea, com períodos de 

inundação ao longo do ano (Junk et al., 1989), na bacia do rio Uraim, dentro do Parque Ambiental.  

O clima da área é classificado como Aw, segundo Köppen, com médias anuais de 

precipitação, umidade relativa e temperatura de 1.743 mm, 81% e 26,3 ºC, respectivamente, 

verificando-se no período de julho a novembro baixa disponibilidade hídrica. 

 A maior porção do solo de Paragominas é do tipo amarelo distrófico pertencente ao grupo 

Latossolo Amarelo, com predominância de textura argilosa. Normalmente, os solos são de baixa 

fertilidade natural, porém com boas características físicas. A vegetação original da região era 

composta principalmente por florestas tropicais densas de terra firme e perene, constituída por 

árvores que variavam de médio à grande porte, em relevo com tabuleiros relativamente elevados e 

aplainados, formas colinosas dissecadas, baixos tabuleiros, terraços e várzea (GOMES et al., 

2010).  

Foram alocadas aleatoriamente 20 parcelas de 20 m x 25 m, totalizando uma área amostral 
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de 10.000 m². Nessas parcelas foram medidas todas as árvores lenhosas com diâmetro a altura do 

peito (DAP) igual ou maior a 10 cm, com auxílio de uma fita diamétrica e com um identificador 

botânico (parataxônomo do Museu Paraense Emílio Goeldi) para identificar as espécies. Os 

parâmetros fitossociológicos para estrutura horizontal foram utilizados para caracterizar a estrutura 

da comunidade vegetal, coletando informações sobre densidade, dominância e frequência de cada 

espécie (CORDEIRO et al.,2007).  

Para tal, utilizou-se das seguintes fórmulas:  

Densidade Absoluta                                                 Densidade Relativa 

𝐷𝐴 = 
𝑛

𝐴𝑟𝑒𝑎
                                                                    DR = (𝑛

𝑁
)* 100 

Onde: 

n = número de indivíduos de uma espécie; Área = Área amostrada (hectare); N = número total de 

indivíduos. 

Frequência absoluta                                                Frequência Relativa 

𝐹𝐴 =
𝑝𝑖

𝑝
∗ 100                                                             𝐹𝑟 =

𝐹𝐴𝑖

∑FA
*100 

Onde: 

pi = número de parcelas (unidades amostrais) com ocorrência da espécie; p = número total de 

parcelas (unidades amostrais) na amostra; FAi = Frequência absoluta de uma determinada espécie; 

∑FA = somatório das frequências absolutas de todas as espécies amostradas 

Dominância absoluta                                             Dominância Relativa                                   

DoAi = ABi                                                           DoR = (ABi / ABT)x 100 

Onde: 

ABi = é a área basal de cada indivíduo da espécie  

4

2DAP
gABi


==  

ABT = é a soma das áreas basais de todas as espécies 

Para a definição das espécies mais importantes da fitocenose, todos os parâmetros citados 

foram reunidos na estimativa do índice de valor de importância (ASSUNÇÃO; FELFILI, 2004). 

Índice de valor de importância das espécies  

IVI = DRi + FRi +DoR 
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Onde: 

Dri = Densidade Relativa; FRi = Frequência Relativa; DoR = Dominância Relativa 

A composição florística foi analisada para determinar o número de espécies, gêneros e 

famílias que ocorreram no estrato arbóreo. Planilhas foram elaboradas no software Microsoft Excel 

para tratamento dos dados e cálculo dos parâmetros fitossociológicos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Composição Florística 

No inventário de 10.000 m² (1 ha) da área de estudo foram amostrados 783 indivíduos, 

distribuídos entre espécies arbóreas com DAP > 10 cm, classificados em 7 espécies, 7 gêneros e 6 

famílias botânicas (Tabela 1). No levantamento geral, as famílias mais abundantes em número de 

indivíduos, em ordem decrescente, foram: Caesalpiniaceae (373 indivíduos), Myristicaceae (297 

indivíduos), Fabaceae (103 indivíduos), Euphorbiaceae (7 indivíduos), Papilionaceas (2 

indivíduos) e Lecythidaceae (1 indivíduo). Estes resultados encontrados para a quantidade de 

famílias e espécies, são baixos quando comparados aos estudos de Trindade et al., (2007) em 

fitossociologia realizada em 25 parcelas (20m x 20m) no Parque Ambiental do Utinga em Belém-

PA, na qual os autores verificaram 490 indivíduos, enquadrados em 39 famílias, 73 gêneros e 92 

espécies. Vale destacar que a vegetação predominante do Parque do Utinga é floresta de terra firme, 

que reconhecidamente, apresenta maiores riquezas que florestas de várzeas. 

Tabela 1 - Lista geral das espécies amostradas no Parque Ambiental Adhemar Monteiro, localizado no 

município de Paragominas-PA. 

Fonte: Autores, 2018. 

Pode-se observar na tabela 1 que as famílias Caesalpiniaceae, Myristicaceae e Fabaceae 

Espécie Gênero Família N° de Indivíduos Percentual (%) 

Gustavia augusta L. Gustavia Lecythidaceae 1 0,13 

Hevea brasiliensis var. h  Hevea Euphorbiaceae 7 0,89 

Hydrochorea corymbosa Benth. & 

Barneby & J.W.Grimes 

Hydrochorea Fabaceae 89 11,37 

Macrolobium angustifolium 

(Benth.) Cowan 

Macrolobium Caesalpiniaceae 373 

 

47,64 

Ormosia coutinho Ducke Ormosia Papilionaceas 2 0,26 

Taralea oppositifolia Aubl. Taralea Fabaceae 14 1,79 

Virola surinamensis (Rol. ex 

Rottb.) Warb. 

Virola Myristicaceae 297 37,93 

Total 7 gêneros 6 Famílias 783 100 
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apresentaram a maior representatividade, sendo as espécies Macrolobium angustifolium, Virola 

surinamensis e Hydrochorea corymbosa dominantes e com maior número de indivíduos. A 

dominância maior dessas espécies, pode ser explicada pelas suas características de 

desenvolvimento favoráveis à áreas que sofrem inundações. Fato condizente com a literatura, pois 

Lorenzi (1992); Oliveira et al., (2000) e Matos et al., (2018) afirmam que as maiores áreas ocupadas 

por essas espécies, encontram-se na Amazônia Oriental brasileira, precisamente em regiões de 

várzeas do estuário amazônico, onde apresentam densas e diversificadas populações, ocupando 

com maior frequência, terrenos que, em função do fluxo e refluxo das marés, estão submetidos a 

inundações periódicas.  

 A família Fabaceae foi a única a ser representada por duas espécies. Wittmann et al., (2006) 

afirmam que Fabaceae é uma das famílias mais representativas nas florestas de várzea, da região 

oriental, central e ocidental da Amazônia. 

Estrutura Fitossociológica 

 A tabela 2 apresenta a relação de espécies amostradas no levantamento, com seus 

respectivos parâmetros fitossociológicos. As espécies de maior densidade absoluta encontradas no 

Parque Ambiental, foram Macrolobium angustifolium (373 ind.ha), Virola surinamensis (297 

ind.ha), e Hydrochorea corymbosa (89 ind.ha). No geral, a densidade foi de 783 ind.ha-1, valor 

próximo aos encontrados por Queiroz et al., (2005) em três áreas de várzea no Amapá que foi de 

897 ind.ha-1, 860 ind.ha-1 e 721 ind.ha-1. Segundo, Santos; Jardim (2006) e Wittman (2012) esse 

resultado deve ser esperado, pois está condicionado ao próprio ambiente, ou seja, solos com alto 

nível de saturação, onde apenas espécies adaptadas conseguem sobreviver e disseminar de modo a 

dominar a paisagem. 

As espécies com melhor distribuição na regeneração natural da área, segundo os resultados 

expressos pela frequência absoluta, foram também Virola surinamensis (100%), Macrolobium 

angustifolium (100%), e Hydrochorea corymbosa (80%). De acordo com Coraiola e Netto (2003) 

quanto maior a frequência, mais bem distribuídas serão as espécies dentro da comunidade árborea. 

Percebe-se que as frequências absoluta e relativa (tabela 2) do número de indivíduos mostra que 

estas populações são bem distribuídas, ratificando a importância do Parque na manutenção dessas 

espécies, principalmente em relação a Virola surinamensis que é considerada uma espécie em 
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risco de extinção. 

Tabela 2 – Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na área: N: número de indivíduos; DA: 

Densidade Absoluta; DR: Densidade Relativa; DOA: Dominância Absoluta; DOR: Dominância Relativa; 

FA: Frequência Absoluta; FR: Frequência Relativa e IVI: Índice de Valor de Importância. 

Fonte: Autores, 2018. 

Em relação a dominância relativa das espécies amostradas, se destacam Virola surinamensis 

(Rol.) Warb. (52,90%), Macrolobium angustifolium (Benth.) Cowan (29,29%), Hydrochorea 

corymbosa Benth. (14,81%), indicando que estas espécies exercem dominância na vegetação 

amostrada. Observa-se que Virola surinamensis (Rol.) Warb., entre estas espécies, apresenta a 

maior dominância na área de estudo. Isso se deve aos seus maiores diâmetros em relação as outras 

espécies amostradas. Essa mesma tendência, foi encontrada em estudos de Araújo e Pinheiro 

(2012), onde a espécie também apresentou os maiores valores de dominância relativa que foi de 

33,05% dentro da comunidade.  

Verifica-se na Tabela 2 que os maiores valores de importância (IVI), foram encontrados para 

Virola surinamensis (109,82%), Macrolobium angustifolium (105,91%), Hydrochorea corymbosa 

(49,37), mostrando que Virola surinamensis possui maior importância ecológica em termos de 

distribuição horizontal. Nestas espécies estão concentrados 96,93% dos indivíduos amostrados e 

265,1% dos valores de IVI, evidenciando a importância das mesmas na área em estudo. Tais 

espécies são citadas com frequência em diversos trabalhos desenvolvidos em ecossistemas de 

florestas de várzeas na Amazônia Oriental (ALMEIDA et al., 2004 e SILVA et al., 2013).   

 

 

Espécie DA 

(Ind.ha-1) 

DR 

(%) 

DOA 

(m2.ha-1) 

DOR 

(%) 

FA 

(%) 

FR 

(%) 

IVI 

(%) 

Macrolobium angustifolium 373 47,64 10,86 29,29 100 28,99 105,91 

Hevea brasiliensis 7 0,89 0,19 0,52 20 5,80 7,21 

Hydrochorea corymbosa 89 11,37 5,49 14,81 80 23,19 49,37 

Taralea oppositifolia 14 1,79 0,82 2,21 35 10,14 14,15 

Gustavia augusta 1 0,13 0,01 0,02 5 1,45 1,60 

Virola surinamensis 297 37,93 19,62 52,90 100 28,99 119,82 

Ormosia coutinho Ducke 2 0,26 0,08 0,22 5 1,45 1,93 

Total Geral 783 100 37,08 100 3,45 100 300 
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Distribuição Diamétrica 

Para a análise da distribuição diamétrica da vegetação áborea no Parque Adhemar Monteiro, 

os indivíduos foram distribuídos em 11 classes de diâmetros (Figura 1). A estrutura diamétrica 

revelou que a floresta de várzea do Parque é composta por um maior número de indivíduos na 

classe de 5 a 10 cm (235 ind.), diminuindo progressivamente à medida que o diâmetro aumenta 

apresentando um padrão de “J” invertido ou exponencial-negativo, característica de florestas com 

populações inequiâneas (MATIAS, 2014). Isto mostra que está havendo recrutamento de plantas 

mais jovens, característica comum de comunidades em estágio de sucessão.  

Figura 1 - Distribuição diamétrica dos indivíduos indivíduos árboreos em floresta de várzea no Parque 

Ambiental Municipal Adhemar Monteiro em Paragominas, Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Sobrinho (2010) este comportamento de “J” invertido, indica acentuado 

incremento de indivíduos jovens na comunidade. Observa-se na Figura 1, que aproximadamente 

25,5% dos indivíduos estão distribuídos na classe de 10-15 cm. As quatro primeiras classes (10 cm 

a 30 cm) concentraram aproximadamente 67,75% do número total de indivíduos amostrados. 

Almeida e Jardim (2011) mostraram que o maior número de indivíduos nas primeiras classes 

significa a maior intensidade de regeneração do componente arbóreo e o bom  estado  de  

conservação  da floresta. 

4. CONCLUSÃO  

 

O Parque Ambiental Municipal Adhemar Monteiro, avaliado segundo a florística e 

fitossociologia das espécies, apresenta baixa diversidade, característica semelhante  a  outras 
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florestas  de  várzea  em  relação  à diversidade  e  riqueza  em  espécies  arbóreas. 

As especies Macrolobium angustifolium, Virola surinamensis e Hydrochorea corymbosa 

apresentaram as maiores taxas de  densidade, dominância, frequência e índice de valor de 

importância. De modo geral, este estudo confirmou a importância do parque na preservação de 

espécies de várzeas, principalmente para a espécie Virola surinamensis que está lista de espécies 

ameaçadas de extinção.  
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo principal analisar as propriedades físico-químicas (pH, 

amônia e nitrato) e microbiológicas (coliformes totais e fecais) das águas subterrâneas de 5 poços 

(tubulares e amazonas) e uma cisterna do bairro Centro de São João da Ponta - PA. Foram feitos 

cadastramento, com o intuito de apresentar resultados sobre as análises dessas águas. Todas as 

análises foram realizadas no laboratório de Biologia da Universidade do Estado do Pará/Campus 

de Belém, através de equipamentos clássicos e kits alternativos. Os resultados obtidos foram 

comparados com a portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, a fim de se verificar o grau de 

potabilidade das águas, paralelamente a essa etapa observou-se por meio dos gráficos que os 

resultados analíticos físico-químicos, apresentaram baixa concentrações de nitrato onde nos pontos 

P-1, P-2 e P-3 foram 0 (zero) e no P-4, P-5, P-6 mostram valores dentro do permitido considerando 

a portaria do MS n° 2.914/2011 onde o seu máximo é 10,0 mg/L, a amônia apresentou um valor 

máximo de 0,3035 mg/L no P-6, quanto ao pH da água foi considerada ácida com valores 4,4 e 5,4 

nos poços P4 e P5 e alcalina no poço P-1 com o valor de 7,2 mg/L. Com relação às análises 

microbiológicas, detectou-se 100% para coliformes totais e 66,6% para Escherichia coli nos 6 

pontos estudados. Os resultados dessas análises confirmam um grau de contaminação de coliformes 

fecais e totais dessas águas, sendo que o ponto P-1 apresenta maior concentração, enquanto os 

pontos P-5 e P-6 estão ausentes de Escherichia coli. 
 

Palavras-chave: Qualidade da água. Poços. Contaminação. 
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1. INTRODUÇÃO  

O município de São João da Ponta está localizado na mesorregião do nordeste paraense e 

microrregião do salgado, abrangendo uma área territorial de 196.9739 km² e conta com 5.884 

habitantes, segundo o censo do IBGE de 2016, o município tem localização central com latitude 

de 00°50ʼ59”Sul e longitude 47°55ʼ12” oeste. Seu principal acesso se dá pela rodovia PA-136 

(Rodovia Castanhal – Curuçá) e PA-375. A pesquisa iniciou-se com cadastramento de 6 pontos 

estudados (três poços tubulares, dois poços amazonas e uma cisterna), foram feitas as coletas das 

amostras de água, no período de seca na região, propondo-se avaliar a qualidade dessas águas, 

através das análises físico-químicas e microbiológicas. 

Os poços amazonas e tubulares feitos pela população na cidade de São João da Ponta 

atingem em torno de 10 e 50 metros respectivamente, os amazonas são rasos e localizados próximo 

às zonas de contaminações de efluentes domésticos, enquanto aos tubulares apresentam uma 

profundidade maior, mas mesmo assim, correm risco de contaminação, favorecendo assim a 

infiltração do solo por águas provenientes de fossas sépticas e outras fontes poluidoras, 

contaminando os aquíferos da região, ocasionando problemas a população que fazem uso diário 

dessas águas. Porém, a população não se dá conta da contaminação das águas, ou mesmo da 

distância dessas fontes poluidoras em relação aos poços construídos. 

A cidade de São João da Ponta, assim como outras cidades próximas, encontra-se em 

desenvolvimento habitacional desordenado, onde o serviço de saneamento é precário, de forma que 

a maioria dos efluentes provenientes de fossas sépticas, de esgotos, de lixos e de cemitério são 

lançados a céu aberto, infiltrando no subsolo e contaminando as águas subterrâneas da região, 

podendo trazer assim enfermidades ocasionadas por substâncias químicas (amônia e nitrato) e 

microrganismos (bactérias de coliformes) nocivos à saúde humana. 

Portanto, com base a essas problemáticas, estimasse que seja importante uma pesquisa que 

permitisse subsidiar o trabalho sobre a qualidade das águas subterrâneas da cidade de São João da 

Ponta, estabelecendo parâmetros para análises físico-químicas e microbiológicas dessas águas e 

mostrar resultados que permitem avançar na interpretação dos dados dessas análises em 6 poços 

cadastrados na região, e estabelecer correlações entre os agentes poluidores e qualidade da água, 

justificando assim, o presente trabalho.  

Este trabalho tem como objetivo geral, analisar a qualidade da água de poços destinada ao 
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consumo humano pelos moradores do bairro Centro de São João da Ponta - PA, utilizando meios 

de análises físico-químicas e microbiológicas dessas águas. Buscou-se então alcançar três objetivos 

específicos: 1) Fazer o cadastramento de 5 (cinco) poços e uma cisterna da área pesquisada; 2) 

Coleta das amostras de água dos poços e da cisterna e 3) Análise e interpretação dos parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos das amostras das águas dos poços (tubulares e amazonas) e da 

cisterna, para diagnosticar a condição de potabilidade da mesma para consumo humano com base 

nas legislações da Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para os procedimentos metodológicos, primeiramente foram feitas revisões bibliográficas 

sobre os temas abordados em recursos hídricos subterrâneos, qualidade da água e poços, mostrando 

assim, a perspectiva dos objetivos dessa pesquisa, que é de avaliar a qualidade da água de 5 poços 

e uma cisterna do bairro Centro da cidade de São João da Ponta-PA. A partir desse levantamento, 

os procedimentos metodológicos foram divididos em dois: 1) Procedimento de campo e 2) 

Procedimento de laboratório, descritos a seguir: 

 

2.1 PROCEDIMENTO DE CAMPO 

 

Nesta etapa foram feitos os cadastramentos dos pontos estudados P1, P2, P3, P4, P5 e P6, 

logo em seguida foi aplicado um questionário a população que consomem as águas dos 5 poços e 

da cisterna. Todos os pontos foram plotados no mapa de localização dos pontos em coordenadas 

longitudinais e latitudinais com escala de 1:14.500 (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa de localização dos pontos de amostragem dos poços da área de abrangência – bairro 

Centro da cidade de São João da Ponta - Pará. 

 
Fonte: Imagem de satélite de São João da ponta – Google Earth/image2017 (SPOT IMAGE) adaptada. 

 

Os 6 pontos cadastrados, apresentam-se em: 3 (três) poços tubulares de profundidades que 

variam de 50m representado pelo ponto P1 - poço do hospital municipal, 42m representado pelo 

ponto P3 - poço da cidade e 16m correspondendo ao ponto P4 - poço residencial; 2 (dois) poços 

amazonas (escavados) com 7 e 10m de profundidades, correspondendo aos pontos P5 e P6 

respectivamente (poços residenciais), e 1 (uma) cisterna representada pelo ponto P2 (galpão da 

Secretaria de Transporte) (Figura 2). Todas as informações dadas por proprietários das residências 

e funcionários dos órgãos públicos (Quadro 1).  
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Figura 2 - (P1) poço tubular do hospital, (P2) cisterna - galpão da Secretaria de transporte, (P3) poço da 

cidade, (P4) poço residencial e (P5 e P6) poços amazonas residenciais com vistas externa e interna. 

 
Fonte: Lisbôa e De Jesus (2017). 

 

Quadro 1 - Identificação dos pontos analisados da área de estudo 

Nº 

Pontos 

Unidades 

Residencial ou 

Institucionais 

 

Localidades 

Tipos de 

Poços 

Prof. 

poço 

Distância 

da fossa 

P1 Hospital PA – 375 – Centro Tubular 50 m 40 m 

P2 Galpão da 

Secretaria de 

Transporte 

PA – 375 – Centro Cisterna -- 35 m 

P3 Poço da Cidade Tv. Independência - Centro Tubular 42 m 50 m 

P4 Residência I Rua Rodrigues dos Santos Tubular 16 m 12 m 

P5 Residência II Tv. Magalhães Barata Amazonas 7 m 10 m 

P6 Residência III Tv. Magalhães Barata Amazonas 10 m 15 m 
Fonte: Lisbôa e De Jesus (2017). 

 

As amostras de água desses poços foram armazenadas em garrafas de polietileno de 300ml, 

devidamente higienizadas e secas. Estas foram identificadas de acordo com o número dos pontos 

cadastrados, preservadas em uma caixa de isopor, e imediatamente encaminhadas para o 

laboratório de biologia do campus universitário de Belém/CCSE/UEPA, para as análises dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 
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2.2 Procedimento de laboratório 

Nesta etapa laboratorial, se selecionou os parâmetros que pudessem melhor caracterizar do 

ponto de vista físico-químicos e microbiológicos das águas subterrâneas da área de estudo:  

 

2.2.1 Parâmetros físico-químicos 

Os parâmetros químicos analisados foram: amônia e nitrato (todos analisados através do kit 

de potabilidade da Empresa ALFAKIT LTDA), utilizando os manuais de instruções do kit básico 

de potabilidade e Ecokit II para água doce, seguindo a sua metodologia própria. Os métodos dos 

kits estão descritos no quadro 2 abaixo. 

Quadro 2 - Métodos dos parâmetros químicos 

Parâmetros químicos 

Parâmetro determinado (unidade de medida) Método 

Amônia (mg/L) Titulação (azul de indofenol) 

Nitrato NO-
3 (mg/L) Colorimetria 

Fonte: Lisbôa e De Jesus (2017). 

 

O parâmetro físico: potencial hidrogeniônico (pH) foi analisado com um pH-metro manual 

digital de marca INSTRUTHERM PH-1700, equipados com eletrodo de vidro e previamente 

calibrados com soluções tampões (4,0 e 7,0).  

 

2.2.2 Parâmetros microbiológicos 

Para as análises microbiológicas foram utilizados os parâmetros para coliformes totais e 

fecais ou termotolerantes (Escherichia coli), utilizou-se cartelas com o meio de cultura do kit 

microbiológico Colipaper® da Empresa ALFAKIT LTDA. A análise foi realizada a partir de 

cartelas protegida em uma embalagem plástica, prontas com o meio de cultura em forma de gel 

desidratado que é capaz de detectar e quantificar a presença de coliformes totais e termotolerantes 

(Meio cromogênio em DIP SLIDE em papel Colipaper – concentração mínima detectável 80 

UFC/100 mL meio rastreado à cepa bacteriana Escherichia coli para coliformes termotolerantes e 

Enterobacter cloacae para coliformes totais). 

Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos, foram analisados e interpretados de 

acordo como os padrões pré-estabelecidos pela Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde, que 

estabelece os Valores Máximos Permitidos (VMP) pelas águas subterrâneas para consumo humano 

(BRASIL, 2011). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Interpretação das análises físico-químicas 

 

Para as análises físico-químicas das seis amostras de água da cidade de São João da Ponta 

foram utilizados os seguintes parâmetros: pH, amônia e nitrato, conforme mostra a tabela 1, abaixo. 

Os resultados obtidos foram comparados com os Valores Máximos Permitidos (VMP) 

recomendados pela Portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde do Brasil. Para uma melhor 

interpretação foram gerados 3 gráficos dos parâmetros analisados na área estudada, com o recurso 

do software Excel. Os gráficos permitiram uma interpretação analítica dos resultados. 

 

Tabela 1 - Resultados das análises físico-químicas das amostras de água de 5 poços e 1 cisterna da cidade 

de São João da Ponta. 

Parâmetros Físico-químicos 

 

Parâmetros 

 

VMP 

Ponto 

P1 

(Poço

) 

Ponto 

P2 

(Cisterna) 

Ponto 

P3 

(Poço

) 

Ponto 

P4 

(Poço) 

Ponto 

P5 

(Poço) 

Ponto 

P6 

(Poço) 

 

Médi

a 

pH (upH) 6,0-

9,5 

7,2 6,5 6,8 4,4 5,4 6,1 6,0 

Amônia 

(mg/L N-NH3) 

1,5 0,121

4 

0,3035 0,121

4 

0,1214 0,1821 0,3035 0,192 

Nitrato 

(mg/L N-NO-3) 

10 0 0 0 5,0 7.0 1,0 2,16 

VMP – Valores Máximos Permitidos pela portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde 

Fonte: Lisbôa e De Jesus (2017). 

 

3.1.1. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

A Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde estabelece como limite de potabilidade 

para água subterrânea o pH entre 6,0 e 9,5. Considerando as análises do pH realizada na área de 

estudo, os poços P4 e P5 apresentam valores abaixo do recomendado pela portaria, com 4,4 e 5,4 

respectivamente. Enquanto que, os poços P1, P3 e P6 e a cisterna do galpão da Secretaria de 

Transporte (ponto P2) apresentam-se com valores dentro dos padrões de potabilidade da lei vigente. 

O gráfico 1 mostra a variação dos valores de pH das águas dos 5 poços e da cisterna, onde 

obteve-se o maior pico observado no poço P1 com valor máximo de 7,2 e valor mínimo de 4,4 no 

poço P4, com média de 6,0. Quando se observa o gráfico abaixo, a linha de tendência diminui em 

direção aos poços P4 e P5, demonstrando aumento da acidez nas águas subterrâneas da região em 
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foco, isto se dá devido a sua proximidade com as águas superficiais como no caso o Rio Mocajuba, 

(ver o mapa de localização da área de estudo na figura 1). Neste contexto, pode-se dizer que as 

águas analisadas dos poços P4, P5 e P6 utilizados pelos moradores de São João da Ponta são 

consideradas ácidas, com exceção do poço P1 que é alcalina e P3 que tende a neutralização, porém 

os poços P4 e P5 encontram-se abaixo do VMP pela portaria 2.914/2011 considerada imprópria 

para consumo, enquanto que os demais poços e a distribuição da água da cisterna apresentam-se 

dentro dos padrões para consumo humano. 

 

Gráfico 1 - Valores de pH da área urbana no município de São João da Ponta 

 
Fonte: Lisbôa e De Jesus (2017). 

 

3.1.2. Amônia 

 

BRASIL (2011) estabelece na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que a amônia 

esteja no Valor Máximo Permitido (VMP) de 1,5 mg/L N-NH3 para consumo humano. 

Para amônia, os valores ficaram entre 0,1214 (poços 1, 3 e 4) e 0,3035 mg/L (poço 6 e 

cisterna) (gráfico 2), com média de 0,1922 todos as amostras analisadas, apresentaram amônia com 

valores muito baixos, considerado assim, dentro dos padrões de potabilidade. 

Costa et al., (2012) apud (RIBEIRO, 2017), relatam que a ocorrência de concentrações 

elevadas de amônia pode ser resultante de poluição próxima, bem como de redução de nitrato por 

bactérias ou por íons ferrosos presentes no solo. A presença de amônia indica contaminação recente 

e pode estar relacionada à construção precária dos poços e falta de proteção dos aquíferos. 
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Gráfico 2 - Valores de Amônia da área urbana do município de São João da Ponta. 

 
Fonte: Lisbôa e De Jesus (2017). 

 

3.1.3. Nitrato 
 

Os resultados dos teores de nitrato nas amostras dos cinco poços e da cisterna da cidade de 

São João da Ponta ficaram dentro dos padrões de potabilidade para consumo humano exigido pela 

lei vigente que diz que a água não pode ser superior a 10 mg/L de NO3
2, onde os poços P1 e P3 e 

a cisterna, obtiveram valores nulos de concentração de nitrato, enquanto que os poços P4, P5 e P6 

obtiveram teores de 5 mg/L, 7 mg/L e 1 mg/L, respectivamente (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Valores de Nitrato da área urbana do município de São João da Ponta. 

 
Fonte: Lisbôa e De Jesus (2017). 

 

3.2. Interpretação das análises microbiológicas 

 

A presença de microrganismos, como os coliformes fecais e totais nas amostras de água, 

geralmente é decorrente da poluição das fezes humanas ou de animais, mostrando assim uma real 

situação de risco a saúde da população de São João da Ponta, que consomem as águas subterrâneas 
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do local. As análises microbiológicas das seis amostras coletadas na área estudada foram realizadas 

no mês de junho período que chove menos na região, obtiveram os seguintes resultados (Tabela 2): 

Tabela 2 - Resultado das análises microbiológicas das amostras de água de 5 poços e 1 cisterna da cidade 

de São João da Ponta. 

Parâmetros Microbiológicos 

Parâmetros VMP P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Coliformes fecais/ E.coli 

(UFC/100ml) 

 

Ausente 

 

5.400 

 

1.600 

 

160 

 

400 

 

Ausente 

 

Ausente 

Coliformes totais 

(UFC/100ml) 

 

Ausente 

 

15.200 

 

2.800 

 

4.000 

 

3.200 

 

1.600 

 

2.560 

VMP – Valores Máximos Permitidos pela portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde 

UFC – Unidade Formadora de Colônia 
 

Verificou-se que das seis amostras analisadas 66,6% deram positivo para Escherichia coli 

(poços P1 e P3 e a cisterna), somente os poços P5 e P6 foram ausentes de coliformes 

termotolerantes, e 100% das amostras deram positivo para coliformes totais (Enterobacter 

cloacae). Segundo a lei vigente citada acima, estas águas encontram-se fora dos padrões de 

potabilidade para consumo humano. A presença de E. coli e E. cloacae nessas águas, são 

prejudiciais a saúde humana, visto que seus valores estão em excesso, variando de 160 a 5.400 

UFC (poços P3 e P1), respectivamente, pois podem causar doenças como: infecção intestinal 

(diarreias), infecção urinaria e outras doenças patológicas. Já os coliformes totais nas seis amostras 

ultrapassaram os valores máximos permitidos pelo ministério da saúde apresentando até 15.200 

UFC no poço P1. Vale lembrar que este poço é o que abastece a caixa d’água do hospital municipal, 

enquanto que o poço P3 que abastece a população em geral da cidade de São João da Ponta, 

apresenta coliformes totais em valores de 4.000 UFC. 

A presença de coliformes total e termotolerantes é um indicativo que essas águas entraram 

em contato com matéria orgânica em decomposição. Este fator contaminante pode ser explicado 

pelas más condições de construção dos poços e pela proximidade de fossas sépticas.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

Concluiu-se que as águas do bairro Centro da cidade de São João da Ponta destinadas para 

o consumo humano, são provenientes de sociedades da água de poços amazônicos, tubulares e de 

uma cisterna, sendo estes, na maioria das vezes, sem tratamento específico.  
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• O resultado do pH foi considerado ácido nos poços P4 e P5 com valores 4,4 e 5,4 

respectivamente, impróprias para consumo humano de acordo com a portaria 2914/2011 do MS. 

Os demais pontos apresentam-se com valores dentro dos padrões de potabilidade da lei vigente. 

• Para amônia, os resultados das análises estão dentro dos padrões estabelecidos pela portaria 

2914/2011, pois apresentam valores abaixo de 1,5 mg/L NH3, o maior valor chega a 0,3035 mg/L 

NH3, a média para os pontos analisados foi de 0,191 mg/L NH3. Lembrando que a amônia é um 

dos principais indicadores de contaminação também por esgoto doméstico e fossas sépticas. 

• Os resultados de nitrato estão dentro dos padrões estabelecidos pela lei vigente, onde as 

amostragens obtiveram médias de 2,16 mg/L N-NO-3, segundo a portaria 2914/1 que permite o 

VMP até 10 mg/L N-NO-3. 

• Para as análises microbiológicas, somente os pontos P5 e P6 não apresentaram E. Colli, 

enquanto para os coliformes totais (E. cloacae), em todas as amostras analisadas estão presentes, 

sendo que no poço P1 foram detectadas 15.200 unidades formadoras de colônia por 100ml de água. 

Confirmando alto grau de contaminação por bactérias provenientes de materiais orgânicos do tipo 

coliformes total. 
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RESUMO  

Este artigo trata-se de um relato de experiência de uma prática docente desenvolvida em um 

ambiente não formal por acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Naturais com um grupo 

de quinze alunos do ensino médio de uma escola pública de Barcarena-Pá, a qual se localiza 

próximo à praia de Itupanema. Por se tratar de um ambiente natural e por apresentar acumulo de 

lixo em local inadequado, abordaram-se conceitos básicos de Ecologia e resíduos sólidos. Por meio 

de uma caminhada se fez a exploração do local e observação da fauna e flora, bem como foi feita 

uma coleta de lixo encontrado na praia, logo após fez-se a socialização dos aspetos observados e a 

confecção artesanal de parte dos resíduos encontrados. A metodologia que envolveu este artigo 

pauta-se na análise textual discursiva. Durante este trabalho pode-se perceber o interesse dos alunos 

pelo estilo de aula e a eficácia desta para uma aprendizagem significativa. Contudo, percebeu-se 

que grande parte dos docentes não se utilizam desta metodologia, pois enfrentam dificuldades para 

a realização da mesma, as quais os próprios acadêmicos passaram por algumas. Como resultado, 

destaca-se o valor do planejamento, do conhecimento contextualizado e a eficácia de aulas práticas. 

Conclui-se que para realizar uma aula fora do ambiente escolar é necessária força de vontade, além 

de preparação e destrezas para tornar o ensino dinâmico, atrativo e contextualizado oportunizando 

estimular nos alunos a participação, habilidades de argumentação e questionamentos/investigação, 

permitindo-os a se posicionar diante do assunto e intervir na sua realidade quando necessário. 

 

Palavras-chave: Ambiente Não Formal. Contextualização. Aprendizagem significativa. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 
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1. INTRODUÇÃO  

 Para Figueiredo e Melo (2011, p. 4) “[...] a educação é um processo que ocorre a 

todo momento, em todos os espaços comuns aos seres humanos. É uma experiência de troca de 

saberes e competências dividida uns com os outros”. Perante isso, acredita-se que atuar em espaços 

não formal de ensino, possibilita o futuro docente obter experiências que enriquecem o dinamismo 

e a metodologia do professor iniciante, estabelecendo uma relação entre teoria e prática, 

preparando-o a lidar com eventuais dificuldades no ensino, além de estabelecer metodologias que 

buscam a melhoria desse trabalho educativo (LANZER, 2009).  

 Foi nesse sentido que no curso de ciência Naturais – Biologia que consta na ementa da 

disciplina Estágio Supervisionado em Espaços Não Formais da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), que para os cursos de licenciatura, as práticas do Estágio I só poderão ser realizadas em 

locais fora do ambiente escolar “[...] podendo ser executado em laboratórios, centros sociais, 

museus e/ou ambientes que atendam às necessidades voltadas para o ensino das Ciências Naturais” 

(UEPA - CCSE, 2008, p. 13). 

Os espaços não formais exigem um professor mediador do conhecimento, que segundo 

Junior et al. (2010) instiga o aluno, quanto a capacidade de propor soluções para eventuais 

questionamentos, levando-o a aplicar o aprendizado em suas atividades cotidianas. Desta forma, a 

disciplina Estágio, deve ajudar na formação de um profissional comprometido com a sua profissão, 

que seja capaz de preparar o futuro docente para atuar em diversos ambientes que possibilite um 

processo educativo contextualizado conivente a realidade do aluno. Outro aspecto importante se 

situa em dispor diferentes práticas educativas, uma vez que, o processo de ensino-aprendizagem é 

dinâmico, tendo como principal foco educar e formar cidadãos críticos capazes de lutar por um 

mundo melhor. 

Perante esse contexto, o artigo objetiva analisar uma prática educativa desenvolvida por 

acadêmicos estagiários, frente a regência de 15 alunos de uma turma de 2º ano do ensino médio de 

uma escola pública próximo ao espaço não formal escolhido - Praia de Itupanema. Portanto a 

análise busca resposta a seguinte pergunta: Em que termos a prática educativa desenvolvida em 

espaço não formal pode servir como um instrumento pedagógico auxiliador nas práticas educativas 

do docente iniciante? Assim, o propósito deste artigo se pauta no auxílio de uma referência teórica-
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metodológica que possa colaborar com o docente. 

 

2. METODOLOGIA 

 A prática educativa com a temática “o lixo como matéria-prima para a produção de 

artesanato” foi desenvolvida no mês de abril na praia de Itupanema em Barcarena-PA, situada 

próximo a uma escola estadual, tendo 15 alunos de uma turma de segundo ano do ensino médio 

como público alvo. Para essa investigação os sujeitos alvo da pesquisa desenvolveram ideias em 

forma de textos que foram avaliadas por meio da análise de dados.   

Para a excussão da aula, os estagiários fizeram diversas visitas à escola, dialogando com 

o corpo técnico administrativo da instituição, professora e a turma, assegurando a realização da 

prática educativa. Houve a entrega de documentos de autorização para se respaldarem perante os 

pais e a escola. Organização do translado (a pé) seguro dos alunos até a praia, entre outras medidas. 

Inicialmente, se fez uma roda de conversar no intuito de estabelecer um diálogo e partilhar 

informações sobre o andamento dos trabalhos e o valor do companheirismo em um ambiente não 

formal. Em seguida, os alunos organizados em trios, receberam um material contendo o assunto 

abordado pelos acadêmicos, que auxiliou na exploração da praia, essa etapa foi denominada de 

“prática-exploratória”, pois possibilitou aos mesmos identificar e anotar exemplos do local sobre 

os conceitos explanados, utilizando o material disponibilizado como recurso didático. 

No retorno da caminhada, novamente ocorreu uma roda de conversa, a fim de 

compartilhar as observações anotadas. Logo após, os estagiários abordaram a questão do lixo como 

forma de poluição antrópica e impacto que causa a natureza. Posteriormente, os alunos foram 

organizados em três grupos de cinco integrantes, onde cada grupo ficou incumbido de explorar 

novamente a praia, porém com o propósito de coletar matérias que poderiam ser reciclados. Cabe 

ressaltar que foram disponibilizados utensílios para a realização da coleta como sacos plásticos e 

luvas, bem como para a higienização do material coletado, sabão liquido, esponjas e toalhas. De 

volta, foi repassado técnicas artesanais que ajudaram na confecção do material (lixo) encontrado 

na praia, forneceram-se equipamentos como tesouras sem ponta, tinta de tecido, fita adesiva entre 

outros aparatos que auxiliaram na produção dos objetos.  

Ao termino da confecção dos produtos, cada grupo fez uma apresentação aos demais sobre 

o material fabricado, descrevendo também sua funcionalidade. Na última etapa, os alunos tiveram 
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que escrever suas considerações sobre o trabalho realizado, relatando sobre o conteúdo de ecologia, 

discutido sobre a importância da reciclagem e conservação do ambiente, bem como,  opinarão a 

respeito da importância de aulas fora do ambiente escolar.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 AS DIFICULDADES DOS ESTAGIÁRIOS E SUAS SUPERAÇÕES  

Os acadêmicos encontraram muitas dificuldades, visto que a ementa da disciplina de 

Estágio Supervisionado em Espaços Não Formais está muito voltada ao campus da capital, onde 

existe espaços não formais institucionalizados, cabendo aos alunos do campus de interiorização, 

buscar ambientes não formais alternativos, por conta da ausência de espaços institucionalizados. 

Sendo assim, alguns pontos foram destacados como: 

Escolha do ambiente: devido ao pouco conhecimento da cidade de Barcarena pelos discentes 

oriundos de outros municípios do estado, os mesmos realizaram visitas a diversos locais para 

conhecer o potencial de cada um e decidir qual seria o escolhido para desenvolver a prática 

proposta. 

Público alvo: O público alvo inicial eram crianças do ensino fundamental menor, porém a escolha 

ficou muito restrita por não haver possibilidade de deslocar estes até a praia, devido à mesma se 

encontrar distante da escola e não ter transporte disponível para leva-los até o destino. Por essa 

razão, teve-se que mudar o público alvo e consequentemente a metodologia, aplicando a atividade 

com alunos do ensino médio de uma escola próxima a um espaço não formal, neste caso a praia de 

Itupanema. 

Disponibilidade de horário: para a realização da aula em espaço não formal havia necessidade de 

tempo com os alunos devido ao seu deslocamento até o local e a para pratica proposta, pois a aula 

em questão se apresentava de forma corrida, ou seja, aulas conjugadas, sendo que os alunos só 

dispunham de duas horas e vinte e cinco minutos (02:25h) distribuída durante a semana para a 

realização das aulas de Biologia, neste caso se ultrapassasse o horário prejudicaria a aula 

subsequente de outra disciplina. Essa falta de tempo é destacada por Praxedes (2009, p. 304). 

Os professores que trabalham com carga horária acima de 40 horas semanais 

tendem a não ter muito tempo para planejar uma aula mais dinâmica com seus 

alunos, muito menos uma aula num espaço não formal, e isso impossibilita 

qualquer iniciativa ou modificação na prática executada pelos professores, 
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prejudicando muito o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, pois as aulas 

somente de forma expositiva e tradicional desestimulam e não favorecem a 

aprendizagem que se deseja alcançar. 

Depois de analisar a situação, a coordenação pedagógica da escola propôs que a oficina 

fosse realizada em um dia que seria destinado à paralisação estadual, cabendo aos alunos 

decidirem se iriam participar ou não. Nesse dia, poder-se-ia contar com o total apoio da professora 

da turma e utilizar o tempo que fosse necessário. O conjunto de procedimentos vivenciados pelos 

acadêmicos e que foram destacados por autores já mencionados anteriormente, demonstram que 

as burocracias de cada parte do processo demandam um tempo que nem sempre vai estar à 

disposição do educador, impossibilitando-o de ministrar as aulas conforme o planejado, em 

função disso, acaba por recair no ensino tradicional.   

 Paralização (Estado de Greve): A escola na qual se desenvolveram as atividades pertence 

à rede estadual de ensino e durante o período de estágio aderiu à greve proposta pelo sindicato da 

categoria, entretanto, os estudantes se mostraram muito interessados em participar e aprender.  

Estas foram algumas das dificuldades encontradas para a realização da prática educativa, 

tais situações impedem muitos profissionais de realizar uma aula fora do ambiente escolar, 

necessária para proporcionar a contextualização do conhecimento que desperta o interesse do 

aluno e possibilita uma aprendizagem significativa.  

Os professores consideram importante a visitação de outros espaços para 

promover uma aula mais atrativa e contextualizada sobre Ciências e meio 

ambiente. É intrigante verificar que apesar de se saber da importância e das 

necessidades educacionais de utilizar outros espaços educativos, outras 

metodologias e formas diferenciadas de aprendizagem, ainda seja prevalente nas 

escolas práticas educativas tradicionais e ultrapassadas (LUZ e XAVIER, 2015, 

p. 302). 
 

Cabe ressaltar que as citações referidas anteriormente não contem o posicionamento dos 

autores a respeito da falta de apoio para com os professores, pois tirar aluno de sala não basta 

somente planejar aulas, envolve também parcerias com outras entidades. Tendo isso em vista, 

acredita-se que todo e qualquer projeto pedagógico necessita integrar terceiros que se sintam 

responsáveis pelos resultados e metas do trabalho. 

No momento em que houve problemas de qualquer natureza para solucionar, foi 

necessário refletir e encontrar saídas para a elaboração de uma resposta mais criativa a partir do 

diálogo, a colaboração da escola foi essencial neste processo, pois quando se trabalha em equipe 
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tem-se como objetivo a aprendizagem, desse modo, sempre valendo-se de que como o ponto central 

está no processo e nos resultados, os procedimentos podem ser  modificados e articulado de acordo 

com as necessidades do trabalho sem perder de vista os objetivos proposto para a aula.        

3.2 O APRENDIZADO DOS ALUNOS 

Para salvaguardar as identidades dos estudantes em seus depoimentos será utilizado a letra 

A (Alunos) seguida de numeral. Ex: A1, A2 e assim sucessivamente. 

Vivencia da aprendizagem: devido o contato dos estudantes com objeto de estudo, ou seja, a praia, 

foi perceptível a rapidez com que eles conseguiram assimilar o conteúdo trabalhado, sabendo 

discutir sem dificuldades a respeito da temática, trazendo exemplos reais para contribuir com a 

roda de conversa, o que foi reforçando com as explicações descritas sobre o lixo despejado no 

espaço, como impacto ambiental evidente. 

Analisando a sequência didática, como referência para a elaboração das atividades que foram 

desenvolvidas durante o estágio, percebeu-se que estas despertaram entusiasmo nos alunos, 

permitido a estes compreender e analisar o conteúdo ensinado de forma prática, onde puderam 

observar as interações do ambiente não apenas como parte do sistema, mas como um todo, 

permitido a ampliação e evolução conceitual do tema abordado, como se percebe no relato escrito 

pelo aluno A3.  

[...] Adorei as dinâmicas, e principalmente gostei da forma que os instrutores 

explicaram o conteúdo, pois nunca tinha estudado qualquer assunto nessa 

perspectiva, yyaprendi muitas coisas novas, e acredito que fica mais fácil de 

entender quando se uni teoria e prática aplicado ao cotidiano, mas acredito que o 

professor deve sempre orientar os alunos para esse processo se efetivar (A1).  

 

 valorização do descartado por meio da criatividade: O resultado dos trabalhos realizados a 

partir da utilização de matéria-prima que foi reciclada, é classificado como “artesanato de 

reciclagem”, muito valorizado atualmente devido às necessidades de preservação do meio ambiente 

(LEMOS, 2011). 
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Figura 1: Artesanato produzido com o lixo coletado na praia de Itupanema. 

 

Todos os objetos confeccionados a partir do material coletado (lixo) além de ser 

sustentável trazem à tona um aspecto importante na formação do aluno enquanto cidadão, a sua 

criatividade, pois permiti estimular o desenvolvimento cognitivo a partir da construção de suas 

próprias ideias, bem como, possibilita pensar em alternativas viáveis para a funcionalidade de cada 

material produzido. Conforme se vê na imagem os produtos A e C servem para guarda objetos, o 

B são vasos para pôr flores e o D é um brinquedo conhecido como “vaivém”. 

 

3.3 RELACIONANDO AS IDEIAS DOS AUTORES NA FALA DOS ALUNOS  

Entende-se que o Estágio Supervisionado Não Formal é uma importante ferramenta que 

põe em exercício formas de ensinar para o futuro docente, permitindo vivenciar teoria e prática de 

maneira interativa. Barbosa e Ferreira (2010) diz que, estabelecer relação entre a teoria e a prática 

com o que é vivenciado fora de sala é essencial para adquirir uma a aprendizagem coerente, 

permitindo tornar o processo educativo significativo ao entendimento do aluno, visto que, essas 

ideias se confirmam a medida que os mesmos a vivenciam na prática, como percebe-se nos 

depoimentos abaixo.    

[...] Aprendi muitos conceitos novos relacionados ao ambiente que eu não 

percebia no meu dia a dia, pois muitas coisas não faziam sentido pra mim, e eu 

também não fazia questão de saber (A2). 

[...] Gostei de tudo, pois quando a gente trabalha teoria e prática ao mesmo tempo, 

fica fácil de relacionar o conteúdo com aquilo que se tem no dia a dia, e 

principalmente amei fazer artesanato com lixo de praia, pois não sabia que era 

Autor: Rodrigues e Silva 2018. 
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possível (A3). 

 

Perrenoud (2002) apud Godinho, Karwoski (2013) destacam que os vários tipos de 

estágio, neste caso o não formal, são necessários para a formação docente, uma vez que, é o 

primeiro contato que o universitário obtém para seu desenvolvimento profissional, acumulando 

assim experiências que refletem na sua prática pedagógica, permitindo o estagiário alcançar uma 

visão crítica e contextualizada do conteúdo, dando-lhe autonomia para criar e entender que a teoria 

e a prática fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, onde estão interligadas, tornando a 

aprendizagem efetiva, aspectos que foram confirmados a partir das atividades realizadas com os 

alunos alvo durante os trabalhos da oficina.  

A última etapa teve como objetivo reunir um conjunto de informações que deu base para 

a pesquisa, na busca de argumentos que permitiam compreender o conteúdo ali abordado e 

presenciado. O depoimento do (A6) demonstra que, desenvolver atividades com interação 

professor-aluno-meio afeta positivamente o educando.  

[...] Foi muito legal, pois acredito que essas aulas me mostraram que tudo que o 

homem faz de ruim afeta a natureza e a nós também, pois percebo que todos 

dependemos do equilíbrio ambiental (A4). 

Perante essas informações, acredita-se que o professor enquanto educador, deve se 

adequar a novas didáticas que o tornem um profissional capacitado para a docência, sempre 

buscando novas perspectivas de ensino, visando o seu principal objetivo, o de formar cidadãos que 

sejam conscientes de seus deveres e direitos, tendo capacidade de agir de forma participativa nas 

questões sociais.   

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Pode-se considerar que a sequência didática apresentada e discutida entre a dupla de 

estagiários, propiciou uma referência teórica-metodológica para elaboração das atividades 

pedagógicas futuras, onde a compreensão de como elaborar ou readequar uma sequência didática 

em contextos educacionais diferenciados (praia), contribuiu para formação docente ao passo que 

os universitários se constituíram e se reconheceram como professores da própria prática educativa. 

A partir dos relatos adquiridos, observar-se que a prática educativa adotada auxiliou para evolução 

dos processos de ensino-aprendizagem dos alunos participantes, possibilitando relacionar 

concepção conceitual com a construção do conhecimento de forma contextualizada. Por meio 
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disso, os acadêmicos obtiveram subsídios para avaliarem sua própria postura pedagógica como 

docente iniciante. 

Compreender que para atuar adequadamente como professor educador e não como 

professor repassador de informação, não basta somente dar aulas, é necessário dispor de destrezas, 

tornando o ensino dinâmico, atrativo e contextualizado oportunizando estimular nos alunos a 

participação, habilidades de argumentação e questionamentos/investigação, permitindo-os a se 

posicionar diante do assunto. Para tanto, o professor necessita ter domínio de conteúdo no intuito 

de conduzir um diálogo construtivo pautado numa ação pedagógica democrática, como afirma 

Lima e Neto (2015, p. 9) “[...] a sabedoria docente é complexa e abrange muitas facetas e 

dimensões, a maioria encontra-se relacionadas com o domínio do conteúdo e competência 

pedagógica”. Diante disto, o processo de contextualização aplicado durante o estágio trousse 

aspectos concretos da realidade dos alunos, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais 

significativo, tanto para o aluno que aprende o conteúdo de forma dinâmica e contextualizada, 

como para o professor, que pode rever suas práticas docentes na perspectiva de sempre buscar o 

melhor.  

Os relatos dos alunos permite concluir que os mesmos compreenderam e perceberam os 

subsídios teóricos que a sequência de atividades propiciou no processo de ensino-aprendizagem, 

pois em relação à formação conceitual, abriram-se caminhos que contribuíram para a percepção da 

construção de novos conhecimentos. Nesse processo, os estagiários adquiriram referências para 

avaliarem e reelaborarem sua postura pedagógica. Consequentemente, a partir do Estágio 

Supervisionado em Espaços Não Formais, obtiveram-se subsídios auxiliadores para a formação 

docente iniciante, ao passo que os acadêmicos se constituíram e se reavaliaram como professores 

em contínua formação profissional, pois se acredita que a formação continuada do professor é 

essencial para buscar novas visões de práticas educativas condizentes a realidade do aluno. Assim, 

percebe-se que esta pesquisa deve continuar, uma vez que, o processo da formação docente vai 

além da educação adquirida no ensino superior, onde ela também se dá na interação com seus 

alunos, com corpo técnico administrativo da escola, com os pais, com os outros professores, ou 

seja, se dá na escola e fora dela diante de uma postura reflexiva. 
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RESUMO  

A agricultura familiar possui grande importância no setor econômico brasileiro, já que é 

responsável por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país, entretanto essa atividade 

exerce grandes impactos, principalmente no solo quando estão inseridas nas áreas de preservação 

ambiental. A área de estudo foi a Ilha de Cotijuba, pertencente ao município de Belém/PA. A 

pesquisa visou analisar a influência que a agricultura familiar exerce nesta área. A pesquisa 

caracteriza se como um estudo exploratório e qualitativo, a qual valeu-se de entrevistas não 

estruturadas e não dirigidas à três famílias que realizam esse tipo de atividade. As famílias 

entrevistadas utilizam técnicas consideradas tradicionais, mesmo direcionando suas atividadesao 

uso dito agricultura orgânica,com a utilização deste tipo de técnicas os lotes apresentam degradação 

do meio ambiente.A pesquisa mostra o paradigma do desenvolvimento agroecológico, que é 

produzir alimentos de forma justa, mas sustentável. O desafio é transformar a “forma de 

pensamento” dos agricultores familiares como um processo transição do tradicional para o 

agroecológicopara que não se perca a identidade de suas atividades tradicionais. Observou-se que 

os impactos ambientais causados por práticas agrícolas nos remetem a falta de disponibilidade de 

tecnologias agroecológicas, situação essa que consideramos um risco para a manutenção de 

importantes espécies, pois é uma região importante para a manutenção da biodiversidade 

amazônica. Faz se necessário neste sentido maior atuação do poder público na gestão da ARIE 

(Área de relevante interesse ecológico), juntamente com os agricultores familiares, de forma que 

se faça eficaz a implementação das políticas e de tecnologias agroecológicas para a preservação da 

Ilha de Cotijuba. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Ilha de Cotijuba. Impactos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil possui, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

apenas 15,64% de população rural, porém é a agricultura familiar a principal responsável pela 

comida que chega às mesas da população brasileira, respondendo por cerca de 70% dos alimentos 

consumidos em todo país, como cita o Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA (2015). 

De acordo com o Censo Agropecuário Brasileiro publicado pelo IBGE (2006), essa forma 

de plantação constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil 

habitantes, além de ser responsável por 35% do produto interno bruto nacional, produzindo 87% 

da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil. 

O agricultor familiar é conceituado, segundo a Lei Nº 11.326 de 2006, que institui a Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, como aquele que 

desenvolve atividades econômicas no meio rural e que atende alguns requisitos básicos, tais como: 

não possuir propriedade rural maior que 4 módulos fiscais, utilizar predominantemente mão de 

obra da própria família nas atividades econômicas de propriedade e possuir a maior parte da renda 

familiar proveniente das atividades agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural. 

Na Região Norte, a agricultura familiar possui uma área total de 16.647.328 hectares, de 

acordo com o Censo Agropecuário Brasileiro (IBGE, 2006), no qual preserva agro biodiversidade 

da região, sendo que parte dos alimentos como cupuaçu, guaraná, açaí, palmito e castanhas 

advindos dessa forma de agricultura estão espalhados em mais de 413 mil unidades produtivas 

(MDA, 2014). 

A Ilha de Cotijuba, localizada no município de Belém, é uma das ilhas com maior influência 

urbana. Entretanto, a prática da agricultura familiar na região, é realizada por pequenos produtores 

familiares e com culturas diversificadas, que são destinadas em sua maior parte para alimentação 

das famílias, e seu excedente comercializados no distrito de Icoaraci e na capital, dessa forma, 

sendo um mecanismo de subsistência para os agricultores familiares (SCALABRIN; PRAZERES, 

2013).  

Tendo em vista que as atividades da agricultura familiar são de grande importância 

econômica, sendo vinculada ao abastecimento do mercado interno, além da base alimentar das 
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próprias famílias, a presente pesquisa teve como objetivo analisar qualitativamente os impactos 

ambientais presente na ilha de Cotijuba, causados pelas práticas tradicionais na agricultura familiar. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A ilha de Cotijuba (ver fig.1) faz parte do estuário amazônico, é uma das 39 ilhas que fazem 

parte do arquipélago de Belém. É localizada em latitude: - 1.21667 e longitude: -48.5333. Tem 

limite ao norte pela baía de Marajó, ao sul pelo furo do Mamão, que a separa das ilhas de Jutuba e 

Paquetá, à leste pela ilha de Tatuoca e a oeste pelo canal de Cotijuba, estando a uma distância de 9 

km do distrito de Icoaraci e a 33 km do centro de Belém (HÜFFNER, 2011), possuindo uma 

população estimada em 3.450 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, 2015). 

A ilha de Cotijuba se encontra sob jurisdição administrativa da prefeitura municipal de 

Belém, fazendo parte do Distrito Administrativo do Outeiro – DAOUT, e através de lei municipal 

foi instituída como área de proteção ambiental – APA no ano de 1990. Segundo Porto (2006) “a 

Ilha de Cotijuba é considerada Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) - Unidade de 

Conservação Ambiental de Uso Sustentável” (HÜFFNER,BELLO 2013). 

De acordo com Huffner e Bello (2013) apud Loureiro (2005)  Porto (2006) ARIE é uma 

área de pequena extensão, com pouca ocupação humana (o que não é o caso de Cotijuba), 

comcaracterísticas naturais singulares ou que abriga exemplares raros da biota regional e cujo 

objetivo é manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local, ou seja, Cotijuba a 

partir do previsto 

 em lei deveria ser preservada tendo sua fauna e flora monitoradas mediante ações do poder 

público o que não vem a ocorrer. 

A Figura 1 destaca a localização da Ilha de Cotijuba em relação a região insular e demais 

municípios da RMB. 
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                     Figura 1 -Localização da APA da Ilha de Cotijuba. 

 

                                         Fonte: Da Costa, et al. 2015. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa caracteriza se como um estudo exploratório1 e qualitativo2, cuja intenção 

manifesta-se em descrever a influência da agricultura familiar na Área de Proteção Ambiental 

(ARIE) da Ilha de Cotijuba, assim discriminados, respectivamente: 

1 - A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema 

com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

(SILVA; MENEZES, 2005). 

2 - As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 

relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das 

diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo 

entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus 

dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências.(SILVA; MENEZES, 2005). 
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2.3 AMOSTRA E COLETA DE DADOS  

A ARIE da Ilha de Cotijuba foi escolhida como área amostral devido à forte influência 

socioeconômica que vem sofrendo a partir das atividades turísticas, de agricultura e piscicultura, 

principalmente. Estas, que modificam o desenvolvimento e a preservação dos ecossistemas 

presentes na ARIE, sendo realizada uma visita inloco, no mês de Novembro de 2017, de modo a 

conhecer a realidade da ilha. 

A presente pesquisa valeu se de um estudo de campo, onde foram realizadas observações 

tanto nas áreas de agricultura familiar, como na Ilha em geral, além da aplicação de entrevistas não 

estruturadas e não dirigidas a três famílias que realizam esse tipo de atividade. A fim de utilizá-las 

nos estudos exploratórios, que visam conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há 

nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 

estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe (FONSECA, 2002). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio das entrevistas e observações, com os dados coletados, foi possível chegar a 

diversas informações. Foram visitadas 3 famílias, as quais tinham a prática da agricultura familiar 

para sua subsistência.  

A propriedade 01 possui a área de um módulo fiscal, e é a única a possuir a Autorização 

de Supressão Vegetação (ASV) emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA). Nela foi possível observar vários tipos de culturas, como produção 

de hortaliças e leguminosas, entre elas estão couve flor(Brassicaoleracea L. var. acephala D.C.), 

machiche(Cucumisanguria L),cebolinha(Alliumschoenoprasum L.), jambu(SpilhantesOleraceae), 

entre outros, porém a principal produção é de  Cyperusarticulatus, conhecida como Priprioca, como 

pode-se visualizar na figura 2. Esta é uma raiz de onde pode ser extraído o óleo, com uma fragrância 

inigualável, sendo conhecido como “O óleo cheiroso da Amazônia.” (AMAZÔNIA NUTRI, 2016). 

É cultivada apenas para o comércio de óleos, perfumes, hidratantes sendo parte integrante da renda 

da família. 
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Figura 2 – Cultivo de Pripioca na propriedade 1. 

                                               Fonte: autores (2017). 

Esta espécie vegetal é exótico e como exposto, foi introduzida na Ilha há mais de dez anos, 

como resultado da negociação entre a comunidade representada pelo Movimento de Mulheres das 

Ilhas de Belém (MMIB) com uma Empresa de cosméticos “x”, no qual adquire essa produção para 

fabricação de produtos de beleza. 

Esta Empresa “x” exige que o processo seja totalmente orgânico, sem a utilização de 

fertilizantes, e sem o uso do sistema de corte e/ou queima na preparação da área. Desta forma, são 

os moradores que realizam a atividade, fazem a limpeza da área destinada ao plantio de forma 

sustentável, ou seja, realizam a roçagem e retiram o material do local, no entanto os materiais são 

levados para uma área onde são queimados já que a Ilha não possui sistema de coleta de resíduos.  

Além disso, eles constroem leiras utilizando-se de adubo orgânico e de cama de aviário 

advinda do município de Santo Antônio do Tauá/PA. Também é realizada na área, a rotação de 

culturas, no qual auxilia a reposição de nutrientes do solo, para conservar o espaço agrícola, e ainda 

consiste na alternância planejada e previamente ordenada do cultivo de diferentes tipos de vegetais 

em um determinado período sobre um dado local (PENA,2017).Com tal medida, a exploração do 

solo é feita de modo sustentável, no entanto ainda existem impactos, como a retirada da vegetação 

natural do terreno para plantação de espécies não nativas, como a priprioca e mogno 

(Swieteniamacrophyll).  

Além desta cultura, foi relatada também a produção de hortaliças e leguminosas como 

couve flor, maxixe, cheiro verde, cebolinha, jambú, entre outros, como observado na figura abaixo, 
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os quais uma parte é retirada para a alimentação da família e outra destina-se ao comércio em feiras 

no distrito de Icoaraci e Belém, auxiliando a sua renda mensal. 

Figura 3–Produção de hortaliças e leguminosas. a) Plantação de legumes b) Secagem de feijão. 

 

Fonte: autores (2017). 

A propriedade 02, considerada um quintal agroflorestal, apresenta uma grande diversidade 

de espécies vegetais, entre elas possui o Açaí (Euterpe oleracea), Tucumã 

(Astrocaryumaculeatum), Andiroba (Carapaguianensis), Mogno (Swieteniamacrophylla), 

Biribazeiro (Rollinia mucosa), no qual contribui para a formação de um banco de sementes para 

futuras gerações, possuindo como objetivo a preservação dos exemplares da flora para casos 

extremos, como incêndios ou degradação ambiental.  

Verificou-se a frequência, em média, de 500 indivíduos de Açaí na propriedade, entre o 

tipo roxo e branco, sendo produzidos para subsistência e para a comercialização. O proprietário 

realiza o comércio desses produtos para restaurantes e feiras localizados em Belém, além do 

consumo próprio. 

Na propriedade foi observada a presença de áreas degradadas oriundos de tratos culturais 

não aplicados adequadamente nos plantios. Os consórcios naturais podem ser utilizados para 

restaurar florestas e recuperar áreasdegradadas, no quintal é possível notar a erosão do solo, grandes 

áreas inutilizáveis, solo pobre em nutrientes, ver figura 4, o que pode interferir na conservação 

ecossistema regional. 
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Figura 4- Impactos na propriedade 2. 

Fonte: autores (2017). 

A propriedade 03 tem estrutura física construída de forma a inferir um impacto moderado 

na natureza, foi utilizado apenas madeira e folhas de palmeiras do terreno. A família vive 

exclusivamente da subsistência com a plantação de açaí, a piscicultura das espécies Tambaqui e 

Tambatinga, a produção de mel de abelhas sem ferrão conhecida como melicultura, além de criação 

de galinhas. 

A proprietária revelou que no entorno da região houve grandes desmatamentos e 

queimada, o que trouxe diversos impactos negativos às suas atividades, principalmente a 

melicultura, ocorrendo a dispersão de insetos que atacavam as colméias, além da erosão no solo, o 

seu empobrecimento, entre outros fatores. 

A assistência técnica vem do Estado, no quesito de informações técnicas e cursos, como 

o de agricultura orgânica. Entretanto, como exposto pela entrevistada, mesmo com os cursos e 

estudos oferecidos, percebe-se que há muita resistência no que diz respeito à implementação de 

novas tecnologias que envolvam sustentáveis nos plantios, o que dificulta o desenvolvimento da 

ilha de Cotijuba. 

Foi relatado a dificuldade que o pequeno agricultor encontra em obter recurso financeiro 

do Estado, pois todo o processo burocrático exigido para o agricultor só demonstra que é necessária 

uma avaliação no processo pois, muitas vezes eles acabam desistindo da solicitação desses 

recursos. 
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4. CONCLUSÃO  

Diante do estudo feito na Ilha de Cotijuba, foi possível verificar que mesmo a Ilha 

apresentando um certo grau de urbanização, a agricultura familiar ainda mostra ser muito forte, 

pois é dela que os moradores tiram sua alimentação, além do produto para vendas em feiras do 

Distrito de Icoaraci e Belém. Entretanto, foi possível concluir que mesmo os agricultores 

implantando técnicas sustentáveis, essa atividade traz diversos impactos para Ilha, já que induz a 

práticas como: desmatamentos, queimadas, erosão, compactação do solo, utilização de técnicas 

que degradam o solo, entre outros. 

Diante dos dados fica clara a necessidade de ações do Poder Público juntamente com os 

Agricultores familiares. A disseminação de conhecimento sobre práticas e técnicas sustentáveis de 

agricultura são propostas que podem oportunizar a manutenção da relevância biológica do 

arquipélago.  

Apesar da Ilha de Cotijuba ser de suma importância para o ecossistema amazônico, não há 

as fiscalizações devidas para regulamentação de ações que evitem os impactos da mesma, onde 

apenas algumas organizações, como o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, atuam na 

gestão da Ilha. 
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RESUMO  

A Doença de Chagas é uma patologia humana que tem como causador o protozoário Trypanossoma 

cruzi, cujo vetor principal é um inseto denominado barbeiro. Essa pesquisa que se propôs a apurar 

causas que influenciaram no surgimento de infecção do protozoário triatomíneo no município de 

Abaetetuba localizado no estado do Pará, com foco no período de 2015 a 2017. Pelos dados 

coletados no Setor de Endemias (SE) do município, foi observado um aumento do número de casos 

confirmados na fase aguda da doença nos respectivos anos, juntamente com algumas justificativas 

acerca das ocorrências. Sob a perspectiva de uma abordagem qualitativa com entrevistas 

envolvendo responsáveis do SE, constatou-se um aumento simultâneo da doença. O acréscimo de 

registros ocorreu devido este atender municípios próximos, se constituído em município polo. 

Todavia aponta que o município já não se enquadra como uma área de risco se comparado ao surto 

ocorrido em 2012, mesmo com os dados mostrando crescimento no número de casos positivos, 

pois a maioria dos casos não foram autóctones do município. 

 

Palavras-chave: Doença de Chagas. Abaetetuba. Casos positivos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em países com clima e características tropicais, são muito comuns terem diversos tipos de 

doenças causadas por: vírus, bactérias, protozoários, dentre outros. Isso se dá por que esses 

parasitas (os vetores) em sua maioria preferem locais úmidos e abafados para ter seu ciclo de vida. 

As constantes mudanças climáticas se tornam um dos fatores que contribui para que 

doenças se proliferem, pelo aspecto deste fator interagir diretamente com a sensibilidade dos 

sistemas biológicos que estão suscetíveis a tais mudanças, por exemplo, temperatura, precipitação 

e humidade (ABRANTES; SILVEIRA, 2009 apud NUNES, 2011). 

A Doença de Chagas, alvo de discussão desse artigo, causada pelo protozoário 

Trypanossoma cruzi, descoberto pelo pesquisador e médico Evandro Chagas em 1909. Encontra-

se presente em muitos países Latinos Americanos, por isso, tal enfermidade pode ser também 

denominada de Tripanossomíase americana (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015 apud 

DIAS et al, 2016), segundo estes autores esta doença está ligada a pobreza humana, ou seja, os 

locais com maior ocorrência de contaminação são os países sub ou não desenvolvidos, deficientes 

em saneamento básico, higiene no preparo de alimentos, dentre outros. 

No Brasil, atualmente, há um alto índice de pessoas contaminadas com tal endemia, a partir 

de vários estudos estima-se que recentemente em todo nosso país 1,9 milhão a 4,6 milhões de 

pessoas infectadas pelo Trypanossoma cruzi (MELO, JÚNIOR, HEUKELBACH, 2014; HOTES, 

FUGIWARA, 2014; BERN, KJOS, YABSLEY, 2011 apud DIAS et al, 2016), constituindo-se 

assim a variação de 1,0 a 2,4% da população atual. 

Certamente com o constante avanço populacional adentrando em regiões florestais, há 

desequilíbrios biológicos, tornando possível assim o contato do protozoário com o ser humano que 

passa a ser um novo hospedeiro para da doença. 

1.1. DOENÇA DE CHAGAS E SEUS DESDOBRAMENTOS 

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas fora designado por Oswaldo Cruz (DIAS et al, 2016) 

para observar a “correlação existente entre os triatomíneos que infestavam as moradias e a moléstia 

que afligia grande parte da população, desvelando, em 22 de abril de 1909, a Doença de Chagas” 

(DELAPORT, 2003; apud MENDES, 2008), doença essa causada por um protozoário 

monoflagelado denominado de Trypanosoma cruzi. 
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A urbanização em diversas áreas de mata causa um eminente desequilíbrio biológico. Com 

o avanço de estados e grandes obras o homem teve seu primeiro contato com o Trypanossoma 

cruzi, tornando-se um novo hospedeiro. Antes de ser descoberta por Carlos Chagas, a 

Tripanossomose (outro nome resignado a Doença de Chagas) era restrita apenas no âmbito 

silvestre, com a interação humana, esta enfermidade é considerada uma Antropozoonose 

(ARGOLO, et al, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1989; VINHARES e DIAS, 200 apud 

MONTEIRO, 2015). 

 “A Doença de Chagas, uma zoonose, tem como agente etiológico o protozoário 

monoflagelado Trypanossoma cruzi” (SAÚDE-GUIMARÃES; FARIA, 2007 apud COSTA, 

2010) “ele é encontrado na natureza no barbeiro, hospedeiro invertebrado, e em hospedeiros 

vertebrados (homem e vários outros mamíferos) ” (GOUVEA; BONJEN; DIAS; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE,1989). 

Segundo Argolo (2008) apud dos Santos (2013) o triatomíneo recebe diversos nomes, 

sugeridos por observação indígena dos seus hábitos e características: barbeiro, chupão, chupança, 

fincão, furão, bicudo, percevejão, bicho da parede, bruxa, dentre muitos outros. 

Em seu ciclo biológico o protozoário passa por quatro formas evolutivas, sendo elas: 

Tripomastigotas; Amastigotas; Epimastigotas e Esferomastigotas. (NEVES et al, 2005 apud 

COSTA, 2010)  

a) Tripomastigotas é o estágio inicial que se encontra o Trypanossoma cruzi, é encontrado 

na corrente sanguínea dos hospedeiros vertebrados e no tubo digestório do inseto vetor 

(CIMERMAN; CIMERMAN, 2008; MARKELL et al, 2003 apud COSTA, 2010). 

b) “Nas formas Amastigostas encontra-se junto as células dos hospedeiros infectados e em 

cultivo celular” [...] (LOZANO, 2011; NASCENTE, 2010 apud COSTA, 2010) 

c) Já as formas Esferomastigotas e Epimastigotas não ocorrem nos hospedeiros 

vertebrados. (NEVES et al, 2005 apud COSTA,2010). As primeiras formas são 

alongadas, com mobilidade intensa por causa de seu flagelo, a segunda forma é esférica 

e são encontradas no estômago do vetor (CIMERMAN; CIMERMAN, 2008 apud 

COSTA, 2010). 

O processo de contaminação da Doença de Chagas se dá por diversas maneiras, sendo elas: 

“vetorial, transfusional, transplacentária, via oral, acidentes de laboratórios e transplante de órgãos” 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

(NEVES et al, 2004; BRASIL, 2012 apud BIRÓ et al, 2013). Os autores afirmam que mais comum 

é a vetorial que é transmitida através da picada do Triatomíneo diretamente no ser humano, 

acarretando consequentemente a infecção de tal epidemia. Vale ressaltar que essa contaminação 

ligada ao Barbeiro acontece só quando o inseto está infectado com o Trypanossoma cruzi, e após 

alimentar-se, este despeja suas fezes sobre o orifício gerado por sua picada, possibilitando assim, 

uma maior facilidade do protozoário adentrar no corpo e ir para a corrente sanguínea (NEVES et 

al, 2004; BRASIL, 2012 apud BIRÓ et al, 2013). 

a) Transfusional: Deve-se ter uma atenção mais precisa, pois esta advém do processo de 

transfusão sanguínea, onde o paciente recebe sangue de um doador chagásico, vindo assim 

ser um novo portador da Doença de Chagas (LEÃO et al., 1997) 

b) Via Oral: Esta maneira de obtenção da doença de Chagas, advém da ingestão de alimentos 

que contém fezes do Barbeiro, provocando assim  também a ingestão do Trypanossoma 

cruzi (LAYSON, SHAW & NAIFF,1980; DEANE &JANSEN, 1986; NAIFF et al, 2987 

apud LEÃO, 1997). Na Amazônia, por exemplo, a maior incidência de contaminação 

provém pelo método de ingestão contaminados com o protozoário, como o açaí, caldo de 

cana (LOBATO e PEDROSO, [s.d]), consumo de carne mal cozida de animas silvestres 

infectados (SANGENIS et al, 2016). 

1.2. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

A porta de entrada pode ser observada ocularmente ou não (LEÃO et al., 1997), sua 

aparência pode ser constatada pelo sinal de Romaña, quando a ocorrência de adentramento do 

parazito se dá pela conjuntiva, ou uma pequena formação moculonodular, consistente e pouco 

sensitiva a dores, normalmente constatada em áreas do corpo que fica descoberta, facilitando o 

contato do vetor com o ser humano, esses sinais de porta de entrada somem ao final de um ou dois 

meses após a sua contaminação (LEÃO, et al, 1997; NETO, YASUDA e AMATO 1997). 

A Doença de Chagas, em seu processo de contaminação em hospedeiros humanos 

compreende em 3 fases: aguda, indeterminada e crônica. Abaixo será abordado somente os 

aspectos da fase aguda, pelo fato do trabalho se concentrar apenas neste estágio no município 

decorrente. 
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1.2.1.  Fase aguda 

 Esta fase consiste como “inicio” da doença, onde o protozoário pode ser detectado 

diretamente por exame de sangue (NETO, YASUDA e AMATO, 1997). Os distúrbios relacionados 

a inicialização desta começa se dá aos oito a dez dias da penetração do Trypanossoma cruzi no 

organismo (NETO, YASUDA e AMATO, 1997). 

O surgimento de sintomas dessa fase é eminente, consistindo em: febre, cefaleia, astenia e 

anorexia, manifestações cardíacas, neurológicas tegumentares. Destacando-se para manifestações 

cardíacas. Seu sinal mais marcante consiste em miocardite aguda, vindo a sofrer uma taquicardia 

independente de febre (LEÃO et al, 1997; NETO, YASUDA e AMATO, 1997). 

1.3. PROFILAXIA 

A tripanossomíase americana humana é uma doença endêmica relacionada principalmente 

às condições financeiras da sociedade, sempre há um agregamento maior em locais pouco 

urbanizados, precário saneamento básico, estruturação pouco customizadas de casas, dentre outas 

situações que contribuem para o agravamento da doença, propiciando um habitat estável para a 

proliferação do barbeiro. Portanto a Doença de Chagas possui algumas medidas preventivas 

simples e bastante eficazes no processo de casamento da doença. Em um processo mais amplo, a 

infestação e contaminação do Trypanossoma cruzi deve-se passar por uma reformulação sócio-

política, de um lado, e medidas pontuais e específicas, tendo em vista uma aliança entre essas duas 

vertentes, para então se obter resultados positivos (DIAS, 1991 apud DIAS e COURA, 1997). 

1.4. CONTROLE DO VETOR 

Pelo fato da maioria dos casos chagásicos serem provindos da contaminação das fezes 

infectadas dos triatomíneos, hoje está em diversos locais endêmicos, ainda é a mais prevalecente 

maneira controlacional. Neste processo o fogo é a principal eliminação do inseto vetor de moradias, 

consistindo em ações eficazes e constantes para não haver uma nova colonização do triatomíneo 

nos lares familiares. Em um modo relativamente prático, a luta anti-tiatomínica consiste em três 

momentos básicos e de suma importância: 1) luta direta contra o vetor; 2) melhoria habitacional, 

e; 3) ações educacionais de organização social [...] (DIAS e COURA, 1997).  Ainda estes autores 

destacam que há um controle químico eficaz, através de inseticidas. 

Outra medida de prevenção à doença de chagas provinda da contaminação transfusicional 

apontada por Monteiro et al. (2015) se situa no rigoroso monitoramento e exames sorológicos em 
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bancos de sangue, tendo em vista que o controle de transmissão acidental adentra nesse combate 

direto com o Trypanossoma cruzi, os ambientes onde ocorrem essas contaminações, geralmente, 

são laboratórios que manipulam o protozoário, por negligencia ao protocolo de segurança 

estipulado (DIAS e COURA, 1997). 

Para Leão et al. (1997) a prevenção da contaminação congênita, recomenda-se as gestantes 

chagásicas em fase aguda medicações específicas no último mês de gestação, sendo 

indubitavelmente o pré-natal durante todos os processos da gestação. 

Um método bastante comum de contaminação é através de ingestão de alimentos 

infectados. Uma maneira preventiva, seria o não consumo de comidas de origem duvidosa, como 

carne de animais silvestres, ou de frutos (neste caso o açaí) que não passaram por um devido 

processo higiênico antes de ser ingerido. 

Isto posto, objetivamos com este estudo o levantamento quantitativo do índice de Doença 

de Chagas na fase aguda no município de Abaetetuba-PA, discorrendo sobre os principais 

motivos que influenciam para o significativo aumento anual de tal endemia na região estudada, 

levando em conta aspectos naturais e antropológicos. 

 

2. METODOLOGIA 

Este estudo se encontra fundamentado em abordagens e análises qualitativa, que se trata de 

evidências constatadas por fenômenos e processos biológicos engajados em questões sociais.  

A abordagem qualitativa dispensa a representatividade numérica, pois consiste em apurar a 

objetivação de fenômenos e caracterização 

[...] das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o 

global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre o 

mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 

buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 

busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. (SILVEIRA; 

CÓRDOVA; GERHARDT, 2009, p. 31-32). 

Para a realização da pesquisa inicialmente se fez um levantamento bibliográfico referente 

ao tema proposto – Doença de Chagas – para ponderar as causas e os fatores que influenciam na 

proliferação e desencadeamento da mesma. Também foi investigado a incidência da patologia a 

nível regional, circundando em um enfoque amazônico. Os dados coletados foram unicamente 
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referentes aos casos de infecção pelo protozoário Trypanossoma Cruzi registrados entre os anos de 

2015, 2016 e 2017 em Abaetetuba-PA. Sendo que o processo da coleta se deu por meio de dados 

secundários, fornecido pelo Setor de Endemias do Município. Também se realizou uma breve 

entrevista com o responsável pelos casos da doença, a fim de correlacionar os dados apurados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Segundo Santos (2013), o município paraense Abaetetuba, no período de 2005 a 2012, 

destacou-se como importante área de risco para transmissão da doença de Chagas, sendo 

responsável por 19,61% dos casos notificados no Estado, cuja incidência variou no período em que 

o ano de 2005 apresentou a menor incidência e o ano de 2012 a maior. Provavelmente essa 

variabilidade está relacionada à sensibilização da vigilância ao longo desses sete anos. 

No gráfico a seguir pode-se observar os casos confirmados da Doença de Chagas na fase 

aguda referentes aos anos 2015,2016 e 2017: 

Gráfico 1 – Casos confirmados da doença de Chagas em Abaetetuba-PA: fase aguda. 

 
Fonte: Setor de Endemias do Município de Abaetetuba (2018). 

 

O gráfico aponta um total de 104 casos somando o período dos três anos, com o menor 

número de casos no ano de 2015 equivalendo à 22,1% do total; em 2016 corresponde 37,5% do 

total, tendo um acréscimo de 16 casos; já no ano de 2017 corresponde à 40,3% dos casos, ou seja, 

um aumento de 3 casos relacionado a 2016. Perante isso, é perceptível que houve aumento 

simultâneo dentre os referidos anos. As incidências do aumento de casos de doença de Chagas de 
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acordo com o Setor de Endemias (SE), deu-se por dois motivos:  

a) Campanha intensiva se realizou em escolas, praças, feiras, igrejas e capacitação para 

agentes comunitários de saúde e de Endemias. Isso possibilitou esclarecimento à 

população que passou a conhecer a doença e assim a procurar atendimento sendo 

encaminhados para exames; 

b) Pessoas oriundas de outros municípios: cidadãos de municípios vizinhos procuravam 

atendimento em Abaetetuba. No primeiro trimestre de 2018, já se tem 06 casos 

positivos, porém 02 são autóctones do município os demais são importados, ou seja, 

de outros municípios. 

Com base nestas informações, isso nos leva a constatar que a prevenção é precária na região. 

Esforços praticados, avanços de estudos e pesquisas nacionais e a intensificação da conscientização 

aos cidadãos, demostra os fatos recorrentes pelas condições que essa população se encontra, como 

falta de profissionais para atendimento, infraestrutura local, saneamento básico, ou até mesmo 

contato direto ao ambiente dos vetores da doença. Conforme estudo realizado em Abaetetuba em 

2013, o“ aprimoramento do sistema de vigilância acarretou, como consequência esperada, o 

aumento significativo na detecção e notificação de casos agudos principalmente na região nordeste 

do Estado” (SANTOS, 2013, p. 86). Este é um dos motivos de alta notificação de casos da doença. 

Porém, o fator mais relevante para ocasionar o aumento gradativo, foi referente aos casos 

importados vindos de regiões vizinhas do município, tal migração pode ser descrita pela maior 

eficiência em constatação nestes anos. Dentro dessa perspectiva em apontar possíveis causas para 

o aumento gradativo, podemos salientar que alguns fatores consequentemente ocasionaram esse 

deslocamento de pessoas como ausência de tratamento, áreas propícias com grande infestação do 

barbeiro – predominantemente em áreas rurais -, podem ser causas que tenha ocasionado tal 

aumento. Isso atribui de acordo com SANTOS (2013, p. 87) ao fato da: 

[...] intensa migração de pessoas tais como os migrantes das zonas rurais, antigos 

agricultores que chegaram à cidade para atividades laborais (COURA, 2006; 

ELLIS & WILCOX, 2009; JUNQUEIRA et al., 2005; BRICEÑO-LEÓN, 2009 

apud SANTOS, 2013), carregando parasitas e vetores já adaptados ou pela 

adaptação de vetores e animais silvestres infectados ao domicílio humano, em 

consequência do desflorestamento incontrolado na região (OPAS/OMS, 2011). 

Também se deve levar em consideração o fato de Abaetetuba atuar como município polo 

para certas questões locais de necessidades sociais. 
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Vale salientar que o aumento da doença atualmente não se dá somente pela forma de 

contaminação, por meio da picada do inseto, pois de acordo com pesquisas a principal forma de 

contaminação se dá por meio da ingestão do açaí contaminado, ou seja, por motivos de falta de 

higiene na manipulação do fruto contendo as fezes do barbeiro. Pois de acordo com Santos (2013) 

em Abaetetuba, assim como em outros municípios do Pará, a maioria dos surtos está associada ao 

açaí de modo que a atração do inseto corre por meio de compostos liberados pela fermentação do 

fruto nos paneiros, procedendo assim com a contaminação por suas fezes ou quando são macerados 

no momento da elaboração do suco. Este produto contaminado ao ser ingerido atua como veículo 

do protozoário podendo infectar um número considerável de pessoas. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa aponta um aumento significativo de casos da doença que são confirmados 

com frequência. Podemos considerar que município em si já não se enquadra como uma forte 

área de risco em contaminações por doença de chagas relacionado ao surto de 2012, pelo fato 

da maioria dos casos abordados serem oriundas de municípios próximos, mas se 

considerarmos como município polo baseado na busca por atendimento, Abaetetuba ainda é 

um dos mais incidentes. No município as formas de contaminação mais frequente são por 

meio da picada do barbeiro e pela deposição das fezes do inseto no açaí. Além dessas 

conclusões, existem outas visões a serem exploradas na intenção de investigar impactos 

biológicos, naturais e sociais, no engajamento desta temática, como: o fato da pobreza 

humana; o desmatamento no município; e a fiscalização mais intensa nos pontos de venda de 

açaí. 
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RESUMO  

No dia 06 de outubro de 2015 adveio um naufrágio com o navio Haidar, que ao realizar o embarque 

de carga viva de cinco mil bois e setecentas toneladas de óleo no porto de Vila do Conde, em 

Barcarena, nordeste do Pará. Ocasionando diversos impactos para o meio ambiente e para a 

população local. A partir disto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade físico-

química e microbiológicos da água, após dois anos do acidente, a fim de comparar e determinar se 

houve mudanças com os resultados obtidos logo após ao acidente pelas entidades públicas tais 

como Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN) e Instituto Evandro Chagas (IEC). O 

experimento foi desenvolvido na praia de Vila do Conde, em Barcarena, foi realizado com coleta 

em quatro pontos, sendo estes ao leste, ao norte, ao oeste e no ponto onde ocorreu o acidente, assim 

como a coleta foi feita na preamar e baixa-mar, no mês de outubro de 2017. Dos parâmetros 

realizados apenas três deles ultrapassaram o valor máximo permitido pela Resolução do 

CONAMA, foram estes: DBO, Teor de Ferro e Fósforo Total. Estando associados diretamente à 

matéria orgânica proveniente aos resíduos das carcaças que ainda estão no fundo do Rio junto a 

embarcação. Ocasionando assim, impactos sociais que ainda são sentidos pela população local.  

 

Palavras-chave: Qualidade da água. Poluição. Microbiológicos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 
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1. INTRODUÇÃO  

A água é um elemento essencial para o desenvolvimento dos ecossistemas e da vida, é 

utilizada com distintas finalidades, entre as quais se destacam a geração de energia, a irrigação, a 

navegação, a aquicultura e a harmonia paisagística.  Além disso, constitui-se um habitat de 

inumeráveis espécie (SPERLING, 1993). Segundo as Semas (2010), a água é um recurso vital e 

indispensável à manutenção dos ambientes naturais, além de ser fonte de vida, a mesma é utilizada 

em todas as atividades humanas: higiene, transporte, lazer, procedimentos industrial, comerciais e 

agrícolas, entre outras que demandam o seu uso em qualidade e quantidades diferentes para cada 

atividade. No entanto é um recurso único e escasso.  

A Região Amazônica possui várias bacias hidrográficas entre elas a Bacia Amazônica, com 

aproximadamente 6.100.000 km2 se constituindo a maior bacia hidrográfica do mundo com 

dimensões continentais, está localizada na zona intertropical e serve como principal hidrovia 

brasileira (ABDO et al. 2009; PIZELLA, 2006). A bacia do rio Tocantins também apresenta grande 

importância, cuja foz se superpõe ao trecho chamado de Rio Pará que corre ao sul da ilha do Marajó 

(LIMA et al., 2009). No Rio Pará se encontra um dos portos mais importantes, devido a eficiente 

ligação da região com o resto do mundo, tendo em vista o seu privilegiado posicionamento 

geográfico. Portanto, contém um grande valor comercial e econômico para essa região. 

. No dia 06 de outubro de 2015 ocorreu um acidente no porto de Vila do Conde, em 

Barcarena, com o navio cargueiro ´Haidar´, que continha cerca de 5.000 bois vivos, que seria 

aguardado à exportação. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), pouco mais 

de 100 bois foram resgatados com vida - a maior parte morreu afogada e muito animais não 

conseguiram sobreviver porque teriam ficados presos no porão do navio. A embarcação 

transportava cerca de 700 toneladas de combustível segundo a Companhia Docas do Pará (CDP), 

afetando a população provocando danos ao meio ambiente, à economia da cidade e o bem-estar de 

todos. Segundo Zimmerman, Guimarães e Peralta-Zamora (2008) a poluição das águas é, 

principalmente, fruto da ação antrópica e os poluentes atingem águas superficiais e subterrâneas de 

diversas formas. 

Vale ressaltar que, após a entrada da fonte de poluição, o equilíbrio entre as comunidades é 

afetado, como consequência ocorre a desorganização inicial do meio, mas seguida por uma 

tendência à reorganização, ocorrendo assim o processo natural de autodepuração, que pode ser 

entendida como um fenômeno de sucessão ecológica que envolve vários processos de natureza 

física (diluição, sedimentação e reaeração atmosférica), química e biológica (oxidação e 

decomposição) , havendo assim uma sequência sistemática de substituições de uma comunidade 

por outra, o que é facilitado por meio alto índice de chuvas na região (SPERLING, 1996). 

O trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa da qualidade da água 
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(parâmetros físico-químico e microbiológicos) do Rio Pará, após 2 anos do naufrágio com a 

embarcação Haider. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

• Área de estudo;  

O trabalho foi conduzido na comunidade de Vila do Conde, localizada no município de 

Barcarena, nordeste do Estado do Pará, está à 01°30’21’’ de latitude sul e 48°37’33’’ longitude 

oeste, à margem direita do Rio Pará, após dois anos do acidente com a embarcação Haider. 

A área de coleta compreende a região do Porto do CPD no Rio Pará, foram determinados oito 

pontos de coletas, sendo quatro em preamar e quatro em baixa-mar (Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa de localização dos pontos de amostragem de água superficial próximo ao acidente- 

Barcarena-PA. 

 
Fonte: Google Earth Pro. 

• Métodos de coleta 

Para avaliação da qualidade da água superficial da área próxima do local do acidente, foram 

realizadas coletas no dia 29 de outubro de 2017. As amostragens foram coletadas no período de 

maré vazante e enchente, respectivamente. Na Tabela 01 estão identificados os pontos de 

amostragem assim como suas coordenadas geográficas. 
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Tabela 01: Localização dos pontos de coleta de água superficial do Rio Pará de influência do Porto. 

Local da amostragem Identificação 

do ponto de 

amostragem 

Coordenadas Geográfica 

 

Latitude 

 

Longitude 

Área 1 – Maré Baixa - Píer P1 - M.B 01°32’12.47” S 48°45’01.43” O 

Área 2 - Maré Baixa - Entre 1 e 

2 km ao leste do Píer 

P2 - M.B 01°32’31.46” S  48°45’13.13” O 

Área 3 - Maré Baixa - Entre 1 e 

2 km ao norte do Píer 

P3 - M.B 01°32’21.37” S 48°44’49.18” O 

Área 4 - Maré Baixa - Entre 1 e 

2 km ao oeste do Píer 

P4 - M.B 01°32’01.79” S 48°44’53.18” O 

 Área 1 – Maré Alta – Píer P1 - M.A 01°32’12.37” S 48°45’03.90” O 

Área 2 - Maré Alta - Entre 1 e 2 

km ao leste do Píer 

P2 - M.A 01°32’29.17” S 48°45’13.18” O 

Área 3 - Maré Alta – Entre 1 e 2 

km ao norte do Píer 

P3 – M.A 01°32’21.27” S 48°44’53.49” O 

Área 4 - Maré Alta - Entre 1 e 2 

km ao oeste do Píer 

P4 – M.A 01° 32’02.45” S 48°44’54.09” O 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Para as amostragens foram utilizadas 8 garrafas pet de 1 L, 24 garrafas pet de 500 ml, 16 

garrafas pet de 300 ml e 8 potes estéreis de 30 ml, sendo as amostras de água coletadas contra a 

corrente, todas com tarjas de identificação. Com a finalização das coletas, as amostras foram 

acondicionadas de acordo com os métodos pré-estabelecido no Guia Nacional de Águas (ANA, 2011), 

sendo mantidas em dois isopores térmicos com gelo. Posteriormente, conduzidas para análise dos 

Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos nos Laboratórios de Botânica e Microbiologia da 

Faculdade Estácio de Belém, no Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN), não 

ultrapassando 24 horas para a análise das mesmas. 
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• Análises dos parâmetros 

As análises laboratoriais incluíram 15 tipos de ensaios físico-químicos (Quadro 1). 

Quadro 1: Parâmetros e Métodos utilizados: Laboratório de Botânica e Microbiologia da Faculdade 

Estácio de Belém1; Laboratório Central do Estado do Pará (LACEN)2 

Parâmetros Métodos 

pH1 Peagâmetro 

Turbidez1 Turbidímetro 

Oxigênio dissolvido1 Títulometria 

Cloreto1 Títulometria por Precipitação 

Sólidos Sedimentares1 Leitura de sólidos 

Cor Verdadeira2 Espectrofotômetro 

DBO2 Teste de incubação manométrico-respirométrico 

Teor de Nitrogênio Amoniacal2 Espectrofotômetro 

Teor de Nitrato2 Espectrofotômetro 

Teor de Nitrito2 Espectrofotômetro 

Teor de Sulfato2 Espectrofotômetro 

Fósforo Total2 Espectrofotômetro 

Ferro Dissolvido2 Espectrofotômetro 

Coliformes Totais1 Método dos tubos Múltiplos 

Coliformes Fecais1 Método dos tubos Múltiplos 

Fonte: Autores, 2017. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As características anterior ao acidente permitiram que Rio Pará fosse enquadrado na classe 

2 de acordo com a RESOLUÇÃO N° 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA. Devido ser 

utilizado para a navegação, atividade pesqueira, além das suas características organoléptica, físico-

químicas e microbiológica de sua água, não se torna permitido o uso para consumo humano sem 

tratamento convencional.  

Para os ensaios laboratoriais foram adotados como referências os limites máximos 

permitidos na Resolução do enquadramento das águas doce de classe dois. Os resultados dos 

ensaios laboratoriais, aqui apresentados, referem-se às médias estimadas a partir dos valores 

obtidos durante as análises. Para a análises físico químicas (Tabela 2 e 3), os valores relativos aos 

ensaios de Cloreto, Cor, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, Oxigênio dissolvido, pH, Sulfato 

total e Turbidez, assim como dos indicadores microbiológicos de contaminação, não ultrapassaram 

os valores máximos permitidos pela Resolução n° 357 de 17/03/2005. 

Haja vista que os teores de Ferro e Fósforo demonstraram estar acima dos limites máximos 

permitidos pela legislação na Maré baixa e Maré alta. O teor de Ferro atingiu média de 0,39 mg/L, 
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o que difere do limite estabelecido de 0,3mg/L, assim como o teor de Fósforo, cuja média 

mensurada foi de 0,26 mg/L diferindo do limite máximo permitido de 0,1 mg/L, ambos na Maré 

baixa. A média dos valores do parâmetro de Demanda Bioquímica de Oxigênio (μ = 6,55) também 

estava acima dos limites máximos aceitos de 5,0 mg/L. 

 

Tabela 2: Resultados das coletas na Maré Baixa. 

 

PARÂMETROS  

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

RESOLUÇÃO 

CONAMA 

357/05 

pH 7,80 7,85 7,89 7,85 6 a 9 

Turbidez (mg/L) 38,3 mg/L 38,2 mg/L 38,4 mg/L 41,0 mg/L 100 UNT 

Oxigênio Dissolvido 

(mg/L) 

9,4 8,2 8,6 8,9 Não inferior a 5 

mg/L 

Cloreto (mg/L) 42,55 56,73 63,82 49,64 ≤ 250 

Sólidos Sediment. 0,2 ml    Ausente 0,1 ml Ausente N/A 

Cor Verdadeira 19,0  11,0 12,0 9,0 ≤ 75,0 UH 

DBO (mg/L) 4,8 8,6 7,9 6,2 ≤ 5  

Teor de Nitrogênio 

Amoniacal (mg/L) 

0,21 0,35 0,12 0,15 ≤3,7 e ≤1,0  

Teor de Nitrato (mg/L) 1,20 1,1 2,2 0,81 ≤ 10,0 

Teor de Nitrito (mg/L) 0,01 0,01 0,01 0,01 ≤ 1,0  

Teor de Sulfato (mg/L) 2,00 1,00 1,00 1,23 ≤ 250 

Fósforo Total (mg/L) 0,11 0,01 0,01 0,26 ≤ 0,1 

Ferro Dissolvido (mg/L) 0,39 0,25 0,29 0,12 ≤ 0,3 

Coliformes Totais 17 NPM 22 NPM 50 NPM 70 NPM NR 

Coliformes Fecais 30 NPM 34 NPM 50 NPM 70 NPM 1000 

NPM\100ml 

Fonte: Autores, 2017. 
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Tabela 3: Resultados das coletas na Maré Alta. 

PARÂMETROS 

ANALISADOS 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

RESOLUÇÃO 

CONAMA 357/05 

Ph 8,8 8,21 7,95 7,87 6 a 9 

Turbidez (mg/L) 11,8 13,5 11,7  11,6 100 UNT 

Oxigênio Dissolvido 

(mg/L) 

8,0 8,0 8,3 8,2 Não inferior a 5 

mg/L 

Cloreto (mg/L) 35,46 35,46 49,64 56,73 250 

Sólidos Sediment. Ausente Ausente Ausente Ausente N/A 

Cor Verdadeira 10,0 9,0 7,0 8,0 ≤ 75,0 UH 

DBO ( mg/L) 7,2 8,2 6,1 5,2 ≤ 5 

Teor de Nitrogênio 

Amoniacal (mg/L) 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,1 

 

≤3,7 e 1,0 

Teor de Nitrato (mg/L) 0,5 0,6  1,8 0,4 ≤ 10,0  

Teor de Nitrito (mg/L) 0,002 0,001 0,015 0,012 ≤ 1,0 

Teor de Sulfato (mg/L) 1,00 2,60 3,20 1,45 ≤ 250 

Fósforo Total (mg/L) <LD 0,124 0,01 0,02 ≤ 0,1 

Ferro Dissolvido (mg/L) 0,27 1,20 1,47 0,12 ≤ 0,3 

Coliformes Totais 80 11 500 80 NR 

Coliformes Fecais 50 NPM 22 NPM 300 NPM 14 NPM 1000 NPM\100ml 

Fonte: Autores, 2017. 

 

 

Em nível de comparação foram utilizados os dados referentes a analises realizadas pelo 

LACEN e o do Instituto Evandro chagas (IEC) do ano de 2015 no Rio Pará onde foi realizada a 

demanda bioquímica de oxigênio (Figura 2 e 3), teor de ferro (Figura 4 e 5) e fósforo total (Figura 

6 e 7). 
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Figura 2: Comparação entre os resultados obtidos da demanda bioquímica de oxigênio do LACEN, IEC e 

a Coleta de 2017 na Maré Baixa. 

 
Fonte: Autores, 2017. 

 

Figura 3: Comparação entre os resultados obtidos da demanda bioquímica de oxigênio do 

LACEN, IEC e a Coleta de 2017 na Maré Alta. 

 
Fonte: Autores, 2017. 

 

Pode- se notar que nos pontos de maré baixa (P2, P3  e P4 ) e nos pontos de maré alta (P1, 

P2, P3 e P4 ) mesmo após dois anos do acidente continuam acima do valor permitido pela 

Resolução CONAMA 357/05. A Demanda Bioquímica de Oxigênio é um indicador que determina 

alta a concentração de matéria orgânica biodegradável, desaconselhável para os ambientes de rios 

e lagos, pois aumentam a proliferação de microorganismos decompositores, com isso elevando a 

demanda de oxigênio dissolvido exercida por microrganismos durante o processo da respiração, 

excedendo o limite do ambiente e, assim, colocando em risco a vida aquática em questão (GUDO, 

1992; RABELO, et al. 2009). Isso se deve aos resíduos das carcaças dos bois que ainda se 

encontram no fundo do rio junto a embarcação.  
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Figura 4: Comparação entre os resultados do teor de ferro do LACEN, IEC e a Coleta de 2017 na Maré 

Baixa.    

 
Fonte: Autores, 2017. 

 

Figura 5: Comparação entre os resultados do teor de ferro do LACEN, IEC e a Coleta de 2017 na Maré 

Alta. 

 
Fonte: Autores, 2017. 

 

Figura 6: Comparação entre os resultados obtidos do fósforo total do LACEN, IEC e a Coleta de 2017 na 

Maré Baixa. 

 
Fonte: Autores, 2017. 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

Figura 7: Comparação entre os resultados obtidos do fósforo total do LACEN, IEC e a Coleta de 

2017 na Maré Alta. 

 
Fonte: Autores, 2017 

  

           Observa-se que os resultados do parâmetro de fósforo total encontram- se acima do 

permitido, nos pontos (P1 M.B, P4 M.B e P2 M.A) tendo como seu limite 0,1 mg/L, porém não 

ocorreu um aumento significativo após dois anos. Estas constatações levam acreditar que a 

presença do fósforo no rio pode está relacionada com as atividades humanas próximas ao local, em 

decorrência ao aumento de despejos domésticos. Segundo ao Laboratório Central do Estado do 

Pará, considerando dados prévios é possível que as alterações nos teores de fósforo estejam 

relacionadas também com o derramamento de óleo diesel no rio Pará. Constatado por moradores 

que ainda há resíduos de óleo nas pedras da praia de Vila do Conde. 

 

4. CONCLUSÃO  

 Tendo por base os resultados obtidos e as condições em que o estudo foi realizado, conclui- 

se que: os parâmetros que estão fora dos padrões, como DBO que em quase todos os pontos 

continuam alto mesmo 2 anos após o desastre e está correlacionado com a presença de restos de 

matéria orgânica oriunda das carcaças dos bois que encontra-se ainda no fundo do rio juntamente 

com a embarcação Haider. A análise também apresentou teores de ferro acima dos limites 

permitido pela Resolução No 357/2005 do CONAMA, para rio doce de classe 2, as quais podem 

ser explicadas pela composição geoquímica da região, já que o ferro apresenta mobilidade relativa 

regular nessa área e não ao acidente, e para o fósforo observou-se alteração em alguns pontos, está 

relacionada à atividade humana em torno da praia de Vila do conde. Os demais parâmetros se 

enquadram na resolução do CONAMA 357/05.  

 Soma-se a isso, a importância de um monitoramento contínuo dos recursos hidrográficos, 

principalmente por parte das agências regulatórias e de captação de água, abrangendo uma maior 

amostragem. Somente com estudos contínuos mais consistentes, será possível o efetivo controle da 

qualidade hídrica no Rio Pará. 
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RESUMO  

O acúmulo de resíduos sólidos, especialmente aqueles oriundos dos centros urbanos torna-se um 

dos grandes problemas de poluição do meio ambiente na atualidade, a partir da tríade consumo, 

recurso e resíduo. O objetivo desta pesquisa foi analisar de forma quantitativa e qualitativa a relação 

entre: crescimento populacional, produção e disposição final de resíduos sólidos em um recorte 

temporal compreendido entre 2008 e 2017, na região norte. O método aplicado foi o dedutivo, com 

abrangência quantitativa e qualitativa, natureza observativa, com procedimento exploratório. A 

coleta dos dados secundários foi efetuada a partir do acesso à plataforma de dados livres, do 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil publicado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE. Os dados obtidos indicaram que a geração de 

resíduos sólidos de 2008 a 2017 aumentou 75,28%, e o crescimento populacional, 8,51%. Também 

indicaram que, de 2008 a 2012, a produção de resíduos sólidos apresentou maiores percentuais 

(54,21%), mas, o crescimento populacional foi equivalente a 6,14%. Os dados também indicaram, 

quanto à disposição final, que houve um aumento, entre 2008 e 2017, de 5,4% dos resíduos 

encaminhados aos aterros sanitários, e 1,4% para os vazadouros a céu aberto. Houve ainda, uma 

diminuição dos resíduos dispostos em aterros controlados igual a 6,8% no mesmo período. Dessa 

forma é confirmada a forte correlação entre o crescimento populacional e o de resíduos sólidos, e 

que a produção apresenta tendência de elevação, mesmo que o crescimento populacional não seja 

proporcional a isso, e que a disposição final, atualmente, já é encaminha aos aterros sanitários o 

que proporciona menos impactos ambientais e melhora a qualidade de vida da população local. 

 

Palavras-chave: consumo, disposição, poluição.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos sólidos, Líquidos e Gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

O acúmulo de resíduos sólidos, especialmente aqueles oriundos dos centros urbanos torna-

se um dos grandes problemas de poluição do meio ambiente na atualidade, e que é sustentado na 

tríade consumo, recurso e resíduo. Este fato está relacionado à necessidade de consumo que 

promove a crescente utilização dos recursos naturais, e, consequentemente, resulta no descarte de 

mais resíduos, cujo volume tem ultrapassado o próprio crescimento da população (CAMPOS, 

2012). 

A nível nacional, no Brasil, em termos percentuais, a geração per capita de resíduos sólidos 

aumentou 49%, entre 1991 a 2000, enquanto que, no mesmo período, a população cresceu apenas 

15,6% (WALDMAN, 2010). Na região norte a estimativa da quantidade de resíduos sólidos 

domiciliares e/ou públicos coletados no ano 2000 foi de 10.991,40 t/dia, e em 2008 esse valor 

equivaleu a 14.637,30 t/dia (MOTA; ALVAREZ, 2012).   

Quanto à definição para resíduos sólidos, tem-se:  são materiais que geralmente perdem a 

utilidade para a fonte geradora, tem definição baseada em seu estado material, e são divididos em 

sólidos, líquidos e gasosos. São também substâncias de origem orgânica e inorgânica, no estado 

sólido ou semissólidos, tais como alimentos, cinzas ou restos de animais mortos, sobras de 

demolição e/ou construção, pesticidas, materiais contaminados, explosivos ou radioativos e outros 

resultantes de atividades industriais, comerciais, agrícolas e residenciais (LIMA et al., 2014) 

Quanto à destinação final dos resíduos sólidos: é o tratamento que inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o reaproveitamento energético, dentre outras formas 

admitidas pelos órgãos ambientais. Já a disposição Final, conceitualmente, é a distribuição 

ordenada de rejeitos em aterros sanitários de pequeno porte ou aterros sanitários convencionais, 

observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2014). 

Entretanto, um dos maiores problemas na atualidade pela busca do tão almejado 

desenvolvimento sustentável está na geração de tais resíduos, pelo fato da disposição final 

inadequada destes, ocasionarem problemas a saúde ambiental por contaminação do solo, da 

atmosfera e das águas. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é analisar quantiqualitativamente a 

correlação entre o crescimento populacional, o de resíduos sólidos e verificar o tipo de disposição 

final desses resíduos em um recorte temporal compreendido entre 2008 e 2017, na região norte. 
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2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi efetuada na região norte do Brasil, que é formada por 7 Unidades 

Federativas: Acre – Rio Branco (AC); Amapá – Macapá (AP); Amazonas – Manaus (AM); Pará – 

Belém (PA); Rondônia – Porto Velho (RO); Roraima – Boa Vistas (RR); Tocantins – Palmas (TO). 

A estimativa para a população da região norte em 2018 foi de aproximada 18,182,253 milhões de 

habitantes em um território com cerca de 3.853.676,9 km², formando uma densidade demográfica 

de 4,7 habitantes/km² (IBGE, 2018). 

O método aplicado foi o dedutivo, pois, de acordo com Gil (2008), parte-se de princípios 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis que, nessa pesquisa, está atrelada a elevação na 

produção de resíduos sólidos, e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, em 

virtude de sua lógica como, por exemplo, a disposição final inadequada dos RS’s, geram impactos 

ambientais de grande monta (Ex.: inundações por obstrução de bueiros, proliferação de roedores 

como vetores de doenças letais como a leptospirose). 

A pesquisa também foi exploratória que buscam uma abordagem do fenômeno pelo 

levantamento de informações que poderão levar o pesquisador a conhecer mais a seu respeito 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). No caso da região Norte, foi o levantamento de dados e 

argumentações acerca do crescimento da população e a geração de resíduos sólidos. Em relação à 

abordagem, esta pesquisa teve característica quantitativa e qualitativa porque tem-se dados 

matemáticos para a quantificação e que permitem qualificar as ações quanto à disposição final em 

adequada u inadequada, ou seja, a aplicação do caráter qualitativo (OLIVEIRA, 2011). 

A coleta dos dados secundários foi efetuada a partir de acesso a plataforma de dados livres 

do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil publicado pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). Foi efetuada uma análise do crescimento 

populacional, de resíduos sólidos e da geração per capta de resíduos na região norte, em uma 

década (2008 a 2017), para verificar a correlação entre essas variáveis além de analisar os tipos de 

disposição final dada aos resíduos produzidos nesta década. 

Os dados obtidos foram tratados estatisticamente, com o uso de planilhas eletrônicas 

contidas no software Excel (2013). Em seguida, aplicar a Estatística Descritiva (média – Equação 

1; Frequência absoluta – fi -Equação 2; Frequência relativa – fr - Equação 3); Correlação de 

Pearson – r – Equação 4), (Tabela 1), porque há necessidade do cálculo para análise dos dados 
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obtidos. A exposição gráfica e tabular, foi efetuada com a utilização do software Origin. 8.5. 

 

Tabela 1 – Equações utilizadas para tratamento estatístico dos dados obtidos 

Dados estatísticos 

analisados 
Equação utilizada N° Significados 

Média 𝑋 =
𝑆

𝑁
 1 

Me = Média; S = Soma dos 

termos; N = Número de termo. 

Frequência 

absoluta – fi 
𝑓𝑖 = ∑𝑛 2 

 fi = frequência absoluta;  = soma 

das frequências das amostras. 

Frequência 

relativa – fr 
𝑓𝑟 =

𝐹𝑖

∑𝑓𝑖
 3 

fi = frequência absoluta; ∑ fi = 

somaria das frequências absolutas. 

Correlação de 

Pearson 

𝑟

=
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

√∑(𝑥 − �̅�)2 ∑(𝑦 − �̅�)2
 

4 

r = correlação de Pearson; ∑ = 

somatório; x e y = médias da 

amostra. 

Fonte: Autores (2018). 

Os dados obtidos foram analisados anualmente, e a exposição gráfica desses dados foram 

para cada cinco anos, onde foram relacionados a taxa de população urbana (hab.), total de resíduos 

sólidos urbanos (t/dia) e geração per capta de resíduos sólidos (Kg/hab./dia). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise dos dados obtidos indicou que a população urbana, no período de 2008 a 2012, 

cresceu 6,14%. Quanto ao total de resíduos sólidos produzidos, em 2008, foi igual a 8,919 t/dia, já 

em 2012, essa produção cresceu para 13,754 t/dia, ou seja, um incremento igual a 4.835t/dia 

(54,21%). Esse dado foi nove vezes superior à taxa de crescimento populacional no mesmo período 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Dados correspondentes de 2008 a 2012 da população urbana, resíduos sólidos urbanos e 

geração per capta de resíduos na região norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2018). 

Os dados obtidos também indicaram que a média da geração per capta de resíduos sólidos, 

em 2008 foi crescente (𝑥= 0,788 Kg/hab./dia), e isso repetiu em 2012 (𝑥=1,145 Kg/hab./dia), com 

variação crescente igual a 45, 05%.  

Para 2013, a análise dos dados obtidos quanto a população urbana (hab.), houve uma 

elevação na densidade para 5,52%. Porém, quando comparado com o quinquênio anterior (2008-

2012), houve um decréscimo equivalente a 0,62%. Para os RS’s, nesse ano, foram produzidas 

15,169 t/dia; 2017, 15,634 t/dia, com uma variação crescente igual a 0,46 t/dia (Figura 2). 
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Figura 2 – Dados correspondentes de 2013 a 2017 da população urbana, resíduos sólidos urbanos e 

geração per capta de resíduos na região norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2018). 

Quando se compara os dados obtidos para a produção dos resíduos sólidos entre 2013 e 

2015, verificou-se uma tendência de crescimento (3,79%) diretamente proporcional ao crescimento 

da população (2,69%). Entretanto, entre os anos de 2015 e 2016, as variações entre a produção de 

resíduos sólidos (-1,91%) e o crescimento populacional (+ 1,53%). Isso denota que houve maior 

consumo de produtos cujas embalagens são retornáveis.  

Estudo efetuado em Manhumirim - MG por Fonseca (2017), indicou que o crescimento 

populacional e econômico das últimas décadas desencadeou em alterações do padrão de vida da 

população, consequentemente, trouxe problemas significativos ao meio ambiente, com isso, a 

comunidade em geral passou a consumir mais e produzir grande quantidade de resíduos sólidos 

que são gerados em quantidades extremas para o atual panorama ambiental do planeta.  

Pesquisa de revisão efetuada por Melo e Duarte (2018) indicou que crescimento 

populacional desenfreado e o explícito impacto negativo das atividades mercadológicas, frente à 

produção de bens e consumo, com aumento do descarte de resíduos sólidos no meio urbano, torna-

se um desafio da gestão/gerenciamento dos resíduos quanto à disposição final. Devido ao aumento 

gradativo da produção de resíduos sólidos, há maiores preocupações quanto ao destino final destes, 

pois, o gerenciamento inadequado causa impactos ambientais e para saúde da população.  

Os dados obtidos quanto à disposição final dos resíduos sólidos na região norte indicaram 
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que de 2008 a 2012 a frequência relativa dos resíduos encaminhados para aterros sanitários foi 

crescente (2008 = 29,3%; 2012 = 35,1%), o que representa um aumento de 5,8%. Em relação ao 

aterro controlado, os dados obtidos indicaram entre os mesmos anos ouve um decréscimo quanto 

a este tipo de disposição final, que representou 6,7%. Já o percentual dos resíduos dispostos em 

lixão a céu aberto, apresentaram um aumento entre os anos analisados, onde em 2008 representou 

34,2% e em 2012, igual a 35,1%, o que resultou em um aumento de 0,9%. Entretanto, em 2009, 

38,2% dos resíduos foram dispostos em lixões da região norte, esse dado foi superior aos outros 

anos analisados (Figura 3). 

Figura 3 – Dados de 2008 a 2012 da porcentagem de resíduos dispostos em terro sanitário, aterro 

controlado e vazadouro a céu aberto da região norte. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Autores (2018). 

Os dados obtidos e analisados quanto à disposição final dos resíduos sólidos entre 2013 e 

2017 indicou que os resíduos encaminhados para aterros sanitários foram decrescentes, onde 

passou de 35,3% em 2013 para 34,7% em 2012, em relação ao aterro controlado, os dados obtidos 

mantiveram-se constante entre 2013 e 2016 (29,9%), e em 2017 esse valor decresceu (29,7%). 

Entre esses cinco anos de análise houve, os resíduos dispostos em lixão a céu aberto, apresentaram 

aumento, em 2008 representou 34,8% e em 2017, igual a 35,6%, o que resultou em um aumento 

de 0,8% (Figura 4). 
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Figura 4 – Dados de 2013 a 2017 da porcentagem de resíduos dispostos em terro sanitário, aterro 

controlado e vazadouro a céu aberto da região norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2018). 

No estudo efetuado no estado de São Paulo por Jacobi e Besen (2011), os autores 

concluiram que a disposição inadequada e a gestão insuficiente dos resíduos sólidos levam a 

impactos socioambientais fatídicos como o comprometimento dos corpos d’água e mananciais, 

degradação do solo, contribui para a poluição do ar, favorece enchentes, proliferação de vetores de 

importância sanitária nos centros urbanos e catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas 

de disposição final.  

 Já na pesquisa realizada em São Tomé e Príncipe na África, por Cruz, Fernandes e Martins 

(2017), foi indicado que a destinação e disposição em condições deficientes, continua a ser um dos 

grandes problemas para as sociedades contemporâneas. Tal fato está atrelado a necessidade de 

prevenção e contenção da produção cada vez maior de resíduos, e da necessidade de controlar o 

destino final desses materiais.  

 Os dados obtidos referentes para a correlação entre crescimento populacional e a produção 

de resíduos sólidos, indicaram que ela é significativa (r = 0,89184) e diretamente proporcional 

(Figura 5). Tal fato, implica nas maiores proporções de descartabilidade inadequada desses 

materiais. 
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Figura 5 –Correlação de Pearson para a população urbana e a produção de resíduos sólidos de 2008 a 2017 

na região norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores (2018). 

No estudo efetuado em Chókwè – Moçambique, por Macorreia (2018), o autor concluiu 

que a gestão desses resíduos sólidos é uma atividade complexa que fundamentalmente dependem 

de todos os envolvidos na ação, tanto o setor familiar, empresas privadas, setor pedagógico, as 

autoridades municipais, Organização Não Governamental (ONG), bem como da aplicação seletiva 

das técnicas adequadas para a coleção, transferência, reciclagem e a disposição final dos resíduos. 

Na região norte, não pode ser diferente, pela forte correlação das variáveis, frente aos dados obtidos 

em Chókwè. 

4. CONCLUSÃO  

A geração de resíduos sólidos de 2008 a 2017 aumentou consideravelmente, da mesma 

forma que o crescimento populacional. Em relação à disposição final dos resíduos sólidos houve 

um aumento de 2008 a 2017, dos resíduos encaminhados à aterros sanitários e dos encaminhados 

a lixões. Houve ainda, uma diminuição dos resíduos dispostos em aterros controlados no mesmo 

período. Dessa forma é confirmada a forte correlação entre o crescimento populacional e o de 

resíduos sólidos.  
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RESUMO  

O uso alternativo do solo em áreas de microbacias provoca mudanças na paisagem e compromete 

diversos serviços ecossistêmicos. Logo, a problemática dos impactos sobre estas unidades 

territoriais continua e, por isso, devem ser pesquisadas de diversas formas, dentre elas, o uso e 

cobertura da terra, o que a justifica e incrementa a relevância dessa pesquisa, cujo objetivo foi a 

realização de uma análise quanti-qualitativa de uso e cobertura da terra na área da microbacia do 

rio Uraim, Paragominas-PA, para os anos de 2012 e 2014. Para tal, foi realizado busca no banco 

de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para obtenção de arquivos (shapefile) 

referentes ao uso do solo, pertencentes ao projeto Terraclass. Os dados espaciais foram trabalhados 

no ambiente do software ArcMap 10.1. As classes trabalhadas foram vegetação secundária, área de 

floresta, desflorestamento, reflorestamento, pasto limpo, pasto sujo, hidrografia, área urbana e 

agricultura anual. A análise dos dados aponta que a classe de floresta tem o maior quantitativo, 

seguido por pasto limpo, vegetação secundária, agricultura anual e pasto sujo, enquanto que as 

classes de desflorestamento, reflorestamento, hidrografia e área urbana apresentaram os menores 

quantitativos de uso do solo no período avaliado. O uso e cobertura da terra na microbacia do rio 

Uraim, enquanto unidade territorial, sofreu alterações a partir da conversão das áreas naturais, 

principalmente em áreas de pastagem, reflexo do desenvolvimento de atividades agropecuárias, 

desenvolvidas no município de Paragominas. 

 

Palavras-chave: TerraClass. Classes. Alterações.   

 

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

As florestas tropicais localizadas em áreas de bacias hidrográficas têm passado por intensos 

processos de alterações de uso e cobertura do terra, devido principalmente às pressões antrópicas 

associadas a exploração de matéria prima (madeira) e pela conversão da floresta em outros usos da 

terra como a pecuária e a agricultura, o que provoca alteração de maneira significativa na paisagem 

(DOMINGUES; BERMANN, 2012). 

O uso e manejo inadequados das terras e a falta de ações conservacionistas implicam em 

perdas significativas, de solo, matéria orgânica, nutrientes, biodiversidade, perdas com enchentes 

e, em especial, de água, prejudicando o equilíbrio dos sistemas hídricos em bacias hidrográficas. 

O levantamento do uso e cobertura da terra como parte de um diagnóstico ambiental é a primeira 

etapa para o planejamento conservacionista como estratégia para a reversão desse quadro (VAEZA 

et al., 2010). 

A bacia hidrográfica pode ser definida como a área da superfície terrestre drenada por um 

rio principal e de seus tributários, sendo limitada pelos divisores de água, enquanto o termo 

microbacia hidrográfica faz referência a uma área drenada por um curso d’água e os afluentes desta, 

a montante de uma determinada seção transversal, para a qual convergem as águas que drenam a 

área considerada. Mediante tais definições, observa-se semelhança conceitual, entretanto, o que 

diferencia a microbacia de uma bacia hidrográfica é a escala de ocorrência, sendo que, as bacias 

hidrográficas podem ocupar vastas áreas geográficas enquanto as microbacias são recortes menores 

e pertencentes à bacia hidrográfica (BOTELHO, 1999).  

No contexto de conversão de áreas naturais em agricultáveis e de pastagem, o município de 

Paragominas-PA destaca-se porque a maioria das atividades econômicas da Amazônia são 

desenvolvidas no território municipal, sendo as principais, a agricultura de pequena, média e grande 

escala, pecuária, atividade madeireira, produção de carvão, reflorestamento e mineração de bauxita. 

Em conjunto, essas atividades movimentam os setores da indústria e de serviços, o que as classifica 

como principais fontes do Produto Interno Bruto (PIB) e de empregos do município (PINTO et al., 

2009). 

Logo, a problemática dos impactos sobre as bacias hidrográficas continua e, por isso, devem 

ser pesquisadas de diversas formas, dentre elas, o uso e cobertura da terra em microbacias, o que a 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

justifica e incrementa a relevância dessa pesquisa, cujo objetivo foi a realização de uma análise 

quanti-qualitativa de uso e cobertura da terra na área da microbacia do rio Uraim, Paragominas-

PA, para os anos  2012 e 2014.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

A microbacia do rio Uraim fica localizada, em maior parte (85,81%) no município de 

Paragominas e em menor porção (parte superior), no município de Nova Esperança do Piriá (Figura 

1). Apresenta uma área de 469716,60e um perímetro de 506374,612583 m (igual). A geologia da 

microbacia é composta de Cobertura Detrito-Laterítica Paleogênica e Formação Ipixuna (IBGE, 

2018).  

Figura 1 – Mapa de localização da microbacia do rio Uraim, Estado do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autores (2018). 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Utilizou-se os dados de cobertura e uso da terra (shapefiles) de 2012 e 2014 (INPE, 

2012;2014), das órbitas 222/62 e 223/62, que cobrem todo o território da microbacia.   

Os dados obtidos foram trabalhados com ferramentas do software ArcMap 10.1. Foi 

realizada a projeção dos mesmos do Datum Sad 69 para Sirgas 2000. Em seguida, realizou-se 

junção (merge) dos dados das duas órbitas e posterior recorte (clip) para o limite da microbacia. A 
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seguir, tais dados foram projetados para as coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) 

zona 23 M. As classes temáticas (vegetação secundária, área de floresta, desflorestamento, 

reflorestamento, pasto limpo, pasto sujo, hidrografia, área urbana e agricultura anual) foram 

individualizadas com a ferramenta selection by atribute. 

A seguir os dados foram transferidos para planilhas eletrônicas contidas no software Excel 

(2016), onde foram tabulados e avaliados por estatística descritiva (Frequência absoluta - fi e 

Frequência relativa - fr).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir da tabulação e análise dos dados, verificou-se que as classes de floresta, pasto 

limpo, vegetação secundária e agricultura anual, apresentaram os maiores quantitativos de uso e 

cobertura da terra nos anos analisados, enquanto as áreas de pasto sujo, reflorestamento, área 

urbana, desflorestamento e hidrografia apresentaram os menores (tabela 1 e figura 1).  

Tabela 1 – quantitativo de uso e cobertura da terra para as classes analisadas. 

 

Fonte: adaptado de INPE (2012;2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes Quantitativo em 2012 (ha) Quantitativo em 2014 (ha) 

Floresta 171.402,60 169.893,11 

Pasto limpo 105.653,63 117.071,11 

Vegetação secundária 92.417,05 70.014,39 

Agricultura anual  53.146,07 57.239,95 

Pasto sujo 5714,46 20.434,82 

reflorestamento 9.522,75 7543,67 

Desflorestamento  302,42 552,77 

Área urbana 2834,17 3643,80 

Hidrografia  583,75 583,75 
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Figura 2 – Quantitativo das classes de cobertura e uso da terra da microbacia do Rio Uraim – PA ( 

2012 e 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VS = vegetação secundária; FLO= floresta; DES= desflorestamento; PASL= pasto limpo; PAS= pasto 

sujo; ARP= área de regeneração com pasto; HID= hidrografia; AU= área urbana; AGA= agricultura 

anual. 

Adaptado de INPE (2012; 2014).   

 

Foram observadas mudanças na cobertura e uso da terra da microbacia do rio Uraim para 

os anos de análise, com redução da classe de vegetação secundária, floresta e reflorestamento e o 

aumento da área de desflorestamento, pasto limpo e sujo, área urbana e agricultura anual. A 

hidrografia manteve o quantitativo (Figuras 3 e 4).  

Figura 3 – Mapa de uso e cobertura da terra na microbacia do rio Uraim – 2012. Paragominas – PA, 

 

Fonte: adaptado de INPE (2012). 
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Figura 4 – Mapa de uso e cobertura da terra na microbacia do rio Uraim – 2014. Paragominas – PA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de INPE (2014).  

A classe de vegetação secundária apresentou visível redução de 22.402,660 ha nesse triênio.  

Esta área pode ter sido transformada em capoeira avançada, haja vista que se encontra em processo 

de regeneração ou ter sido desmatadas para a implantação de pastos ou plantação de cultivos.  

Romão et al. (2017), realizaram uma pesquisa em áreas desflorestadas no município de 

Altamira, e os dados indicaram que esta classe parece contrapor as demais formas de uso que 

desencadeiam o estímulo ao desmatamento, por representar as áreas em processo avançado de 

regeneração da vegetação, seja esta arbórea ou arbustiva.  

As áreas de floresta, de acordo com a análise dos dados obtidos, sofreram decréscimo de 

1.509,48 ha. No ano de 2012 ocupavam 36,49% da área da microbacia e em 2014, 36,17%. Tal 

redução pode ter ligação direta com outras formas de uso e ocupação do solo na área, 

principalmente área de pastagem (limpo e sujo) e desflorestamento, além disso, os dados obtidos 

indicaram tendência de aumento no período estudado. O desflorestamento teve incremento de 

250,35 ha. enquanto as classes de pasto limpo e pasto sujo, aumentaram em 11.417,48 ha e 

14.720,36 ha., respectivamente.  

O estudo efetuado no município de Paragominas por Alves et al. (2014), concluiu que as 

áreas de pastagem representavam um percentual significativo da área da microbacia no ano de 2014 

(29,27%), principalmente a classe de pasto limpo. 

 Em estudo realizado por Nardini et al. (2015), na área da microbacia do Ribeirão do Morro 

Grande (SP), também foi verificado um percentual significativo (38,55%) de áreas de pastagem na 
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unidade territorial. Os autores inferiram que tal fator é reflexo da importância da pecuária na região, 

característica semelhante ao município de Paragominas, que as florestas vêm sendo substituídas 

por pastagens e reflorestamentos  e que a cobertura vegetal sofre mudanças de maneira constante 

pela ação antrópica, sendo mais intensa a dinâmica nos solos com melhor fertilidade e de condições 

ecológicas mais propícias para a exploração agrícola.  

Nesta vertente, o desenvolvimento da atividade de agricultura, caracteriza-se como outra 

forma de uso da terra, com avanço no município de Paragominas nos anos analisados nesta pesquisa 

(ALVES et al, 2018). Tal fator, também foi observado na área de estudo, haja vista que, de 2012 

para 2014, foi observado acréscimo de 4.093,88 ha no território da microbacia.  

Para a classe de desflorestamento, os dados obtidos indicaram que houve tendência de um 

quantitativo crescente de 250,35 ha de 2012 para 2014. Tal fator pode ter relação com o processo 

de avanço da agricultura no município de Paragominas ou com abertura de áreas para pastagens. 

O processo de desflorestamento em área de microbacia para implantação de sistemas produtivos 

foi objeto de estudo por Pereira  (2016), e a relação com a degradação da qualidade da água na 

bacia hidrográfica do Rio Peixe-Boi, PA. Os autores infeririam que o desflorestamento ocorre, em 

geral, na área da bacia, para plantio de espécies agrícolas de subsistência e principalmente por 

pastagens cultivadas, destinados à pecuária de leite e de corte. Na pesquisa realizada em 

Paragominas, os dados obtidos indicaram a mesma situação, logo, houve similaridade com a 

pesquisa realizada no Rio Peixe-Boi. 

A classe de reflorestamento sofreu decréscimo de 1.979,09 ha de 2012 para 2014, o que 

evidencia ausência de ações de recuperação de áreas na microbacia. Esta classe é de grande 

importância em área de bacias hidrográficas e exerce influência na proteção da rede de drenagem, 

em regiões com processos erosivos e tem grande influência no mecanismo hidrológico, com retardo 

e desvio do escoamento superficial e, consequentemente, a erosão, além de atender às necessidades 

econômicas na substituição das derrubadas das matas e cuja regeneração é lenta (CAMPOS et al., 

2004).  

A classe de área urbana apresentou elevação de 809,63 ha nos dois anos avaliados. Em 

2012, esta classe ocupava 0,60% da área da microbacia e em 2014 passou a ocupar 0,78%. Em 

ambos os anos, o percentual de área urbanizada não se caracterizava de maneira elevada na unidade 

territorial. Apesar disso, é verificável que é nesta classe de uso que a ocupação e a concentração 
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humana ocorrem de forma intensa e em alguns casos, de maneira desordenada (LIMA, 2013).  

 

4. CONCLUSÃO  

 

O uso e cobertura da terra na microbacia do rio Uraim, enquanto unidade territorial, sofreu 

alterações a partir da conversão das áreas naturais, principalmente em áreas de pastagem, como 

reflexo das principais atividades econômicas (agropecuária) desenvolvidas no município de 

Paragominas. A unidade territorial apresenta menos da metade da área de abrangência 

compreendida por florestas. As áreas de vegetação secundária apresentaram grande quantitativo, o 

que pode ser caracterizado como reflexo do processo de desmatamento pelo qual passou o 

município de Paragominas.    
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RESUMO  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a relação da Biologia com a Educação Ambiental e a 

percepção ambiental dos educandos do ensino médio. A pesquisa foi realizada em duas escolas, 

ambas de Ensino Médio, Escola Estadual Presidente Castelo Branco e na Escola Estadual de Ensino 

Médio Professor Raimundo Laureano da Silva Souza, com educandos do segundo ano, ambas no 

município de Paragominas – PA. O método empregado foi indutivo, com pesquisa qualiquantitativa 

e aplicabilidade experimental. A obtenção dos dados foi realizada a partir de 65 formulários mistos. 

A análise dos dados obtidos indicou que, em ambas as escolas objetos dessa pesquisa, os educandos 

da Escola Raimundo Laureano, tem baixa percepção ambiental (19,9%) quando comparada com a 

Escola Castelo Branco (51,7%). Outro dado importante foi quanto a apresentações de projetos 

associados a Educação Ambiental, a escola Raimundo Laureano pratica essa ação (100%), onde os 

educandos são estimulados a participar de projetos dessa natureza (72,2%), porém, na Escola 

Castelo Branco, a análise dos dados indicou ausência de projetos desse porte (10,3%), pois, ao não 

incentivo à participação desses tipos de projetos é alta (93,2%). Houve também a indicação de duas 

novas disciplinas com visão à conservação ambiental, a química e a geografia, onde, na Escola 

Raimundo Laureano, a química (41,6%) perpassa conhecimentos ambientais e, na Escola Castelo 

Branco, a Geografia (13,8%), associa ações ambientais com o conteúdo relacionado do Projeto 

Político Pedagógico. Finalmente, a biologia que, na Escola Castelo Branco, os educandos 

informaram que essa disciplina aborda questões ambientais a respeito da preservação ambiental, 

para a melhoria da percepção (41,4%), em relação à Escola Raimundo Laureano (30,6%). Logo, 

ambas as escolas têm empregado ferramentas diferentes com relação a melhoria da percepção 

ambiental nos educandos sob a égide do corpo docente. 

 

Palavras-chave: Ecologia. Meio Ambiente. Sensibilidade Ambiental. 
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 1. INTRODUÇÃO  

            O ensino de Biologia com enfoque no meio ambiente, é ponderável quanto as diferenças, 

aproximações e desafios. Isso porque o objeto do ensino da Biologia é a natureza, mais 

especificamente os fenômenos da vida, o meio natural, a diversidade de seres vivos, os processos 

e interações. Já a Educação Ambiental (EA), objeto principal do estudo é o ser humano, e as inter-

relações dele com o meio em que habita, pois, o meio ambiente, num sentido natural, pode ser 

entendido como objeto de estudo da Ecologia. Em face disso, são construídas as diferenças 

essenciais, e as aproximações, se o pensamento indicar uma formalidade para inter-relacionar as 

interações do ser humano (que também se constitui como objeto de estudo da Biologia) com o meio 

natural (RODRIGUES; LABURU, 2014). 

Ainda mais, a EA juntamente com o ensino da biologia Ecologia se mostram, portanto, 

como uma oportunidade para se sensibilizar os estudantes e assim propor modificações em suas 

concepções sobre o ambiente. Entretanto, para que essas mudanças efetivamente aconteçam é 

preciso compreender as percepções, conhecimentos e concepções prévias dos educandos 

(SOUSA; CESAR, 2017). Desta forma, os professores de biologia podem contribuir com as 

experiências adquiridas no processo de formação permanente explicar os possíveis transtornos 

causados no planeta como, por exemplo, o aquecimento global, os problemas dos resíduos sólidos 

(Ex.: não segregação), o tratamento de efluentes sanitários, por deficiência de saneamento básico. 

Logo, tentar sensibilizar os educandos com uma forma dinâmica e participativa em prol de 

aumentar a percepção ambiental e gerar multiplicadores da EA (ROCHA; MARQUES, 2016). 

Por outro lado, verifica-se que a EA é um processo educativo interdisciplinar que gera 

mudanças na qualidade de vida e contribui de forma dinâmica, criativa e lúdica para a participação 

dos educandos, e os leva a participar ativamente à melhoria do meio ambiente. Além de despertar 

entre os educandos, uma sensibilidade ecológica e uma união entre os mesmos. No entanto, para 

que se conceba o meio ambiente de maneira integrada, faz-se necessário que a EA se torne parte 

do cotidiano, na prática escolar (PEREIRA, CAMPOS, 2018). 

Quanto à percepção ambiental, ela pode ser definida pelas formas como os indivíduos a 

veem, compreendem e se comunicam com o ambiente, pois, consideram-se as influências 

ideológicas de cada sociedade. As respostas ou manifestações decorrentes desse contexto são 

resultados das percepções, individuais e coletivas, dos processos cognitivos, julgamentos e 

expectativas de cada pessoa (CARVALHO; SILVA; CARVALHO, 2012). 

Então, análises acerca da inter-relação entre a Biologia, a EA e a percepção Ambiental, são 

altamente relevantes, o que justifica esta pesquisa, e contribui para que se alcance o objetivo dela 

que é a realização de uma análise comparativa da percepção ambiental dos educandos do ensino 

médio, a partir da relação entre o ensino de biologia e a EA, em duas escolas de ensino médio, sob 

a égide do estado, localizadas no município de Paragominas – PA.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1Fisiografia da área de estudo 

 

A área selecionada para a execução deste trabalho foi o município de Paragominas, 

localizado no nordeste do estado do Pará, entre as coordenadas geográficas latitudes 03° 17’ 16’’ 

e 02° 55’ 59’’, e as longitudes 47° 23’ 30’’ e 47° 04’ 46’’. O município tem uma área total de 

19.342,25 km², sendo uma malha viária subordinada a um eixo principal determinado pela rodovia 
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Belém-Brasília (BR-010), que corta o município na direção norte-sul, apresentando conexões com 

as rodovias estaduais PA-125 e PA-256 (BELLUZZO et al., 2017).  O clima é classificado como 

Aw, segundo Köppen, com médias anuais de precipitação, umidade relativa e temperatura de 1.743 

mm, 81% e 26,3 °C, respectivamente, verificando-se no período de julho a novembro baixa 

disponibilidade hídrica. O município possui 1.932.000 ha, com cerca de 490.000 ha de pastagens. 

Os solos em que predomina a agricultura pertencem ao grande grupo Latossolo Amarelo, com alto 

teor de argila acima de 70% (ALVES; CARVALHO; SILVA, 2014). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Método  

 

O método empregado foi o indutivo porque se partiu da certeza de que a Ecologia é a 

disciplina coligada a EA. Quanto a pesquisa, tem abordagem qualiquantitativa (SILVEIRA; 

CÓRDOVA (2009). No que diz a respeito ao caráter qualitativo, não há uma preocupação com os 

dados estatísticos, e sim, em atingir uma maior percepção quanto a EA, para melhor compreender 

o porquê das coisas da natureza. Já no caráter quantitativo, analisa uma linguagem matemática para 

melhor descrever os fenômenos e a relação entre as variáveis por meio da coleta de dados 

numéricos através de procedimentos estatísticos. Foi utilizado os dois métodos para facilitar o 

entendimento dos dados obtidos e resultados descritos. 

Quanto a aplicação, a pesquisa foi experimental, pois, constituiu em submeter o objeto de 

estudo à influências de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador, 

como por exemplo a não prática da EA, e a aplicabilidade excessiva das teorias para observar os 

resultados que a variável produz no objeto (MATIAS- PEREIRA, 2016). Centrado em estudar 

semelhanças e diferenças, esse método realiza comparações com o objetivo de verificar 

semelhanças e explicar divergências, ao ocupar-se das explicações de fenômenos, permite analisar 

o dado concreto, deduzindo elementos constates, abstratos ou gerais nele presentes (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). 
 



 

  

 

 

 

Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

 
 As duas escolas objetos desta pesquisa, situam-se no município de Paragominas – PA, todas 

de Ensino Público: (1) (ECB), (2) (ERL). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Da amostragem dos educandos 

 A análise dos dados obtidos para a amostragem da população nas duas escolas pesquisadas, 

indicou que, devido a permissão apenas para a aplicação em apenas uma turma em cada escola, no 

turno matutino, o número de indivíduos amostrados correspondeu a 29 educandos para a ERL, e 

36 para a ECB. 

 Os dados obtidos e analisados indicaram que, nos educandos das duas escolas pesquisadas, 

já ocorre uma preocupação com o meio ambiente, a partir do ensino de Biologia. Vale ressaltar que 

a Escola Raimundo Laureano da Silva Souza (20 = 55,5%), essa preocupação já é acentuada 

quando comparado com a Escola Presidente Castelo Branco (Figura 1)  
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Figura 1 – Respostas fornecidas pelos  educandos  das Escolas: ECB e ERL . Paragominas – PA. 

 
Legendas: I – responsabilidade com o meio; II – desenvolvimento sustentável; III – ensina a cuidar do meio 

ambiente; IV – não responderam. 

Fonte: autores (2018) 

 

A análise também indicou que, para Q1 (Qual a importância da temática ecologia  para a 

formação de cidadãos responsáveis pelo meio ambiente) temática: ecologia), na escola ECB os 

educandos entendem que, essa temática indica uma responsabilidade com o meio ambiente (15 = 

51,7%), o que já não é tão efetiva na ERL (7 = 19,9%). No estudo efetuado, por Contin e Motokane 

(2012) em Ribeirão Preto, a maioria dos educandos (75%) define a ecologia como sendo 

preservação e conservação dos recursos naturais. Na pesquisa efetuada em Paragominas, pode 

perceber uma distância em relação ao conhecimento sobre a importância da temática ecologia no 

que se trata da inter-relação entre ecologia e meio ambiente, o que é similar a pesquisa realizada 

em Ribeirão Preto. 

         Em relação a Q2 (Figura 2a), os dados obtidos indicaram que a principal ação humana que 

prejudica o meio ambiente é o descarte inadequado de resíduos sólidos domésticos (11 = 38% –

EPCB; – 14 = 38,8% - ERL).   Para Q3 (Figura 2b), os educandos da escola ERL consideram como 

principal problema ambiental, o lixo em local inadequado (20 = 55,6%), já os educandos da escola 

ECB, consideram a poluição do lixo (11 = 38%).   
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Figura 2 – a) respostas as ações humanas relacionadas aos problemas ambientais; b) problemas 

ambientais percebidos pelos educandos na cidade. Paragominas – PA. 

 
Legendas: 2a – desmatamento e queimadas; 2b - poluição; 2c – destinação inadequada do lixo; 2d 

– não respondeu. 3a – esgoto a céu aberto; 3b – poluição dos rios; 3c – lixo descartado em local 

inadequado; 3d – desmatamento. 

Fonte: autores (2018) 

 

Sobre as ações humanas que mais prejudicam o meio ambiente, a pesquisa realizada no 

município de Alegre - ES, por Neves et al., (2016), indicou que os educandos pesquisados 

consideram, jogar lixo (28%), caçar e desperdiçar água (23%), como atividades que causam danos 

ao meio. Isso corrobora com os dados obtidos no município de Paragominas, onde os educandos 

indicaram como principal problema ambiental, é o resíduo sólido descartado em locais 

inadequados.   

Quanto aos problemas percebidos pelos educandos, o estudo efetuado Oliveira et al., 

(2013), foi realizado no município de Tefé - AM concluiu que os educandos indicaram como 

problemas ambientais em sua cidade: a poluição das águas (31%), o lixo (29,4%), e esgoto a céu 

aberto (15,3%). Na pesquisa realizada em Paragominas, os educandos consideraram como 

problemas ambientais, o lixo, seguido da poluição das águas, o que corrobora com a pesquisa 

realizada em...   

Em relação a Q4, subdividida em: (a) o que você compreende por Educação Ambiental? 

Os educandos de ambas as escolas objetos desta pesquisa, consideram a EA sob perspectiva apenas 

teórica (ECB 21 = 72,4%; ERL 32 = 88,8%); (b) O que você compreende por: meio ambiente?  A 

maioria dos educandos de ambas as escolas, consideram meio ambiente como o meio em que 

vivemos (ECB 14 = 48,3%; ERL 20 = 55,5%); sendo assim a percepção que faz parte da maioria 

dos educandos objetos desta pesquisa. 
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Figura 3 – Respostas fornecidas pelos educandos das duas escolas de ensino médio pesquisadas acerca da 

EA como perspectiva teórica. Paragominas – PA. 

 

 
Legendas: ECME – Ensina a cuidar do meio ambiente; ECAA – Ensina as consequências das ações 

antrópicas; NR – Não responderam; MV – Meio em que vivemos; FB – Fatores bióticos; FA – Fatores 

abióticos.  

Fonte: autores (2018) 

 

Em relação a EA, o estudo efetuado por Rocha e Barros (2015), foi realizado no Colégio 

Pedro II, no Rio de Janeiro, o autor concluiu que há duas perspectivas predominantes (1) a 

Educação Ambiental com cunho teórico, cujo foco no estudo e transmissão de conhecimento e (2) 

como processo reflexivo, crítico e com potencial de suscitar ações que reflitam o caráter prático. 

Na pesquisa realizada em Paragominas, houve também, citação da EA com perspectiva teórica, 

porém, em ambos os estudos, os educandos não ampliaram ainda a ideia de que esse tipo de 

educação não se limita apenas ao campo teórico.  

Sobre o Meio Ambiente, a pesquisa realizada por Nehme e Bernardes (2014), em 

Uberlândia -  MG, indicou que 24 educandos (48%) o definem como o local em que vivemos, ou 

seja, não se evocam aspectos ecológicos, ou seja, o homem é excluído deste conceito. Esta visão 

demonstra que existe uma carência de conhecimento sobre a introdução do homem no que 

chamamos de meio. Os dados obtidos e analisados na pesquisa realizada em Paragominas, 

contrapõe-se ao fato de que os educandos desse município, os educandos de ambas as escolas 

pesquisadas não se manifestaram como parte integrante do meio ambiente, mas apenas como um 

observador e explorador do mesmo.  

          Já em Q5 (A escola onde você estuda, possui coletores seletivos?), os dados obtidos e 

analisados indicaram que, ECB, apenas 7 (24,2%), responderam que há; na ERL, 14 (38,8%) dos 

educandos afirmam que há coletores seletivos.  Para Q6 (Na escola em que você estuda, é 

desenvolvido algum projeto voltado ao Meio Ambiente?), os dados obtidos indicaram que, na 

ECB, 3 (10,3%) afirmaram que não há nenhum projeto com essa finalidade. Porém, na ERL 39 

(100%), afirmaram que existe a presença de um projeto voltado para o meio ambiente e, finalmente, 

para Q7 (Você participa ou se sente estimulado a participar de ações ambientais?), os dados 
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obtidos indicaram que, na ECL, 2 (6,8%), na ERL, 26 (72,2%) e, dos educandos participam de 

projetos, mas, na ECB 27 (93,2%), não participam de projetos dessa natureza, porém, manifestaram 

desejo de participar. Na ERL 10 (27,8%)encontram-se na mesma situação que a escola anterior 

(Figura 4). 

 
 

Em relação aos coletores seletivos em sala de aula ou nas escolas, o estudo efetuado no 

município Serra Talhada – PE por Bezerra et al (2014), foi conclusivo quanto a presença de 

coletores seletivos dentro da escola, devem ser somados ao o ensino da importância deles, e que 

isso influencia os educandos a possuir esta prática tanto no ambiente escolar, como também fora 

dele. Na pesquisa realizada em Paragominas, houve uma divergência com o estudo realizado por 

Bezerra, pois foi a minoria dos educandos tanto da ERL quanto da ECB que afirmam ter os 

coletores.  

Quanto a projetos sobre Meio Ambiente, a pesquisa realizada por Oliveira, Pereira e Pereira 

Júnior (2018) em Nova Ipixuna - PA, na execução do projeto Horta escolar, Educação ambiental e 

a interdisciplinaridade, foi notória a satisfação pessoal dos educandos quando receberam a cota da 

merenda escolar complementada com as hortaliças produzidas pelos educandos na horta escolar. 

Quanto a pesquisa realizada em Paragominas, indicou que há divergência quanto aos dados obtidos 

para ECB, pois, nessa escola, não tem projetos sobre meio ambiente, mas, houve similaridade com 

ERL, apresentou similaridade porque nesta escola, é desenvolvido projeto sobre meio ambiente.  

Para Q7 (Você participa ou se sente estimulado a participar de ações ambientais? Estudo 

efetuado no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, por Rocha e Barros (2015), no Rio de Janeiro, 

abordou essa mesma temática, e os autores concluíram que 46,13% não participam e não se sentem 

estimulados em participar de ações concretas em defesa do meio ambiente. Notou-se que na 

pesquisa realizada em Paragominas os dados obtidos, foram bastante divergentes com a pesquisa 

realizada no Colégio Pedro II porque a maior parte dos educandos (37 = 56, 9%) possuem a 

sensibilidade em cuidar do meio ambiente por meio de ações ambientais. 
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     A análise dos dados indicou que na escola ECB (Biologia, 12 = 41,4%; Geografia – 13 

= 44,8%), os educandos afirmam ser Biologia e Geografia as disciplinas que mais aborda a 

temática, já na escola ERL (Química, 15 = 41,6%), os educandos relatam que a disciplina que mais 

aborda sobre a preservação do meio ambiente é Química, e além disso é desenvolvido um projeto 

ambiental pela docente (Tabela 4). 

 

 
 

      Na pesquisa realizada por Machado et al. (2010), em Porto Nacional – TO, o autor concluiu 

que a matéria campeã foi Ciências com 39%, depois Geografia com 25%, Português com 15% e 

6% História e Educação Artística. No estudo realizado em Paragominas, os dados mostraram-se 

divergentes, especialmente quanto a disciplina de Química que foram apontadas pelos educandos 

como principal. 

 

4. CONCLUSÃO  

          Os educandos de ambas as escolas pesquisadas ainda não adquiriram uma concepção 

formada a respeito da importância da Biologia, a partir da Ecologia para o ensino da Educação 

Ambiental, em face disso, possuem percepções e opiniões, na maioria, contraditórias sobre a 

educação ambiental. O que pode estar contribuindo para essa percepção, deve ser a concepção que 

eles possuem sobre Meio Ambiente que, na visão dos educandos, é apenas um lugar para se viver, 

logo, apresentam dificuldades a percepção da integração entre homem natureza ainda é parco.  

         A Escola Raimundo Laureano apresenta maior aplicabilidade das ações voltadas a 

preservação do meio ambiente, quando comparada a Escola Castelo Branco, pois, desenvolve 

projetos ambientais, além disso, os educandos da ERL, são mais sensíveis quanto as ações da EA 

porque a maioria participa de ações ambientais e apresentam bastante interesse sobre o assunto, 

entretanto a quantidade dos educandos da ECB que fazem tais ações é bem menor. Portanto é 

necessário que haja nas escolas, mais abordagens quanto à questão ambiental porém, não só de 

forma teórica, mas de caráter prático, e de que seja independente da disciplina ministrada, posto 

que, a EA é multidisciplinar e com abordagem ambiental prática, por meio de ações como por 

exemplo; visitas a parques e reservas ambientais, para melhorar a percepção sobre a conservação 

ambiental e consequentemente a importância dos nichos ecológicos para a manutenção da 

diversidade biológica, além da importância das áreas verdes, como mitigadoras da temperatura e 

manutenção do equilíbrio nos ecossistemas,   , e projetos voltados para o cuidado com o meio 

ambiente, como por exemplo; implantação de áreas verdes na escola e importância da coleta 

seletiva do lixo escolar  para que assim, os educandos se tornem mais sensíveis e responsáveis pela 

preservação do mesmo. 
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RESUMO 

Os incêndios são grandes ameaças para as florestas brasileiras. No último quadriênio, os incêndios 

florestais têm intensificado o número de ocorrências registrado Sistema de Ocorrências do Corpo 

de Bombeiros (SISCOB), e as causas são naturais e antrópicas. Objetivo dessa pesquisa foi a 

realização de uma análise quantiqualitativa cujo recorte temporal situou-se entre 2015 - 2018 

acerca dos incêndios no município de Paragominas – PA. O método utilizado foi o indutivo, de 

natureza aplicada e procedimento exploratório. A obtenção dos dados secundários foi efetuada no 

SISCOB. Quanto aos parâmetros ambientais: vento, temperatura e umidade do ar, além das taxas 

de precipitação, foram adquiridas no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As 

análises dos dados obtidos indicaram 502 focos de incêndios no município no quadriênio 2015 - 

2018, em cinco tipos de locais diferentes: vegetação (39%), resíduos (21%), edificação (22%), 

transformadores/fiação (12%) e transporte (5%). Em relação a ação causadora do incêndio, os 

dados indicaram quatro origens: acidental (8,8%); criminoso (1,8%); de origem não identificada 

(87,8%), e natural (2,5%). A análise dos dados também indicou que, no período analisado, 

ocorreram incêndios em diferentes tipos de vegetação: agrícola (6,8%), capoeira (6,8%), 

mata/floresta nativa (74%) mato e pasto (11%). Com isso, ficou evidente que, os incêndios 

apresentam maior frequência na vegetação, especialmente mata/floresta nativa, como esses 

ecossistemas são berçários e habitats para diversidades biológicas e contribuem com os serviços 

ecossistêmicos de provisão e regulação, a perda da biomassa vegetal, pós incêndio causa graves 

consequências à qualidade de vida como, por exemplo, elevação da temperatura, ventos com 

velocidades altas, doenças respiratórias e perdas econômicas à comunidade extrativista local.  

 

Palavras chaves: SISCOB. Degradação. Vegetação. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciências Naturais  
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1. INTRODUÇÃO 

          De acordo com o novo Código Florestal, Lei nº 12.651:2012 - "entende-se como incêndios 

florestais, o fogo não controlado em florestas ou qualquer outra forma de vegetação" a qual pode 

ser iniciado para produção agrícola, pastos ou natural, mas principalmente de caráter antrópico 

(BRASIL, 2012).  

       Para um controle sobre esses incêndios, são registrados no Sistema de Cadastro de Ocorrências 

do Bombeiros (SISCOB). Nesse sistema, o número de ocorrência dessas ações, na vegetação, tem 

sido elevado no último quadriênio. Mas, há outros locais onde ocorre incêndio: Edificação, 

entulhos e veículos. Para se ter um exemplo, no município de Paragominas, em 2017, no final desse 

ano, houve registro de 14 focos de incêndio nos últimos cinco dias do mês de junho (INPE, 2017). 

 Quanto as causas, elas são várias: queimadas na agricultura; desflorestamentos; altas 

temperaturas; baixa umidade do ar atmosférico, etc. Mas, independentemente das causas, sejam 

antrópicos ou naturais, eles são responsáveis por inúmeros impactos ambientais como, por 

exemplo, poluição atmosférica. Nas florestas, os incêndios comprometem toda a resistência das 

florestas e ainda dissemina outros incêndios, desde que haja ventos e outras variáveis ambientais 

que permitam essa disseminação (QUADROS, 2015).  

 Em relação a definição de impacto ambiental, sabe-se que ele é toda modificação causada 

pelas ações naturais, mas, na maioria, são causadas pelo homem. Nesse contexto, os impactos 

causados por incêndios, apresentam consequências diversas como, por exemplo comprometem a 

qualidade do ar, degradação do solo e da vegetação e afeta direta e indiretamente a saúde da 

sociedade. (LIMA, 2013; QUEIROZ; SANTOS; ANANIAS, 2009). 

   Logo, os incêndios, independentemente do local de ocorrência, devem ser estudados porque 

é prejudicial ao meio ambiente e a saúde da população, e isso justifica essa pesquisa, bem como 

incrementa a relevância da mesma, além de permitir alcançar o objetivo que é fazer uma análise 

quantiqualitativa, quanto a origem, a ação de variáveis ambientais (temperatura, ventos e 

precipitação), e aos locais de ocorrência dos incêndios no período de 2015 a 2018, em Paragominas 

- PA.   
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2. METODOLOGIA 

A pesquisa ocorreu no município de Paragominas, estado do Pará, a 320 km da região 

metropolitana de Belém, apresenta coordenadas: latitude 02° 59´ 4” S, longitude 47° 21´ 10” W, 

altitude de 90 metros e uma área aproximada de 19.342,254 km², e com densidade demográfica de 

5,06 habitantes por km², e uma população estimada em 108.547 habitantes (IBGE, 2016). 

O método empregado na presente pesquisa foi o método indutivo (GIL, 2008) que parte de 

duas premissas verdadeiras: (1) a frequência de ocorrências de incêndios florestais: (2) impactos 

ambientais. A terceira conclui-se como a verdadeira que pode afetar a sociedade e o meio ambiente 

de modo geral. A pesquisa apresenta abrangência quantiqualitativa de natureza aplicada e 

procedimento exploratório (SAKAMOTO; SILVEIRA, 2014).  

Os dados secundários para os últimos quatro anos (2015 a 2018), foram obtidos no quartel 

do Corpo de Bombeiro Militar localizado no município de Paragominas - PA, com permissão e 

fiscalização de acesso do Sr. TCEL BM Luís Cláudio da Silva Farias. Após a obtenção dos dados, 

eles foram tratados estatisticamente com o uso de planilhas eletrônicas contidas no software Excel 

(2016) e, em seguida, foram representados sob a forma de gráficos e tabelas para melhor 

compreensão desses dados.   

Vale ressaltar que o Corpo de Bombeiro Militar do Pará de Paragominas, trabalha em sua 

forma de registro no SISCOB com: Entulho/Resíduos/Lixo. Mas com base na Lei nº 12.305/10, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), essa tríade foi tratada como “resíduos 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1 AS ORIGENS DOS INCÊNDIOS 

A análise dos dados obtidos quanto as origens dos incêndios (Figura 1) indicou que, a 

maioria deles de categoria não identificada (434 = 87,8%) e, quando identificados podem ser de 

origem acidental (41 = 8.8%), ou natural (7 = 2.5%), ou criminosa (13 = 1,8%).   
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Figura 1 – Valores médios para as origens dos incêndios ocorridos em Paragominas – PA, no período 

analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legendas: Ac.= Acidental; Cr. = criminoso; Ni. Natural; Nat. = Natural.  

Fonte: autores, 2018. 

 

Os resultados indicaram que isso pode ocorrer a partir da prática amazônica de “corte e 

queima” para possível atividade agrícola e pecuária no meio rural e que também está ligado as 

práticas de limpeza de resíduos a partir da queima em área urbana, logo, a gênese do incêndio 

acidental pode envolver atividade antrópica. A “economia do fogo”, que na Amazônia compreende 

a agropecuária e atividades relacionadas, possui três fundamentos, os quais operam como causas 

de fundo para a perpetuação das queimadas e, consequentemente, para a manutenção de um nível 

relevante de risco de incêndio (MORRELO et al., 2017).   

A análise dos dados para incêndios cuja origem não foi identificada, os valores médios 

foram elevadíssimos (434 = 87,8%). O grande motivo é a ausência de informação, a partir da 

comunidade, que não é registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Paragominas.  

Os efeitos causados pela queima irregular ou não planejadas desencadeiam problemas que 

afeta a saúde da população, ecossistemas e a economia onde os incêndios são atuados, como, 

dificuldades para respiração, logo acresce o número de atendimentos em hospitais e gastos com a 

saúde, compromete a diversidade e a resiliência do solo que afeta a atividade de regulação do 

ecossistema, e quanto ao setor econômico pode ocorrer a queda na produção agrícola, e 

consequentemente o aumento nos preços dos alimento (DIAS, 2009).  

 

3.2 OS LOCAIS DE OCORRÊNCIA DOS INCÊNDIOS 

Quanto aos locais de ocorrências dos incêndios efetuadas no SISBOB os dados obtidos 
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indicaram que eles podem ocorrem em cinco locais: edificação, resíduos, transformadores/fiação, 

transporte e vegetação com maior proporção de ocorrência em área urbana, porém, de acordo com 

os dados a vegetação possui maior frequência e das características onde elas estão localizadas, que 

se relaciona as atividades agropecuárias. Durante os quatro anos analisados 2015 -2018 (Figura 

2a), foram indicados grandes índices de incêndios em vegetação com maior proporção em área 

urbana (207= 39%); resíduos (102 = 21%); edificações (107= 22%) transformadores/fiação (56 = 

12%) e transporte (23 = 5%) mantiveram valores significativos, mas não discrepante quanto a 

vegetação (Figura 2b). 

 

Figura 2 –a) índices de incêndios por locais de ocorrência; b) evolução dos índices de incêndios ocorridos 

entre 2015 a 2018. Paragominas – PA. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Legendas: Edf. Edificações; Rs.: Resíduos; T/F: Transformadores/Fiações; TRP: Transportes; Veg.: 

Vegetações. Fonte: autores, 2018. 

 

Os dados obtidos também indicaram que há uma tendência a diminuição em relação ao 

número de ocorrências de incêndios (2015 = 52; 2018 = 36) nos valores registrados pelo SISCOB.  

Houve indicação também que, em relação à vegetação, no período analisado 2015 -2018, o 

acúmulo de incêndios chegou a 157 ocorrências. Esse valor torna-se preocupante porque as 

consequências para a qualidade de vida e ambiental da comunidade paragominense é afetada.  

3.2 AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS E OS INCÊNDIOS. 

A análise dos dados obtidos no período compreendido entre 2015 e 2017, indicou que esse 

período foi o de maior incidência quanto a ocorrência de incêndios. Tal fato estar relacionado a 

tendência de elevação na temperatura do ar, e baixa taxa de precipitação – PRP (Figura 3), que 

intensifica os incêndios desenvolvidos pela ignição antrópica, em atividades econômicas de 
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limpeza e agropecuário tanto em local urbano quanto rural. 

Figura 3 – Valores médios para temperatura, velocidade dos ventos e taxa de precipitação. 2015 a 2018. 

Paragominas – PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores, 2018. 

 

          Todavia, os dados indicaram que no ano de 2018, a tendência da taxa de PRP, foi de elevação 

quando comparado com o triênio antecedente. Tendência oposta ocorreu com a velocidade do 

vento, logo, em 2018, esses fatores podem contribuir para um decréscimo no registro de incêndios 

no município. O desflorestamento pode contribuir para a tendência de climas mais secos e aumento 

de incêndios, como afirma. Coe et al., (2013) com estudos realizados no sul e sudeste da Amazônia. 

Como o município de Paragominas possui históricos de elevados índices de desflorestamento, isso 

contribui para o clima seco da região. 
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3.3 EDIFICAÇÕES E RESÍDUOS 

Os dados obtidos para as ocorrências de incêndios em edificações e resíduos, indicou que, 

houve tendência de diminuição nesses dois locais (Figura 4).  

 

Figura 4 – Número de incêndios em edificações e resíduos. 2015 a 2018.  Paragominas – PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores, 2018. 

 

Para edificações, os dados obtidos indicaram que houve 107 ocorrências registradas no 

período analisado, onde a maior frequência ocorreu em 2015 (36 = 32,71%). Nos dois anos 

seguintes, houve equilíbrio (29 = 27,10%), mas em 2018, houve uma tendência a diminuição (13 

= 12,14%). Em 2018, a taxa de PRP no município, foi elevada (8 mm/ano), bem como a velocidade 

do vento (3 m/s), e isso contribuiu para determinar uma diminuição no número de ocorrências de 

incêndios. 

O estudo efetuado por Corrêa (2015), na cidade de Recife - PE, o autor concluiu que os 

incêndios em edificações têm como ponto inicial, cômodos específicos como, cozinha ou quarto, 

que associa geralmente ao uso de gás de cozinha (propano – C3H8; butano – C4H10), ou seja, são 
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Azevedo (2015), indicou que as condições irregulares que os resíduos gerados pela sociedade são 

manuseados, como é o caso da queima irregular que pode provocar vasta alteração na composição 

do ar atmosférico por emitir gases tóxicos e a saúde da população acaba comprometida com 

problemas respiratórios.  

3.3 MEDIDOR, TRANSFORMADOR E FIAÇÃO E TRANSPORTE 

Para essas ocorrências, os dados obtidos e analisados indicaram que, em medidores, 

transformadores e fiações elétricas foram superiores aos ocorridos em transportes (Figura 5).   

 

Figura 3 – Número de incêndios ocorridos em medidores da corrente elétrica, transformadores de corrente 

elétrica e fiações no período analisado. Paragominas -PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores, 2018. 

 

 A análise dos dados também indicou que no ano de 2016, houve uma elevação no número 

de incêndios em medidores, transformadores e fiações elétricas. Em relação aos transportes, isso 

só foi evidenciado no ano de 2017. Quanto aos transformadores e fiações elétricas externas e a 

tendência de elevação da temperatura do ar  no mesmo período (2016: 𝑥 = 27°C; 2017:𝑥 = 30°C) 

ocorrida no mesmo período dependendo do material que compõem os cabos elétricos, podem 

absorver calor e associá-los ao aquecimento pela passagem dos elétrons, e essa sobrecarga pode 

ocasionar incêndios. Outra explicação consta no estudo efetuado por Corrêa, Silva e Peres (2017), 

em Recife – PE, pois, esses autores concluíram que alguns desses incêndios podem ser provocados 

por atividades irregulares próximos a redes elétricas de alta tenção, que por ventura chega a ter 

vítimas. Na pesquisa realizada em Paragominas, não houve nenhuma citação quanto a essa origem 

para esses locais de ocorrência de incêndios. 
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Já para os transportes, os obtidos indicaram que, no período analisado, ocorreram 23 

registros de incêndios. Apenas em 2017 os índices foram elevados (11 = 47,82%) quando 

comparados com 2015 (5 = 21,73%), 2016 (4 = 17,39) e 2018 (3 = 13,04%). Por não necessitar de 

influência de variáveis atmosféricas, esse número de ocorrência pode estar associado a ação direta 

do homem, logo, a tendência para incêndios em transporte é considerado raros pelo Corpo de 

Bombeiros. Na pesquisa realizada pela Associação Nacional de Transportes Urbanos (ANTU, 

2018), os incêndios em transportes apresentam caráter criminoso, pois, de 2014 a 2018, 2.286 

ônibus foram retirados de circulação por causa de incêndios criminosos.  

 

3.5 VEGETAÇÃO 

 A análise dos dados obtidos indicou que, no período analisado, ocorreram 207 incêndios 

em vegetação com maior frequência em área urbana, e o ano de 2015, apresentou o maio valor (105 

= 50,72%), quando comparado com triênio 2016 (37 = 17,87%); 2017 (45 = 21,73%), e 2018 

(Figura 6a), independentemente do tipo de vegetação (Figura 6b). 

 

Figura 6 – a) índices de incêndios em vegetações; b) tipos de vegetações com ocorrências de 

incêndios no período analisado. Paragominas – PA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas (Figura 6b): Agr. Agrícola; Cap. Capoeira; Mt/FN. Mata/Floresta Nativa; Mat. Mato; 

Pas. Pasto. 

Fonte: autores, 2018. 
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(146 = 74%). Fez-se uma associação desse fato com o ano de 2015, ano de maior frequência de 

queimadas no município, além de temperatura elevada (29°C), baixa taxa pluviométrica (2 

mm/ano), e velocidade do vento (4 m/s). Logo, o vento pode ter contribuído para dispersão de 

partículas incandescentes sobre o mato seco e propagado queimadas e, consequentemente, os 

incêndios.  

 

4. CONCLUSÃO 

Os incêndios registrados pelo SISCOB apresentam gêneses diferentes, além das 

ocorrências não especificadas ocuparem destaque quantitativo, mas, as vegetações,  também 

apresentam  quantitativos preocupantes quanto a vegetação, como o município, economicamente, 

depende da agricultura e da pecuária, essas taxas não podem ser elevadas, porque isso comunidade 

paragominense e para o meio ambiente, em especial o meio socioambiental.  

Os parâmetros atmosféricos como temperatura, umidade do ar e ventos tem contribuído 

acentuadamente para as expansões dos incêndios devido aos períodos prolongados de seca e 

estiagem que ocorrem em Paragominas, que podem estar associados ao desflorestamento da região, 

além dessas variáveis, há a questão da queima de terrenos baldios para limpeza tanto em área rural 

quanto urbana que contribui para a disseminação e propagação dos deles e, qualitativamente, 

determina uma degradação ambiental e compromete a qualidade socioambiental da comunidade 

local. 
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