
 

 

ANAIS 

 
TRABALHOS COMPLETOS - 2018 

 

VOLUME II 

 

ISSN: 2316-7637



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
 

RUBENS CARDOSO DA SILVA 

Reitor da Universidade do Estado do Pará 
 

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS 

Vice-Reitor da Universidade do Estado do Pará 
 

RENATO DA COSTA TEIXEIRA 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação PROPESP 
 

CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO 

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento PROGESP 

 

ALBA LÚCIA RIBEIRO RAITHY PEREIRA 

Pró-Reitora de Extensão PROEX 
 

ANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Graduação PROGRAD 
 

ELIANE DE CASTRO COUTINHO 

Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia CCNT 

 

ALTEM NASCIMENTO PONTES 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais PPGCA 
 

 



REALIZAÇÃO 
Programa de Mestrado em Ciências Ambientais 

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia 

Universidade do Estado do Pará 

 

COORDENAÇÃO DO SIMPÓSIO 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 



 

COMISSÃO ORGANIZADORA DOCENTE 
 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes (Coordenador) – UEPA 

Profa. Dra. Priscila Sanjuan de Medeiros Sarmento – UEPA 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DISCENTE 

Barbara Luzia Santos de Oliveira Faro 

Bruna Stefanny das Neves de Sousa 

Carolina Ayumi Umezaki Maciel 

Cláudia Nogueira Corrêa 

Davison Márcio Silva de Assis 

Felipe da Costa da Silva 

Fernanda Neves Ferreira 

Filipe Victor Portal Ribeiro 

Hellem Pinheiro Almeida 

João Victor Santana 

Karla de Souza Santos 

Karolina Rodrigues Ferreira 

Letícia Bianca Ferreira Cordovil 

Lisandra Cristine Monteiro Blanco 

Marcelo Coelho Simões 

Marcos Felipe Bentes Cansanção Pereira 

Mayara Gomes da Silva 

Mônica Moraes Ribeiro 

Paulo Vitor dos Santos Gonçalves 

Paulo Weslem Portal Gomes 

Renata da Cruz Paes 

Ronaldo Darlan Gaspar Aquino 

Tássia Toyoi Gomes Takashima-Oliveira 

Thyago Gonçalves Miranda 

Vitor Abner Borges Dutra 



 

Welle Kevin de Sousa Alfaia 

Yuri Cavaleiro de Macêdo Coelho 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA DOCENTE 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes – UEPA  

Prof. M.Sc. Amanda Madalena da Silva Gemaque – UEPA   

Prof. M.Sc. Amanda Estefânia de Melo Ferreira – UFOPA  

Profa. Dra. Ana Cláudia Caldeira Tavares Martins – UEPA  

Profa. Dra. Ana Lúcia Nunes Gutjah – UEPA  

Profa. Dra. Debora Kono Taketa Moreira – Unicamp  

Profa. Dra. Luiza Helena da Silva Martins – UFPA  

Prof. Dr. Manoel Tavares de Paula – UEPA  

Profa. Dra. Priscila Sanjuan de Medeiros Sarmento – UEPA 

Prof. Dr. Sebastião da Cunha Lopes – UEPA  

Profa. Dra. Wanja Janayna Miranda Lameira – MPEG  

Prof. M.sc. Paulo Wender Portal Gomes – UFPA  

Prof. M.sc. Wanderson Gonçalves e Gonçalves – UFPA  

Prof. Dr. Carlos Elias de Souza Braga – UEPA  

Prof. M.sc. Raynon Joel Monteiro Alves – UFPA  

Prof. Dra. Josiane Santana Monteiro – MPEG  

Prof. M.sc. Leonardo Sousa dos Santos – UFPA  

Prof. Dr. Argemiro Midonês Bastos – IFA  

Profa. M.sc. Essia de Paula Romao – IFPA  

Profa. M.sc. Cleidiane da Silva Araújo – UFPA  

Profa. M.sc. Ivanete Cardoso Palheta – UFPA  

 

COMISSÃO CIENTÍFICA DISCENTE 

Ariadne Reinaldo Trindade 

Barbara Luzia Santos de Oliveira Faro 

Bruna Stefanny das Neves de Sousa 

Davison Márcio Silva de Assis 



 

Fernanda Neves Ferreira 

Gabriele do Nascimento Furtado 

Hellem Pinheiro Almeida 

Igor dos Santos Soares 

Karla de Souza Santos 

Marcelo Coelho Simões 

Marcos Felipe Bentes Cansanção Pereira 

Mayara Gomes da Silva 

Mônica Moraes Ribeiro 

Paulo Vitor dos Santos Gonçalves 

Paulo Weslem Portal Gomes 

Renata da Cruz Paes 

Tássia Toyoi Gomes Takashima-Oliveira 

Thyago Gonçalves Miranda 

Vítor Abner Borges Dutra 

Yuri Cavaleiro De Macêdo Coelho 

 

EDITORAÇÃO 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 

Barbara Luzia Santos de Oliveira Faro 

Bruna Stefanny das Neves de Sousa 

Davison Márcio Silva de Assis 

Hellem Pinheiro Almeida 

Paulo Vitor dos Santos Gonçalves 

Paulo Weslem Portal Gomes



 

APRESENTAÇÃO 

 
No período de 28 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Belém-PA, o 

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

acadêmico –, da Universidade do Estado do Pará, promoveu o 7º Simpósio de 

Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. O Simpósio já faz 

parte da agenda anual de eventos promovidos pelo mestrado em Ciências 

Ambientais da UEPA, e se insere num programa maior voltado para a inserção 

social do mestrado. Em 2018, o tema do 7º Simpósio foi O Papel da 

Universidade no Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 

A programação do 7º Simpósio foi variada e contou com palestras, 

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

meio de pôsteres. Os simposistas puderam submeter resumos e trabalhos completos, 

que após aceite passaram a compor os anais do evento. 

Em 2018, tivemos no 7º Simpósio 177 resumos e 192 trabalhos completos 

(artigos) aceitos, provenientes da maioria dos 605 simposistas inscritos. Assim, é com 

grande satisfação que disponibilizamos os Anais do evento que servirão como um 

registro do 7º Simpósio para a posteridade. 

Muito obrigado a todos os participantes do 7º Simpósio de Estudos e Pesquisas 

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

novembro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
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RESUMO  

A natureza distribui-se no espaço com uma infinidade de características diferentes, tornando 

cada lugar do planeta único, seja devido a características físicas, químicas, biológicas ou pelo 

tipo de interação entre elas. Neste sentido, as variadas particularidades integrantes de um meio 

ambiente interferem diretamente nas atividades humanas, e da mesma forma, o contrário. Um 

exemplo disso são os resíduos sólidos como um dos grandes contribuidores para a ocorrência 

de degradação ambiental. Assim, tendo em vista a situação precária do manejo dos resíduos 

sólidos na área de estudo deste trabalho, o município de Salvaterra, na Ilha do Marajó - Pa, 

faz-se coerente a busca por locais ambientalmente adequados para disposição desses resíduos, 

através da implantação de um aterro sanitário no município. Este estudo tem como objetivo 

buscar as áreas mais favoráveis para receber os impactos provenientes da implantação de um 

aterro sanitário na área de estudo, através da elaboração de mapas, por meio do Software 

ArcGIS® 10.5, que representem as características ambientais mais favoráveis para receber os 

impactos provenientes da instalação e operação do empreendimento em questão. Após a 

elaboração dos mapas para os critérios de vegetação, pedologia, distância a cursos d’água e 

declividade, e análise dos mesmos, tomou-se como conclusão que aproximadamente 50% do 

território do município possui características ambientais favoráveis para o referido tipo de 

atividade, tendo em vista o critério da vegetação e 1/3 do município é considerado favorável 

para os critérios de pedologia e declividade. Já a margem de 300 metros estabelecida para a 

distância dos cursos d’água foram detalhadas no Mapa 04. 
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INTRODUÇÃO 

Diante da diversidade de características encontradas no meio ambiente, atualmente, 

tem sido observado com o desenvolvimento humano que as variadas particularidades 

integrantes de um meio interferem diretamente nas atividades humanas, e da mesma forma, o 

contrário. Neste sentido, Montaño e Ranieri (2013) afirmam que as intensas alterações 

provocadas por ações antrópicas nos diversos componentes do meio, evidenciam a 

necessidade de se incluir também nos processos decisórios de ocupação territorial, as questões 

ambientais.  

No tocante às interferências humanas nas características ambientais de determinado 

local, podem-se citar os resíduos sólidos como um dos grandes contribuidores dos últimos 

tempos para a ocorrência deste tipo de cenário. Marques (2011) complementa que a geração 

de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é contínua, tendendo a crescer com o aumento da 

população, considerando como impactos ambientais graves a falta de tratamento e da 

disposição adequada desses.  

Assim, conhecendo-se a capacidade de degradação vinculada à disposição inadequada 

dos resíduos sólidos, faz-se coerente a busca por locais ambientalmente adequados para 

disposição desses resíduos. A Lei n° 12.305/2012, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) considera os aterros sanitários como a técnica mais ambientalmente adequada 

para disposição dos resíduos, tendo em vista as proteções ambientais que garantem durante a 

operação, fazendo-se fundamentais para qualidade de vida das pessoas. 

Vale ressaltar também que no Brasil, inúmeros municípios ainda não possuem local 

adequado para disposição de seus rejeitos, fazendo-se necessário a instalação de aterros 

sanitários, inclusive para se adequarem ao disposto pela Lei n° 12.305/2010 e garantir os 

recursos federais decorrentes disto. Em consenso com o relatado, o município de Salvaterra, 

localizado no arquipélago do Marajó (PA), possuidor de recursos naturais relevantes, ainda 

precisa adequar-se a PNRS, uma vez que não dispõe de serviços eficientes de saneamento, 

principalmente no que diz respeito aos serviços de coleta e disposição final para os resíduos 

sólidos. Adicionalmente, o município faz parte da Área de Preservação Ambiental do Marajó 

(APA Marajó), conforme Ideflor-Bio (2017), tornando mais dificultoso o zoneamento de 

atividades dentro de suas delimitações. 

Nesse sentido, a implantação de um aterro sanitário provoca alterações significativas 

nas propriedades do ambiente, decorrente das atividades de supressão vegetal, compactação 

do solo, escavações, movimentação de máquinas e etc. Assim, constata-se que para essa 
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implantação é fundamental o planejamento de acordo com as características ambientais de 

cada espaço, de maneira que o local a receber, seja o mínimo possível impactado.  

Dessa maneira, o geoprocessamento vem desempenhando, com ótimos resultados, um 

papel muito importante nas mais variadas áreas do conhecimento, pois, de acordo com 

Eastman (1998 apud. SILVA JUNIOR, 2016), o Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

otimizam os processos de avaliação e planejamento ambiental, auxiliando os processos de 

tomada de decisão. 

Dessa forma, tendo em vista a situação do município de Salvaterra quanto à falta de 

local apropriado para disposição de seus rejeitos e os problemas inerentes a escolha de áreas 

para implantação de um aterro sanitário, este estudo terá como objetivo buscar as áreas mais 

favoráveis para receber os impactos provenientes do referido empreendimento, através da 

utilização do SIG como ferramenta otimizadora na investigação das características ambientais 

de cada área. 

 

METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

O município de Salvaterra, localizado nas coordenadas: 00º45'12"S de latitude e 

48º31'00"O de longitude, na Ilha do Marajó-PA, é a delimitação da área de estudo deste 

trabalho, conforme ilustra o Mapa 01. A população do município, de acordo com o IBGE 

(2011), é de 20.183 habitantes. É banhado pelos rios Paracauari ao Norte, Amazonas ao Oeste 

e Camará ao Sul, sendo este último seu principal acesso, partindo-se da capital Belém ao 

porto de Camará.  

Mapa 01 – Mapa de Localização de Salvaterra. 

 
Elaborador: Autores, 2018. 
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A fonte de renda do município tem grande influência das atividades turísticas, tendo 

em vista as belezas naturais da região, incluindo-se as praias e igarapés muito cobiçados pelos 

turistas. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) o município 

de Salvaterra apresenta um IDHM de 0,608 (IBGE, 2010), sendo este nível considerado como 

um índice de desenvolvimento médio (PNUD, 2018). 

 

2.2 Tipo de pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa reuniu-se referencial teórico que envolvesse os 

aspectos relacionados ao meio físico da área de estudo. Em relação ao objetivo da pesquisa é 

considerada exploratória-descritiva, pois permite que sejam analisados vários aspectos 

relacionados ao objeto de estudo (seleção de áreas para implantação de aterro sanitário), além 

de possibilitar a formulação de mais problemas e hipóteses dentro dos critérios utilizados 

(vegetação, pedologia, distância a cursos d’água e declividade). E quanto à natureza, é 

qualitativa-quantitativa, visando a análise dos dados de forma clara e objetiva, tendo em vista 

os critérios ambientais e a áreas a serem identificadas. 

 

2.3 Coleta de dados 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram coletados dados disponibilizados por 

instituições governamentais em meio virtual do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE). Os dados baixados são vetoriais e apresentam-se em arquivos no formato shapefile 

(.shp) georreferenciados, além desses, coletaram-se dados raster da European Spacial Agency 

(ESA) configurados por imagens de satélite Sentinel: Mission 02 no formato Portable 

Network Graphics (.png) para uma representação mais realística da área estudada. 

As informações coletadas dizem respeito às características ambientais relacionadas ao 

estabelecimento de critérios, consagrados em estudos de mesmo cunho, no intuito de se 

analisar a região em questão quanto a viabilidade ambiental para instalação e operação de 

aterros sanitários. Dentre os critérios escolhidos, que envolvem não só o meio ambiental, mas 

também os aspectos socioeconômicos e construtivos do aterro, estão: vegetação, pedologia, 

distância a cursos d’água e declividade. 

 

2.4. Análise dos dados 

A busca pelas melhores áreas para se implantar e operar o aterro sanitário se dará 

mediante a confecção de mapas no Software ArcGIS® 10.5 indicando os locais mais e menos 
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favoráveis à implantação do empreendimento. Essa busca se baseará por meio dos dados 

coletados, de acordo com a dinâmica espacial das características ambientais do município, 

que comporão os mapas elaborados, esse método garante maior efetividade das análises e uma 

melhor visualização dos resultados.  

Os elementos ambientais que representam as características espaciais da área de 

estudo serão retratados nos mapas por meio de siglas (Quadro 01) em concordância com seu 

grau de aptidão para receber os impactos provenientes de um aterro sanitário. As áreas 

preenchidas por determinado elemento do meio ambiente serão classificadas de acordo com 

sua capacidade de resistir às alterações provocadas pelos prováveis impactos provenientes da 

instalação e operação do empreendimento proposto. Assim, as áreas consideradas como 

favoráveis assumirão a cor verde nas representações do mapa; as áreas moderadas, a cor 

amarela; e as áreas não recomendadas, a cor laranja. 

 

Quadro 01: Padrão de Siglas Adotados para Classificação dos Elementos Ambientais. 

Critérios Ambientais Elemento Ambiental Sigla Adotada 

Vegetação 

Floresta Ombrófila Densa FLOD 

Formações Pioneiras de Influência Fluvial e Fluviomarinha FPIF 

Savana Arborizada SAV 

Vegetação Secundária VS 

Pedologia 

Latossolo LAT 

Gleissolo GSLO 

Plintossolo PLSLO 

Fonte: Autores, 2018 
 

Dessa forma, após análise conjunta dos mapas elaborados, pretende-se encontrar as 

melhores alternativas locacionais para implantação de um aterro sanitário na área do 

município de Salvaterra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Iniciou-se a elaboração dos mapas com o critério da vegetação (Mapa 02). As áreas 

compreendidas por vegetação secundária e savana são as mais favoráveis no contexto 

explorado (verde), seguida da floresta ombrófila densa como moderada (em amarelo) e as 
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formações pioneiras de influência fluvial e fluviomarinhas como as áreas não recomendadas 

(em alaranjado). 

Mapa 02 – Distribuição Espacial da Vegetação no Município de Salvaterra. 

 

Elaborador: Autores, 2018 

 

A vegetação secundária é resultante de áreas suprimidas por causas naturais ou 

antrópicas, após processos de sucessão natural. Já a savana caracteriza-se por constituição 

essencialmente de graminóides naturais ou antropizados. A floresta ombrófila densa, por sua 

vez, é rica em espécies vegetais, alcançando um patamar de 20 a 30 metros de altura, 

entretanto com baixa fertilidade natural. E por fim, as formações pioneiras de influência 

fluvial caracterizam-se por uma composição florestal de restinga, mangue, campos salinos e 

comunidades aluviais (EMBRAPA, 2000). 

No tocante a pedologia, os elementos ambientais analisados, desta vez, são categorias 

de solo divididas em: latossolo, plintossolo e gleissolo. As áreas classificadas em latossolo 

caracterizam as mais favoráveis no contexto do trabalho, e por isso, apresentando-se em cor 

verde no mapa, seguidas das áreas de plintossolo como moderadas para implantação do aterro, 

em amarelo, e por fim, o gleissolo como as áreas não recomendadas na cor alaranjada (mapa 

03). 
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Mapa 03 – Distribuição Espacial da Pedologia no Município de Salvaterra. 

 

Elaborador: Autores, 2018 

 

O latossolo, classe considerada como mais favorável para implantação do 

empreendimento proposto, em acordo com os demais autores sobre o tema, normalmente 

compreende áreas com lençol freático mais profundo, com baixa capacidade de 

armazenamento de água e limitações quanto a fertilidade. Já as áreas compostas por 

plintossolo, foram consideradas como moderadas quanto a implantação do aterro, uma vez 

que possuem baixa fertilidade natural e restrição à percolação de água, no entanto com 

distância indefinida do lençol freático, ocorrendo em áreas com escoamento lento de água 

(relevo plano ou suave ondulado). O gleissolo, finalmente, foi considerado como a classe não 

recomendada em virtude de suas características associadas a lençóis freáticos muito rasos e 

alagadiços (EMBRAPA, 2000). 
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Mapa 04 – Distribuição Espacial da Distância à Cursos Hídricos no Município de Salvaterra. 

 

Elaborador: Autores, 2018 

A declividade em Salvaterra apresentou características relativamente planas, o que tem 

boa associação aos aspectos construtivos e operacionais voltados aos aterros sanitários. As 

classificações encontradas relacionadas a este critério foram as áreas suave onduladas, 

possuindo um grau de declividade de 3 a 8%, abrangendo aproximadamente 1/3 de todo o 

território, e as áreas planas com 0 a 3% de declividade, abrangendo o restante do município. A 

distribuição espacial deste critério em Salvaterra é ilustrada no mapa 05. 
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Mapa 05 – Distribuição Espacial da Declividade no Município de Salvaterra. 

 

Elaborador: Autores, 2018 

Conforme o exposto pelo Mapa 05, considerou-se as áreas suave onduladas como mais 

favoráveis para implantação do aterro, em verde, e as planas como moderadas, em amarelo. 

Este fato explica-se em virtude da alta pluviosidade da região, a qual faz com que as áreas 

mais planas, acabem por dificultar o escoamento superficial nessas áreas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando-se os resultados obtidos pelos mapas, observa-se que para o critério da 

vegetação, aproximadamente metade de todo o território do município tem características 

favoráveis, composta por vegetações secundárias e savanas. Já quanto a pedologia, observa-se 

uma grande semelhança das suas áreas consideradas como favoráveis e as áreas também 

consideradas favoráveis, para o critério da declividade, abrangendo praticamente a mesma 

região, indicando assim a relação entre a declividade suave ondulada com as áreas 

compreendidas pelo latossolo. Ademais o mapa da distância aos cursos hídricos revelou as 

áreas inapropriadas quanto a proximidade com os corpos d’água, ilustrando a margem 

admitida de 300m para esse critério. Por fim, os resultados obtidos podem ser melhores 

discutidos em desenvolvimento de outras pesquisas de mesmo teor, para possibilitar a 

alocação de área especificas e adequadas para a instalação de um aterro sanitário. 
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RESUMO 

Mensurar o desenvolvimento sustentável de uma cidade requer uma análise complexa e 

multilateral, podendo não evidenciar a real situação do município. A partir dessa concepção, 

este estudo ensaiou a determinação analítica do Índice de Desenvolvimento Sustentável 

Municipal (IDSM) para a cidade de Belém do Pará, maior aglomeração urbana da Amazônia 

Oriental, à luz da metodologia proposta por Martins e Candido (2008). Neste método, é 

definido um espaço amostral (no caso, os municípios paraenses), sendo comparado o 

comportamento das variáveis do município escolhido (Belém) com as dos demais municípios 

paraenses, gerando uma escala de aceitabilidade de resultados. Nesse contexto, foram 

definidas condições de contorno para adaptação do modelo à realidade paraense, como a 

definição das dimensões avaliadas (social, econômica e ambiental) e a forma de se calcular o 

IDSM (disposto em uma escala de 0 a 1, definido por meio de média aritmética dos Índices de 

Desenvolvimento Sustentável – IDS, das três dimensões supracitadas). Cabe salientar que os 

dados foram extraídos das plataformas digitais dos governos federal e estadual. Quantos aos 

resultados, verificou-se que a dimensão social de Belém apresentou média superior a dos 

municípios paraenses (0,80 – ideal), em razão de possuir maior índices de acesso à educação, 

saúde e moradia por habitante. Já a dimensão econômica apresentou hipossuficiência (0,48 – 

alerta), em detrimento de uma economia pouco exportadora e com considerável desigualdade 

de renda. Ademais, a dimensão ambiental apresentou resultados medianos (0,69 – aceitável) 

pelo fato de apresentar maior acesso ao saneamento básico do que diversas localidades do 

estado, consideradas como as mais precárias do mundo. Por fim, determinou-se que o IDSM 

de Belém é considerado aceitável (0,66). Concluiu-se, a partir disso, que o método proposto 

na mensuração do desenvolvimento sustentável é limitado pelo campo amostral escolhido, 

representando apenas uma comparação entre realidades urbanas distintas, de modo a inferir 

que um índice calculado como ideal pode não representar fielmente uma variável com bons 

resultados de desenvolvimento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento sustentável é costumeiramente aferido em objetos de estudo 

restringidos, como o comportamento estratégico de uma empresa, ou a operação de um parque 

urbano – devido ao seu caráter complexo e multilateral, o que dificulta as etapas de 

processamento e síntese de resultados (PEREIRA & VIEIRA, 2016). Sob essa perspectiva, 

avaliar o desenvolvimento consciente de um município com diferentes expressões de 

desenvolvimento, até mesmo dentro de sua própria malha urbana, requer a adoção de 

artifícios metodológicos de contorno, conforme apontam os estudos de Martins e Candido 

(2008).  

 Dessa forma, este estudo objetiva mensurar o potencial sustentável do município de 

Belém à luz da metodologia de Martins e Candido (2008), adaptando determinadas condições 

de contorno para a realidade da qual o município vivencia. Com isso, pôde-se mensurar quão 

sustentavelmente pode se desenvolver a cidade de Belém em relação aos demais municípios 

do estado do Pará, campo amostral pré-determinado, nas dimensões social, econômica e 

ambiental. Infere-se, a partir disso, que o referido método pode não evidenciar a condição real 

de desenvolvimento sustentável de um município, mas sim mensurar o potencial de 

desenvolvimento consciente que o mesmo possa ter.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

 A área de estudo deste trabalho é, em primeiro plano, a cidade de Belém, capital do 

estado do Pará, e, em segundo plano, as demais cidades paraenses, já que as mesmas são 

comparadas à capital para a realização da análise. Nesse contexto, optou-se por Belém pelo 

fato do município possuir a maior aglomeração urbana da Amazônia, cujas diretrizes de 

desenvolvimento, se mal implementadas, impactam diretamente a vida de quase 3 milhões de 

habitantes. 

 

2.2 Coleta de dados 

 A metodologia utilizada para o cálculo do IDSM (Índice de Desenvolvimento 

Sustentável Municipal), proposta por Martins e Candido (2008), tem como base o documento 

do IBGE “Indicadores do Desenvolvimento Sustentável” (2002 – atualizado em 2015). Nesse 

contexto, o estudo proposto originalmente pelos autores engloba seis dimensões: social, 

econômica, ambiental, demográfica, político-institucional e cultural; contendo um total de 44 
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variáveis.  

 Com base nessa perspectiva, escolheu-se para determinar as variáveis analisadas o 

modelo do Triple Bottom Line, aplicando a metodologia de cálculo dos autores supracitados. 

Dessa forma, foram analisadas três dimensões neste estudo: ambiental, econômica e social, as 

quais devem coexistir para que seja possível alcançar padrões satisfatórios de 

desenvolvimento sustentável. Além disso, as variáveis foram selecionadas de acordo com a 

disponibilidade de informações, gerando uma configuração final de 22 variáveis, sendo 09 

delas da dimensão social, 07 da dimensão econômica e 06 da dimensão ambiental. 

 

2.3 Análise de dados 

 Para a mensuração do IDSM, verificou-se qual dado adequava-se na análise de cada 

variável, de modo que fossem coletados os dados do município abordado e das cidades as 

quais possuem o maior e o menor índice naquele determinado dado. Com isso, foi possível 

estabelecer uma comparação mensurável, relacionando o valor do município de Belém com os 

índices extremos encontrados nas demais localidades do estado. 

 Dessa maneira, concebeu-se que a relação das variáveis com o grau de 

desenvolvimento sustentável pode ser positiva (quanto maior o indicador maior o IDSM) ou 

negativa (quanto maior o indicador menor o IDSM). A partir disso, ao verificar que os dados 

possuíam suas próprias grandezas de mensuração, foi necessário unitizá-los em uma escala 

que variasse de zero a um (0-1). Para isso, a forma de relacionamento entre indicadores e 

índices - relação negativa ou positiva - direcionou a escolha da fórmula utilizada para este 

cálculo, sendo a equação 1 utilizada quando a variável for proporcional ao IDSM e a equação 

2 quando a mesma for inversamente proporcional ao índice. 

                                                           𝐼 =  
(𝑥−𝑚)

(𝑀−𝑚)
                                                                     Eq. 

(1) 

                                                           𝐼 =  
(𝑀−𝑥)

(𝑀−𝑚)
                                                                     Eq. 

(2) 

Onde: 

I = índice calculado para cada variável; 

x = valor de cada variável no município estudado; 

m = valor mínimo identificado no estado ao qual o município pertence; 

M = valor máximo identificado no estado ao qual o município pertence. 
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 Uma vez tendo unitizado todas as variáveis, realizou-se a média aritmética para cada 

dimensão abordada, gerando três índices de IDS. Para determinar o IDSM de Belém, realizou-

se igualmente a média aritmética dos três índices. 

 Cabe ressaltar que os resultados unitizados foram analisados com base na classificação 

por cores (Quadro 01), tanto para o IDS das dimensões quanto para o IDSM do município. 

Assim, pôde-se avaliar analiticamente o desenvolvimento sustentável do município de Belém 

com relação às outras cidades do estado, utilizando uma escala definida de níveis de 

sustentabilidade. 

Quadro 01 – Níveis de sustentabilidade 

Índice (0 - 1) Coloração Atribuída Nível de sustentabilidade 

0,0000 - 0,2500 Vermelho Crítico 

0,2501 - 0,5000 Laranja Alerta 

0,5001 - 0,7500 Azul Aceitável 

0,7501 - 1,0000 Verde Ideal 

Fonte: Martins e Cândido, 2008. 

3. RESULTADOS E DISUCUSÕES 

3.1 Análise da dimensão social 

 Para a definição das variáveis abordadas (Quadro 02), quatro delas foram retiradas da 

lista sugerida pelo método de Martins e Cândido (2008) devido à dificuldade de acesso aos 

dados, que são: prevalência da desnutrição total, imunização contra doenças infecciosas 

infantis, alfabetização e mortalidade por acidente de transporte. 
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Quadro 02 – definição dos Indicadores sociais 
Variáveis Propostas Fonte utilizada Indicador proposto 

Esperança de Vida ao Nascer 
ATLAS BRASIL 

(2010) 
Esperança de Vida ao Nascer 

Mortalidade Infantil 
ATLAS BRASIL 

(2010) 
Mortalidade Infantil 

Oferta de Serviços Básicos de 

Saúde 
IBGE (2010) Quantidade de Estabelecimentos Públicos de Saúde 

Escolarização 
ATLAS BRASIL 

(2010) 
Expectativa de Anos de Estudo 

Escolaridade 
ATLAS BRASIL 

(2010) 
Escolaridade 

Analfabetismo Funcional 
ATLAS BRASIL 

(2010) 
Taxa de Analfabetismo - 18 Anos ou Mais 

Famílias Atendidas com 

Programas Sociais 
MIS (2010) N° de Famílias Beneficiárias do Bolsa Família 

Adequação de Moradia nos 

Domicílios 
IBGE (2010) 

Moradores em Domicílios Particulares Permanentes, 

em Áreas Urbanas com Ordenamento Regular, por 

Existência de Banheiro ou Sanitário e Tipo de 

Esgotamento Sanitário e Existência e Características 

do Entorno 

Mortalidade por Homicídio DATASUS (2010) Taxa de Homicídio por 100.000 Habitantes 

Fonte: Autores, 2018 

 Em seguida, os cálculos foram realizados de acordo com o descrito na referida 

metodologia, de forma a obter o IDS de cada variável (Quando 03) e em seguida o IDS da 

dimensão (Quadro 04). 

Quadro 03 - IDS para cada variável social 

Variáveis 
Índice do 

Município 

Município de Maior 

Valor 

Município de Menor 

Valor 
Sinal IDS 

Esperança de Vida 

ao Nascer 
74,33 

Novo 

Progresso 
74,66 

Santa Luzia 

do Pará 
68,41 + 0,95 

Mortalidade Infantil 16,06 
Santa Luzia 

Do Pará 
31,9 

Novo 

Progresso 
14,9 - 0,93 

Oferta de Serviços 

Básicos de Saúde 
380 Belém 380 

Santa Cruz 

do Arari 
2 + 1,00 

Escolarização 9,64 Santarém 10,26 Chaves 4,95 + 0,88 

Escolaridade 0,692 Belém 0,692 Chaves 0,12 + 1,00 

Analfabetismo 

Funcional 
3,47 Melgaço 39,7 Belém 3,47 - 1,00 

Famílias Atendidas 

com Programas 

Sociais 

81.270 Belém 81.270 Bannach 347 - 0,00 

Adequação de 

Moradia nos 

Domicílios 

1.356.808 Belém 1.356.808 
São João da 

Ponta 
1.004 + 1,00 

Mortalidade por 

Homicídio 
64,23 Tucumã 118,73 Santarém 3,39 - 0,47 

Fonte: Autores, 2018 
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Quadro 04 – IDS para a dimensão SOCIAL 

IDS da Dimensão Classificação da Dimensão 

0,80 IDEAL 

Fonte: Autores, 2018 

 

 Nota-se que o valor final do Índice classifica a cidade de Belém como aceitável para o 

âmbito social, o que pode ser explicado pelo fato deste município apresentar os melhores 

valores do estado para as variáveis “Oferta de Serviços Básicos de Saúde” (1 – ideal), 

“Escolaridade” (1 – ideal) e “Adequação de Moradia nos Domicílios” (1 – ideal). Ademais, é 

importante salientar que esta classificação é meramente comparativa, indicando que Belém 

possui um bom índice quando comparado aos demais municípios do Pará, o que não significa 

que os índices municipais estão em seus valores ideais de sustentabilidade. 

 

3.2 Análise da dimensão econômica 

 O Quadro 05 contém as variáveis adotadas para o cálculo do IDS da dimensão 

econômica. Vale ressaltar que, para esta dimensão, não foi retirada nenhuma variável das que 

foram utilizadas originalmente por Martins e Candido (2008).  

Quadro 05 – definição dos indicadores econômicos 

Variáveis Propostas Fonte utilizada Indicador proposto 

Produto Interno bruto per capita IBGE (2010) PIB per capita 

Participação da indústria no PIB IBGE (2010) 
Valor adicionado bruto da indústria, a 

preços correntes 

Saldo da balança comercial 
MDIC/SECEX/DEPLA 

(2010) 

Saldo da Balança Comercial Brasileira por 

Município - Pará 

Renda familiar per capita em 

salários mínimos 
IBGE (2010) 

Rendimento mensal domiciliar per capita 

nominal - valor médio 

Renda per capita 
ATLAS BRASIL 

(2010) 
Renda per capita 

Rendimentos provenientes do 

trabalho 

ATLAS BRASIL 

(2010) 

% da renda proveniente de rendimentos do 

trabalho 

Índice de GINI de distribuição 

do rendimento 

ATLAS BRASIL 

(2010) 
Índice de Gini 

Fonte: Autores, 2018 

  

Desse modo, foi calculado o IDS de cada variável (Quadro 06) e o IDS da dimensão 

econômica (Quadro 07). 
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Quadro 06 – IDS para cada variável econômica 

Índice 
Índice do 

município 
Município de Maior Valor 

Município de 

Menor valor 
Sinal IDS 

PIB per capita 12921,64 Parauapebas 97342,96 Melgaço 2792,87 + 0,11 

Valor adicionado bruto 

da indústria, a preços 

correntes  

2682845 Parauapebas 11965462 Bannach 607 + 0,22 

Valor exportado - US$ 

FOB (2010) 
 $454.253.328 Parauapebas $7.894.717.018  

São João 

de Pirabas 
 $882  + 0,06 

Rendimento mensal 

domiciliar per capita 

nominal - valor médio 

697 Belém 697 Melgaço 127 + 1,00 

Renda per capita 853,82 Belém 853,82 
Cachoeira 

do Piriá 
130,4 + 1,00 

% da renda proveniente 

de rendimentos do 

trabalho 

75,58 Ulianópolis 93,42 Chaves 42,63 + 0,65 

Índice de GINI 0,61 Ulianópolis 0,7 Marituba 0,42 - 0,32 

Fonte: Autores, 2018 

 

Quadro 07 – IDS para a dimensão ECONÔMICA 

IDS da Dimensão Classificação da Dimensão 

0,48 ALERTA 

Fonte: Autores, 2018 

  

Nesse cenário, pôde-se perceber que, economicamente, o IDS aponta uma situação 

de alerta para o município de Belém, resultado este que pode ser explicado devido aos baixos 

índices obtidos nas variáveis: “PIB per capita” (0,11 – crítico), “valor adicionado bruto da 

indústria” (0,22 – crítico), “valor exportado” (0,06 – crítico) e índice de GINI (0,32 – alerta). 

Dentre eles, o mau desempenho no índice de GINI evidencia um cenário alarmante, visto que 

este índice representa a desigualdade de distribuição de renda, ou seja, quanto mais próximo a 

zero, menos desigualdade há no município. Com isso, pode-se inferir que em Belém a 

desigualdade na distribuição de renda é preocupante ao verificar o cenário estadual. 

 

3.3 Análise da dimensão ambiental  

 O Quadro 8 contém as variáveis adotadas para o cálculo do IDS da dimensão 

ambiental, valor para o qual foram utilizadas as variáveis propostas pela metodologia em sua 

totalidade. 
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Quadro 08 – definição dos indicadores ambientais 

Variáveis Propostas Fonte utilizada Indicador proposto 

Qualidade das águas: aferição de cloro 

residual, de turbidez, de coliformes totais 
 SNIS (2010) Nº de amostras fora do padrão 

Tratamento das águas: tratada em ETAs e 

por desinfecção 
 SNIS (2010) 

Volume de água tratado em ETAs e por 

simples desinfecção 

Consumo médio per capita de água  SNIS (2010) Volume de água consumido (m³/ano) 

Acesso ao sistema de abastecimento de 

água 

ATLAS 

BRASIL 

(2010) 

% da população em domicílios com 

água encanada 

Tipo de esgotamento sanitário por 

domicílio 
IBGE (2010) 

População residente em domicílios 

particulares com saneamento 

inadequado 

Acesso a coleta de lixo urbano e rural 

ATLAS 

BRASIL 

(2010) 

% da população em domicílios com 

coleta de lixo 

Fonte: Autores, 2018 

  

Já os Quadros 09 e 10 contêm, respectivamente, os valores calculados do IDS para 

cada variável e para a dimensão ambiental. 

Quadro 09 – IDS para cada variável ambiental 

Índice 
Índice do 

município 

Município de Maior 

Valor 

Município de Menor 

valor 

 
Sinal IDS 

Nº de amostras fora do 

padrão 
674 Belém 674 

Ourilândia 

do norte 
0 

 
- 0,00 

Volume de água tratado em 

ETAs e por simples 

desinfecção 

109803,43 Belém 109803,43 
Ourilândia 

do norte 
0 

 

+ 1,00 

Volume de água consumido 

(m³/ano) 
41,17 

Ourilândia 

do Norte 
62,69 

São Geraldo 

do Araguaia 
18,41 

 
- 0,49 

% da população em 

domicílios com água 

encanada 

96,09 Salvaterra 96,19 Anajás 21,06 

 

+ 1,00 

População residente em 

domicílios particulares com 

saneamento inadequado 

17981 Cametá 53970 
Magalhães 

Barata 
498 

 

- 0,67 

% da população em 

domicílios com coleta de 

lixo 

97,15 
São João 

da ponta 
100 Curuá 36,72 

 

+ 0,95 

Fonte: Autores, 2018 

 

Quadro 10 – IDS para a dimensão AMBIENTAL 

IDS da Dimensão Classificação da Dimensão 

0,69 ACEITÁVEL 

Fonte: Autores, 2018 
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 O valor final encontrado para o IDS ambiental, tido como aceitável, deve-se 

majoritariamente ao fato de que a maior parte das variáveis esta relacionada ao saneamento 

urbano, temática esta extremamente problemática para a maior parte dos municípios 

paraenses. Portanto, Belém, quando comparada às demais cidades do estado, apresenta uma 

rede de saneamento maior, não sendo, porém, indicativo de um quadro de sustentabilidade 

ambiental, mas sim de mensuração de realidades urbanas distintas. 

3.4 Definição do Índice de Desenvolvimento Sustentável do Município de Belém (IDSM) 

 Observa-se, a partir do Quadro 11, que o valor encontrado para o IDSM de Belém é 

considerado aceitável para o cenário paraense. Diante disso, ressalta-se o mesmo já era 

esperado, visto que seu grau de desenvolvimento urbano é mais intenso do que na maioria dos 

munícipios do estado, beneficiando-se da comparação com realidades urbanas mais 

vulneráveis. 

Tabela 12 – IDSM de Belém 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

 Novamente, é crucial salientar que o IDSM tem como base uma análise quantitativo-

comparativa, que demonstra a posição da cidade em relação ao cenário do estado o qual ela 

pertence. Observa-se, a partir desse aspecto, que essa característica é importante para uma 

análise crítica do valor final, pois, apesar da classificação do IDSM de Belém ser “Aceitável”, 

nota-se que o mesmo não demonstra o real desenvolvimento sustentável de uma cidade, mas 

sim afere o quanto um município está sustentável em escala pré-determinada.  

 Por essa ótica, concebe-se que o IDSM de Belém seria diferente se fossem 

comparados dados de cidades de diferentes estados, uma vez que os cenários de atendimento 

às variáveis seriam distintos. Com isso, afirma-se que a aplicação deste método é restringido a 

uma observação regional da sustentabilidade local, não sendo possível utilizar os valores 

encontrados para transmitir com fidelidade o desenvolvimento sustentável promovido pelo 

município. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Em termos comparativos, a realidade social da capital paraense demonstra ser mais 

IDSM final Categoria do IDSM 

0,66 ACEITÁVEL 
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desenvolvida do que nos municípios do interior do estado, essencialmente no que tange à 

educação, saúde moradia. Já a realidade econômica apresenta altos índices de desigualdade de 

renda e monotonia industrial e comercial, o que torna o desenvolvimento econômico de 

Belém estagnado ou em retrocesso, quando comparado a realidades de municípios como 

Parauapebas ou Ulianópolis. Por fim, a realidade ambiental é considerada analiticamente 

aceitável, fato este discordante de uma realidade onde apenas 3% dos domicílios urbanos são 

atendidos por uma rede básica de coleta de esgoto.  

 Com isso, conclui-se que o método de Martins e Cândido (2008) apresenta restrições, tanto 

analíticas quanto metodológicas, uma vez que o índice obtido é fruto de interações entre municípios de 

um campo amostral pré-definido, podendo não refletir, necessariamente, índices satisfatórios de 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, sugere-se atenção na utilização do mesmo quando 

analisado determinado município, uma vez que os resultados obtidos podem apresentar uma cidade 

analiticamente viável, porém humanamente insustentável. 
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RESUMO 

Mudanças do uso da terra na Amazônia tornaram-se mais frequentes nas últimas décadas, 

ocasionando intensas alterações ambientais e climáticas. O objetivo geral do estudo é analisar 

os padrões espaciais do desmatamento e associar a influência das ocorrências de queimadas 

com a variação anual da temperatura na APA Triunfo do Xingu, no período de 2005 a 2015. 

Utilizou-se dois produtos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) denominado 

PRODES e BDQueimadas, e dados meteorológicos de temperatura do ar obtidos da 

interpolação de estações pluviométricas e meteorológicas desenvolvida pelo CLIMA. Os 

resultados indicam que a APA Triunfo do Xingu possui uma área territorial muito degradada, 

se comparada a outras unidades de conservação e a intensidade dos focos de calor na região 

não é um efeito antrópico contínuo. Além disso, considerando a influência do número de 

queimadas com as variáveis meteorológicas, os maiores picos de focos de calor estão 

fortemente associados com as elevadas temperaturas, explicando a variabilidade anual das 

condições de tempo vigente acima do normal. Adicionalmente, o número de focos de calor e a 

variação da temperatura do ar caracterizou-se por uma linha decrescente durante o período de 

existência das fases do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia (PPCDAm), sendo essas duas variáveis impulsionadas nos últimos anos pela 

ocorrência de mecanismo de precipitação de El Niño. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Unidade de Conservação. Focos de Calor  

 

Área de Interesse do Simpósio: Serviços Ambientais 
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1. INTRODUÇÃO 

 Mudanças de padrão do uso do solo são alguns dos fatores que ocasionam alterações 

no clima na região da Amazônia (SPRACKLEN; GARCIA-CARRERAS, 2015; ZEMP et al., 

2017). O desmatamento e as queimadas, por exemplo, são questões presentes que impactam 

diretamente no clima tropical (AYALA et al., 2016), tais como o aumento da temperatura e 

redução de chuvas, causando uma maior sensibilidade nos ecossistemas (SEDDON et al., 

2016; GRIFFITHS et al., 2018). 

 No entanto, em muitas regiões, o impacto pela perda de florestas relacionado ao 

desmatamento pode ser de magnitude semelhante aos efeitos de aquecimento dos gases de 

efeito estufa (PIELKE et al., 2016). Com a ausência da cobertura florestal, os processos que 

ocorrem sobre a superfície terrestre são alterados, incluindo menores taxas de 

evapotranspiração e a regulação do albedo sobre o solo, que afetam a magnitude e a forma de 

transferência de energia para a atmosfera (LEJEUNE et al., 2014; DEVARAJU et al., 2015; 

DEBORTOLI et al., 2016). 

Em regiões tropicais, a proporção de calor latente e sensível é equilibrada por extensas 

áreas florestais, que são essenciais na manutenção do ciclo hidrológico, formação de nuvens e 

precipitação (SYKTUS; MCALPINE, 2016). Todavia, nas últimas décadas, os impactos de 

origem antrópica, como a mudança do uso da terra na Amazônia e em outras regiões tropicais, 

vêm se tornando uma preocupação de âmbito global (HANSEN et al., 2013, SENIOR et al., 

2017; SCOOT et al., 2018). 

Observações numéricas na Amazônia, mostram que as pastagens têm um albedo mais 

elevado, ocasionando em perdas na taxa de evapotranspiração pela ausência de florestas 

(SOARES-FILHO et al., 2013; STICKLER et al., 2013; SWANN et al., 2015). Menos 

evapotranspiração significa um fluxo de calor latente mais baixo, que é compensado por um 

fluxo de calor sensível mais alto, consequentemente, o aumento gradativo da temperatura 

próxima à superfície (JOETZJER et al., 2013; BOISER et al., 2015; LAWRENCE; 

VANDECAR, 2015). 

 Nessa perspectiva, o objetivo desse trabalho é analisar as mudanças de paisagem e sua 

influência nas condições meteorológicas observadas na Área de Proteção Ambiental Triunfo 

do Xingu entre os anos de 2005 e 2015, considerando os fatores de origem antrópica e natural 

na variação da temperatura. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

 A APA Triunfo do Xingu está localizada no Estado do Pará, criada por meio do 

Decreto Estadual no 2.612, de 4 de dezembro de 2006, com área total de 1.679.280,52 

hectares, com 65% de sua área na porção territorial do município de São Félix do Xingu e 

35% no município de Altamira (ITERPA, 2017). 

Enfrenta um grande desafio de gestão, entre outros fatores, por ter sido criada em uma 

área de grande concentração populacional, com grande pressão antrópica (Figura 1), com o 

território muito degradado e alterado, e muitos conflitos fundiários, se comparada com as 

demais unidades de conservação criadas na região da Terra do Meio (COSTA, 2013; 

IDEFLORBIO, 2017). 

 

Figura 1 – Localização geográfica da APA Triunfo do Xingu, desmatamento total observado. 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

2.2. Dinâmica de uso de cobertura do solo 

 A análise de mudança de uso de terra foi realizada a partir de dados oriundos do 

PRODES. O projeto gera dados espaciais que qualifica as áreas com degradação florestal na 
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região da Amazônia em categorias distintas, com destaque para a classe: Desmatamento. 

Analisou-se o desmatamento, com base em uma série espacial entre os anos de 2005 

(criação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

1) a 2015 (fim do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal 3) para verificar os padrões de uso, bem como as mudanças ocorridas neste período de 

11 anos. 

 

2.3. Focos de calor 

 Os dados de focos de calor foram obtidos a partir do Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC, 2016; INPE, 2018) 

pelo produto denominado de Banco de Dados de Queimadas (BDqueimadas). Atualmente o 

CPTEC utiliza 31 satélites ambientais (Órbita Polar e Geoestacionário) para compor sua rede 

de observação na América do Sul (AS). As séries de satélites meteorológicos são: NOAA, 

GOES, AQUA (EOS PM-1), TERRA (EOS AM-1), METEOSAT, ATSR e TRMM. Esses 

satélites realizam o imageamento orbital pelo país nos períodos da manhã, tarde, noite e 

madrugada. A série temporal de focos de calor obtidos da Amazônia corresponde ao período 

de 2005 a 2015. 

 

2.4. Variáveis meteorológicas 

 Utilizou-se variáveis meteorológicas interpolados a partir dos dados de estações 

meteorológicas terrestres no Brasil que são operadas por agências estaduais e federais, como o 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Agências Nacional de Águas (ANA), sendo 

um total de 3.625 estações pluviométricas e 735 estações meteorológicas (XAVIER et al., 

2016).Esse produto foi desenvolvido pela equipe CLIMA e disponibiliza um conjunto de 

variáveis climáticas, tais como precipitação, temperatura máxima e mínima, radiação solar, 

umidade relativa, evapotranspiração e velocidade do vento. 

 Optou-se pelo uso da variável meteorológica de temperatura do ar (°C) neste estudo 

no período de 2005 a 2015, com resolução espacial de 0.25° x 0.25° (latitude x longitude) e 

resolução temporal diária, definida sobre as coordenadas da estação de São Félix do Xingu, 

Pará. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Observa-se que na Figura 2, o monitoramento orbital dos focos de calor registrou 
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maior ocorrência entre os anos de 2005, 2007 e 2015. Nota-se que a variabilidade temporal 

dos focos de calor não é fenômeno contínuo, havendo anos com maior concentração do que 

em outros, sendo que a APA do Triunfo do Xingu, descrito por COSTA et al., (2017) é uma 

extensão territorial muito pressionada por ações antrópicas de toda ordem, como exploração 

madeireira, a pecuária extensiva, entre outras. 

O ano que apresentou a maior quantidade de focos de calor, também foi caracterizado 

pela maior variação da temperatura do ar, com 28,4°C, comparada à média climatológica, de 

27,3°C. Um dos fatores locais que pode ter influenciado esse aumento na temperatura é a falta 

de cobertura vegetal, que influencia nas condições de tempo vigente através da absorção 

direta e reflexão da radiação solar incidente, comprovados em diversos estudos nos trópicos 

(LORENZ; PITMAN, 2014; HANIF et al., 2016; PITMAN; LORENZ, 2016; LOVEJOY; 

NOBRE, 2018). 

 

Figura 2 – Ocorrências de focos de calor e variação da temperatura do ar, APA Triunfo do Xingu, 

2005 – 2015. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 Nota-se também que um dos instrumentos mais importantes de governança, em nível 

federal do Brasil, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal (PPGCDAm), criando em 2004, ajudou a promover uma redução no desmatamento 

(Figura 1), desempenhando um papel significativo na contenção da degradação ambiental em 

unidades de conservação (MMA, 2013; ARIMA et al., 2014; ASSUNÇÃO et al., 2015; 

CUNHA et al., 2018) 
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Autores como SANTOSO et al. (2017) e JIMÉNEZ-MUNHOZ et al. (2018), também 

destacam que ações antrópicas associadas a mecanismos de precipitação influenciam no clima 

local, como observado em 2015, durante a ocorrência do evento de El Niño, classificado 

como forte. Esse evento foi capaz de causas escassez de chuva, baixa umidade do ar e 

temperaturas altas, visto que tal atuação, associado com uma crescente taxa de focos de calor 

e intensa supressão vegetal, contribuiu para um aumento na variação anual da temperatura 

acima do normal, com 27,6°C sobre a APA Triunfo do Xingu. 

 

4. CONCLUSÃO 

 No estudo observou-se que a associação de fatores antropogênicos e naturais 

contribuem para uma elevada variação anual do clima na APA Triunfo do Xingu. No entanto, 

a influência das ações humanas, ocasionam uma aceleração em ritmo crescente, caso não 

sejam implementadas ações preventivas e de monitoramento do desmatamento, como o 

PPGCDAm. 

 Além disso, o desmatamento provavelmente levou para uma alteração no ciclo 

hidrológico da unidade de conservação abordada, ocasionando uma forte redução nas chuvas, 

explicando as elevadas temperaturas em 2005 e 2007 que não sofreram influência de 

mecanismos de precipitação. Portanto, a reciclagem da umidade deve ser considerada como 

um serviço ecossistêmico chave da floresta amazônica, na manutenção do clima local. 
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RESUMO 

O atual cenário da sociedade está profundamente marcado pela presença dos impactos 

advindos do avanço do capitalismo, sendo eles benéficos e maléficos. Dentre eles, pode-se 

afirmar que o desenvolvimento tecnológico e industrial trouxe grandes melhorias para as 

cidades as quais passaram a crescer, entretanto, de forma rápida e desordenada que gerou 

consequências com os passar dos anos, foi de suma importância para a geração de resíduos 

sólidos urbanos, acarretando assim inúmeros acidentes/incidentes e problemas de saúde para o 

meio ambiente, haja vista pela sua destinação inapropriada, principalmente, em lixões a céu 

aberto prejudicando o ecossistema como um todo. O presente trabalho justifica-se pela 

importância de relatar questões socioeconômicas de catadores em lixões e possui o intuito de 

reconhecer os impactos no qual estão submetidos os catadores no lixão de Barcarena – o qual 

será o local de estudo –, identificando as irregularidades presentes no lixão que trazem riscos 

à saúde e afetam sua qualidade de vida. A coleta das informações se sucedeu por meio de 

observações e aplicação de questionários que visavam reconhecer os aspectos 

socioeconômicos – tempo de serviço, renda per capita, carga horária de trabalho e nível de 

escolaridade – e a vulnerabilidade dos catadores ao ambiente – acidentes, transmissão de 

doenças. A análise dos dados foi feita por meio da construção de gráficos e tabelas que 

demonstravam a situação de vida dos catadores e atendiam ao objetivo do trabalho de relatar 

tais precárias condições socioeconômicas. 

 

Palavras-chave: Lixões. Qualidade de vida. Impactos Socioeconômicos. 

 

Área de interesse do simpósio: Responsabilidade social e ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

O lixo é qualquer resíduo oriundo das atividades humanas ou geradas pela natureza em 

aglomerações urbanas. Já os resíduos sólidos são definidos como o soma dos produtos não 

aproveitados pelas atividades humanas, como domésticas, comerciais, industriais, de serviços 

de saúde ou aqueles gerados pela natureza, como folhas, galhos, terra, areia, que são 

recolhidos das ruas e logradouros pela operação de varrição e destinados para os locais de 

destinação ou tratamento (SANTOS, 2008). 

O consumo cotidiano de produtos industrializados, hábitos, atividades econômicas e 

crescimento populacional são responsáveis pela produção contínua de lixo. A produção de 

lixo nas cidades é de tal intensidade que não é possível conceber uma cidade sem considerar a 

problemática gerada pelos resíduos sólidos, desde a etapa da geração até a disposição final. 

Nas cidades brasileiras, geralmente esses resíduos são destinados aos lixões (BELLINI & 

MUCELIM, 2008). 

Esses lixões são depósitos irregulares, que segundo Edís Miralé (2012), é uma forma 

arcaica e prática condenável de disposição final, sendo os resíduos lançados ao solo, em área a 

tal destinada, sem qualquer estudo prévio, monitoramento ou tratamento. O impacto 

ambiental, nesses casos, geralmente consiste da contaminação do solo por chorume – líquido 

percolado advindo da decomposição de matéria orgânica –, podendo atingir o lençol freático e 

cursos de água, e supressão da vegetação.  

Devido à disposição irregular desses lugares e os impactos socioambientais advindos 

da crescente produção de resíduos, existem leis que sustentam a eliminação dos lixões no 

brasil, como é o caso da Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), tem como principal meta a erradicação de todos os lixões (depósitos de lixo a céu 

aberto que não dispõem de sistemas de proteção ambiental adequado) do País e que sejam 

substituídos por aterros sanitários, instalações ambientalmente adequadas para o manejo e 

depósito de rejeitos, até agosto de 2014 (BRASIL, 2010). Antes mesmo da PNRS, a portaria  

053/1979, do Ministério da interior, já proibia esse tipo de disposição final. 

Apesar de essa lei estar em vigor há oito anos, o plano municipal de resíduos sólidos 

do município de Barcarena foi criado recentemente. E por essa razão, o processo de 

erradicação do lixão é retardado, trazendo consequências, principalmente para aqueles que 

vivem diretamente em contato com o lixo, como é o caso dos catadores. 

O Catador de lixo é um trabalhador urbano que recolhe os resíduos sólidos que podem 

ser reciclados, como as latas de alumínio, vidro, papelão e outros. Por meio disso, eles 
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sobrevivem da separação e comercialização desses materiais presentes no lixo urbano. 

Geralmente eles vivem sob condições inadequadas e irregulares de trabalho, estando sujeitos à 

contaminação, acidentes e a doenças. 

Estas condições de trabalho podem favorecer a ocorrência de acidentes de trabalho e 

doenças, que possivelmente resultarão em prejuízos à saúde física e mental. As condições 

ambientais relativas ao ambiente de trabalho, como por exemplo, a presença de gases, 

vapores, ruído, calor, etc., são chamados de riscos ambientais (ISEGNET, 2009). As 

condições ambientes relativas ao conforto, postura, como por exemplo, esforços repetitivos, 

postura viciosa, etc., são chamados de riscos ergonômicos. Os riscos profissionais dividem-se, 

pois, em riscos de acidente, riscos ambientais e riscos ergonômicos. Os riscos ambientais são, 

então, aqueles inerentes ao ambiente de trabalho que poderão em condições especiais, 

ocasionar as doenças profissionais ou do trabalho (ISEGNET, 2009).  Além disso, a pobreza e 

a falta de perspectiva de vida são marcadas pela baixa renda per capita dos catadores. 

O lixão de Barcarena é marcado pelo despejo indiscriminado de detritos sólidos tais 

como lixo hospitalar, lixo de construção civil e industrial, apesar de ser proibido. Nele, os 

catadores enfrentam desafios todos os dias, tendo que ter cuidados necessários com a saúde, 

os quais estão em sua maioria, desprotegidos, podendo se machucar inclusive com agulhas 

vindos dos hospitais, postos de saúde e farmácias.  

Diante desse fato, esse trabalho tem o objetivo de conhecer os impactos 

socioambientais que estão submetidos às pessoas que trabalham no lixão de Barcarena, além 

de identificar as principais irregularidades presentes no lixão e compara-las com as leis 

ambientais brasileiras. Para tanto, buscou-se verificar quais os riscos que afetam a saúde e a 

qualidade de vida dos catadores e conhecer a realidade socioeconômica dos catadores através 

de relatos e da rotina de trabalho dos catadores. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa tem caráter quantitativa, uma vez que se concentrou na determinação de 

dados indicativos e na compreensão das experiências individuais por meio de observações e 

entrevistas (CHIZOTTI, 2018).  

O trabalho será realizado no município de Barcarena, a qual se localiza no nordeste do 

Estado do Pará e pertence à mesorregião Metropolitana de Belém. Sua área é de 1.310 km² e a 

população estimada é de 121.190 habitantes (IBGE/2017). O lixão existe desde a instalação 

do projeto Albras/Alunorte por volta do ano de 1985, precisamente está assentado na 
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comunidade do Bom Futuro no distrito de Vila do conde (Figura 1), tendo uma área 

aproximadamente de 15.657 m² (1,57 ha).  

Figura 1- Área de instalação do Lixão a céu aberto em Barcarena/PA. 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

De acordo com a presidente da associação dos catadores, existem 120 famílias 

cadastradas como catadores no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS. Para 

saber qual a quantidade de catadores a serem entrevistados para representar o espaço 

amostral, foi feito um cálculo estatístico proposto por Cochran (1965), representado na 

equação 1, na qual das 120 famílias de catadores cadastradas, foram selecionadas, 

aleatoriamente, 54 famílias (n), realizando a entrevista com um representante. 

Equação 1 

 

Onde: 

n - amostra calculada  

N – população (120 famílias) 

Z - Variável normal padronizada associada ao nível de confiança (95%) 
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p - verdadeira probabilidade do evento (0,5) 

e - erro amostral (10%) 

A amostragem calculada para o estudo é de 54 famílias, as quais foram escolhidas 

aleatoriamente. 

O estudo foi realizado durante os meses de agosto e setembro de 2018, com a 

aplicação de um questionário desenvolvido, composto por questões relacionadas a dois 

aspectos: socioeconômico e a vulnerabilidade dos catadores à fatores de risco que possam 

afetar sua saúde.  

A condição socioeconômica foi relacionada ao tempo de serviço, a renda per capita, 

carga horária de trabalho e o nível de escolaridade. A vulnerabilidade foi abordada com 

perguntas relacionadas a opinião dos catadores sobre a questão de ser feliz ou não trabalhando 

no lixão, a noção de risco, a ocorrência de acidente no local de trabalho e a ocorrência de 

alguma doença em virtude do contado com o lixo. Em uma questão subjetiva procurou-se 

conhecer a perspectiva de futuro dos entrevistados.  

Em uma segunda etapa de estudo esteve relacionada à identificação de riscos 

ambientais capazes de influenciar a condição da saúde da população de estudo. Para tal foi 

realizada uma Pesquisa de Campo, de caráter exploratório (Yin, 2015), mediante visita in 

loco. Foram utilizados registros fotográficos e avaliação visual. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil socio econômico e de suscetibilidade dos catadores de lixo 

Dos catadores entrevistados, a maioria reside no bairro do Bom futuro (58%), e os 

demais vêm de outros bairros para trabalho no lixão, dentre eles estão: Fazendinha (21%), 

Itupanema (11%), Renascer com Cristo (4%), Água verde (2%), Vila rica (2%) e Vila dos 

cabanos (2%). 

 Entre os catadores entrevistados, 40% são do sexo feminino e 60% são do sexo 

masculino, com faixa etária 21 a 30 anos (24%), 31 a 45 anos (44%), 46 a 60 anos (26%) e 

acima de 60 anos (9%). 

Com relação ao tempo de serviço, 26% atuam como catador há menos de 5 anos, 39% 

entre 5 e 10 anos, 11% entre 11 e 20 anos e 7% acima de 20 anos. No que diz respeito ao 

quanto recebem por mês, o valor médio foi R$350 reais, variando de R$40,00 reais a 

R$800,00 reais, de acordo com o tipo de material que chega ao lixão. A grande maioria 

trabalha 7 dias por semana, outros 3 vezes por semana ou em finais de semana, sendo a carga 
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horária média de 9 horas de trabalho por dia. 

Em relação ao nível de escolaridade, 16% dos catadores disseram ter estudado até a 1ª 

serie ou 3ª serie, 21% estudaram até a 4ª serie, 18% até a 5ª serie ou 6ª serie, 10% tiveram o 

ensino fundamental completo, 4% estudaram até o 2º ano do ensino médio, 6% tiveram o 

ensino médio completo e 25% são analfabetos ou analfabetos funcionais. Segundo IPEA 

(2013), o índice nacional de analfabetismo entre catadoras e catadores atingiu 20,5% dos 

envolvidos, ultrapassando a média de analfabetos no Brasil segundo o Censo de 2010, o qual 

esse valor chega a 9,4% da população brasileira. Esse fato é um grande impasse social, uma 

vez que a pessoa analfabeta tem grande limitação de ascensão social e oportunidade de 

emprego, com forte impacto negativo principalmente na qualidade de vida. 

Quando perguntado se eles se sentiam felizes trabalhando no lixão, 59% responderam 

que sim e 41% responderam que não. Muitos deles declararam que o trabalho é necessário, 

pois necessitam somente dele para sobreviver.  

Outras três perguntas foram feitas aos entrevistados. A primeira foi se eles 

consideravam perigoso trabalhar no lixão, 96% disseram que sim e 4% responderam que não; 

A segunda foi sobre a questão de sofrer acidentes no lixão, 61% corresponderam que sim e 

39% disseram que não. Dentre aqueles que sofreram acidentes, 87% tiveram cortes com vidro 

e 47% sofreram acidentes com seringas; E a terceira se já tinham adquirido alguma doença da 

atividade com o lixo, 51% deram a resposta sim e 49% deram a resposta não. A partir 

daqueles que tiveram doenças do trabalho com o lixo, 48% tiveram alguma alergia, 68% 

relataram problemas na coluna, 12% contraíram alguma doença respiratória pela poeira e 8% 

tiveram diarreia. Alguns catadores relatam que quatro pessoas já morreram com doenças 

vindas do contato com o lixo.  

 O estudo procurou registar ainda a perspectiva desses catadores quanto a seu futuro e 

de sua família, visto que Galon e Marziale (2016) relacionam o adoecimento de trabalhadores 

de um lixão com a sensação de se sentir infeliz no local de trabalho, e ainda, ter o sentimento 

de que a situação atual (no trabalho) não tem perspectivas de mudança. Quando indagado 

sobre como eles se veem em um futuro próximo (10 anos), 20% dos catadores comentaram 

que têm perspectivas de melhorias no próprio lixão, com a transformação do local em um 

lugar “digno de trabalho” (Catador 1), como a criação de galpões e cursos capacitantes 

fornecidos pela prefeitura. Os demais entrevistados (80%) queriam outro emprego ou ir 

embora da cidade em busca por uma melhor qualidade de vida. Esses comentários podem ser 

representados pela Catadora 2, de 69 anos, catadora há 18 anos a qual diz:  
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“Eu estou esperando que me tirem daqui meu filho, porque aqui eu não quero 

mais ficar, pois aqui não posso dormir mais sossegada! ” 

 

Identificação de riscos ambientais 

 Ao constatar a disposição dos resíduos no local foi possível analisar a propagação de 

mosquitos, moscas, baratas e ratos, que são organismos transmissores de doenças, além de 

vários relatos dos catadores que já encontraram cadáveres, como fetos no meio do lixo. Visto 

isso, muitos organismos são responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças ao homem, 

tais como febre tifoide, salmoneloses e disenterias, filariose, malária, dengue e febre amarela, 

provocadas por mosquitos; raiva, peste bubônica, leptospirose e certas verminoses, 

ocasionadas por roedores (FILHO & BARRETO, 2011).  

 Muitas aves são atraídas para o local (figura 2 (a)), especialmente aquela denominada 

popularmente por “urubu”. Os urubus que são atraídos pela matéria orgânica em 

decomposição encontrada no lixo podem albergar o agente da toxoplasmose (SIQUEIRA & 

MORAIS, 2009), constituindo igualmente um risco para as aeronaves que circulam nas 

proximidades de áreas de despejo de lixo.  

 

Figura 2: (a) Presença de urubus no lixão                                  Figura 2: (b) Pneumáticos, no lixão 

                      

Fonte: Lucas Mateus, 2018                                                  Fonte: Danilo Almeida, 2018 
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Impactos ambientais foram também observados como, por exemplo, a poluição do solo e 

das águas superficiais pelo chorume, o qual tem um alto potencial poluidor produzido pela 

decomposição da matéria orgânica. Esse fator se torna mais prejudicial quando ocorrem alagamentos 

advindos da chuva. Outro impacto recorrente é a queima do lixo, que embora diminua o volume do 

lixo, mas não elimina gases poluentes para atmosfera, como dióxido de carbono, além de substâncias 

tóxicas, como metais pesados e poluentes orgânicos persistentes, que são resistentes à degradação e 

altamente cancerígenos. 

Os pneumáticos inservíveis, são dispostos de maneira irregular, onde segundo o artigo 32º da 

lei municipal nº 2191/2017: 

“Os fabricantes e os importadores de pneumáticos deverão efetuar a destinação final, 

de forma ambientalmente adequada, dos pneus inservíveis de sua responsabilidade, 

em instalações próprias ou mediante contratação de serviços especializados de 

terceiros.” 

Contudo, observa-se é a disposição irregular dos mesmos (figura 2 (b). 

ACURIO et al., (1997) apontaram sete principais problemas de saúde associados às 

substâncias presentes nos locais de disposição de resíduos perigosos: anomalias imunológicas, 

câncer, danos ao aparelho reprodutor e defeitos de nascença, doenças respiratórias e pulmonares, 

deficiências hepáticas, problemas neurológicos e também renais. Ainda segundo os autores, o que 

mais preocupa as comunidades afetadas pela disposição de resíduos perigosos são o câncer, os 

efeitos neurológicos e os defeitos de nascença. 

Para Ferreira e Anjos (2001), o odor emanado dos resíduos pode causar mal-estar, cefaleias e 

náuseas em trabalhadores e pessoas que estejam próximos de equipamentos de coleta ou de sistemas 

de manuseio, transporte e destinação final. 

Além do mais, os objetos perfuro-cortantes são responsáveis por graves acidentes na coleta 

de lixo e estão incluídos entre os materiais que causam repulsas e medo entre os trabalhadores, pelo 

risco de contaminação (FERREIRA e ANJOS, 2001). 

Além de riscos ambientais, socialmente os catadores sofrem dificuldades. Muitos relatam que 

problemas com assalto são frequentes, assim como tráfico de drogas pelo lixão ser um local isolado, 

e até mesmo a prostituição. Tudo isso mostra como a pobreza e a marginalidade afeta a qualidade de 

vida deles. 

Contudo, os catadores de lixo não enfrentam desafios somente vindos do lixão. Os 

https://www.infoescola.com/quimica/metais-pesados/
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vazamentos recentes da barragem da empresa HYDRO/ALUNORTE atingiram diretamente a 

comunidade Bom futuro através das inundações e contaminação dos corpos hídricos ocorridas 

(figura 4), tornando o consumo humano de água potável impróprio. Para tentar “minimizar” esse 

problema, a HYDRO distribui garrafões de água para essas famílias 3 vezes na semana, de acordo 

com alguns catadores. 

Figura 3 - Trecho do Rio Murucupí contaminado 

 

Fonte: Nildson Henrique, 2018. 

Até o ano de 2007, existia um projeto realizado pela COOPSAI (Cooperativa de Trabalho em 

Servicos Gerais, Agroflorestais e Industriais) em Barcarena, a qual fazia reciclagem dos materais do 

lixão junto com os catadores. No entanto, no referido ano tal cooperativa entrou em total falência 

(Brasil, 2017). 

 

4. CONCLUSÃO 

 Através das análises e dados gerados, é concebível que os catadores vivem em condições 

desumanas e enfrentam fatores socioambientais que põem em risco suas vidas. Pôde-se constatar que 

eles têm baixa renda com a coleta do lixo e possuem carga horária de trabalho muito intensa; 

convivem comproliferação de aves indesejáveis, micro vetores e macro vetores, que podem ser vias 

de acesso de agentes patogênicos; estão submetidos também à contaminação do solo pela geração do 

chorume e de componentes químicos do lixo; além de fatores exteriores ao lixão, como os 

vazamentos da barragens da empresa HYDRO; a poluição do ar pela exalação de gases nocivos à 

saúde, como o metano, resultante da decomposição da matéria orgânica, entre outros, bem como do 

mau cheiro, permeando o dia a dia  dos catadores. Além do mais, os acidentes são de fácil ocorrencia 
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devido muitos não terem equipamentos adequados para a coleta do lixo. 

 Os lixões não seguem os critérios de preservação ambiental e de saúde pública. Portanto, 

cabe ao poder público cumprir com as leis ambientais vigentes e realizar projetos visam melhorar as 

condições de trabalho dos catadores, criar cooperativas de triagem (galpões) e métodos de educação 

ambiental. 
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RESUMO  

Para a melhor eficácia do manejo e tratamento silviculturais das espécies de florestas tropicais é 

importante que se tenha informações e conhecimento de suas especificidades populacionais. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição diamétrica e estrutura horizontal da espécie 

Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain no município de Dom Eliseu-PA. Para a análise de dados foram 

obtidas as medições realizadas nos anos de 2009, 2012 e 2014 de todos os indivíduos arbóreos com 

DAP ≥ 5 cm, em 30 parcelas de 50 m x 50 m, que totalizaram 7,5 ha amostrais. Foram estabelecidas 

para o estudo da distribuição diamétrica uma amplitude de 10 cm nas classes de DAP. Na 

distribuição diamétrica da espécie ocorreu o acúmulo de indivíduos nas menores classes e poucos 

indivíduos nas classes superiores, seguindo o padrão normal de florestas tropicais inequiâneas, 

configurando assim uma curva do tipo decrescente e contínua (J-invertido). A estrutura da população 

foi analisada em relação aos parâmetros fitossociológicos, como a densidade absoluta da espécie que 

foi de 18,26 ind.ha-¹, (2009), 15,86 ind.ha-¹, (2012) e 12,66 ind.ha-¹, (2014), a frequência absoluta 

permaneceu constante nos anos de 2009 e 2012 (90%) e em 2014 cresceu para 93%, e a área basal da 

espécie foi 0,53 m².ha-1(2009), aumentou para 0,58 m².ha-1 (2012) e decresceu para 0,52 m².ha-1 

(2014). Os resultados deste estudo apontam que a população de Z. ekmanni mostrou-se decrescente 

em densidade, e dominância em área basal nos cinco anos de monitoramento, indicando a 

característica de espécie pioneira e da  necessidade de manejo específico e de aplicação de 

tratamentos silviculturais que venham promover o aumento da sua regeneração natural e posterior 

recrutamento das mesmas com o avanço sucessional da floresta. Apontando a   silvicultura em 

clareiras uma opção de manejo. 

 

Palavras-chave: estrutura de população. floresta tropical. limãozinho. manejo florestal. 

 

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

 

A crescente busca por recursos florestais madeireiros tem crescido consideravelmente na 

região amazônica, e para que a retirada desses recursos, ocorra de forma sustentável estudos 

fitossociológicos e técnicas de bom manejo devem ser utilizados. As florestas tropicais são 

caracterizadas pela alta densidade de plantas e pela grande diversidade de espécies, cujos ritmos de 

crescimento são, em geral, diferentes (Puig, 2008). No entanto, estas espécies ainda estão sujeitas às 

formas de exploração tradicionais, o que torna necessário conhecer a estrutura e dinâmica dessas 

populações para melhor predizer técnicas específicas de silvicultura e manejo, dentre tais populações 

destaca-se a da espécie Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain, que ainda possui poucos estudos 

científicos. 

Zanthoxylum ekmanii é conhecido como limãozinho, mamica-de-porca e tamanqueira, 

pertence à família Rutaceae, e pode ser encontrado na Amazônia Ocidental e partes do sul do México 

em altitudes de 0-1.700 m. É uma árvore dióica, caducifólia a semi-caducifólia, heliófita, assim 

considerada tipicamente secundária que necessita de aberturas no dossel para a entrada de radiação 

solar, possui rápido crescimento em clareiras e curta longevidade, e pode atingir cerca de 7 a 13 m de 

altura, apresenta casca com coloração cinza-escura, folhas compostas e presença de acúleos em 

forma de cones finos, com bases alagadas no tronco (FACUNDO et al., 2005; RUSCHEL et al., 

2015). 

De acordo com Bailey e Dell (1973); Abreu et al., (2014) a distribuição diamétrica, idade e 

densidade de uma população são alguns dos parâmetros da estrutura populacional da espécie, 

importantes para avaliar a viabilidade de seu manejo e definir propósitos biológicos, econômicos e 

financeiros, permitindo assim, inferir sobre o passado e o futuro das comunidades vegetais. 

Além disso, os resultados da análise da estrutura horizontal são importantes no entendimento 

do estágio de desenvolvimento da floresta e as espécies e associações que a compõem, permitindo, 

assim, definir futuras intervenções na sua estrutura, com intensidade que não comprometa sua 

sobrevivência (CORRIOLA e NETTO, 2003; RODE et al., 2010).  

A partir dessa concepção, tem-se o entendimento de que em distribuições diamétricas e 

estrutura horizontal de florestas naturais, a abordagem dos dados no nível de espécie pode revelar 

aspectos interessantes para o manejo florestal (TUYOSHI et al., 2009).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição diamétrica e estrutura horizontal da 
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espécie Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain no município de Dom Eliseu-Pa, como contribuição para 

o manejo específico dessa população. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

Este estudo foi desenvolvido em uma Floresta Ombrófila Densa de terra firme, fortemente 

antropizada, com 535,6 ha, localizada na Fazenda Shet, que está situada no município de Dom Eliseu 

na região sudeste do Estado do Pará (04° 30’ 48’’ S e 47° 39’ 36’’ O), próximo à Rodovia BR 010. É 

uma área inserida no bioma amazônico, destinada ao manejo florestal (SMOGINSKI et al., 2013).  

Essa floresta sofreu degradação devido à exploração convencional de madeira entre os anos 70 e 90, 

não sendo possível informar o volume de madeira retirado. Nos anos de 1993 e 1996, ocorreu a 

primeira derrubada permitida pelas autoridades florestais brasileiras, com um volume médio de 

colheita de 64,2 m3.ha-1 (SCHWARTZ et al., 2017). No ano de 2013 uma nova colheita em caráter 

de pesquisa foi realizada com intensidade de corte de 30 m3.ha-1` e diâmetro mínimo de corte (DMC) 

≥ 25 cm. Para a espécie Z. ekmanni no ano de 2013 foi autorizada a retirada de um volume de 0,55 

m3.ha-1 (SEMAS, 2015). 

2.2 Coleta de dados 

Os dados são provenientes de 30 parcelas permanentes de 50 m x 50 m (0,25 ha cada uma, 

totalizando 7,5 ha de área amostral), instaladas aleatoriamente. O diâmetro foi medido para todos os 

indivíduos arbóreos com DAP≥ 5 cm, nos anos de 2009, 2012 e 2014. 

2.3 Análise de dados 

Para a análise da distribuição diamétrica foi estabelecido uma amplitude de 10 cm para as 

classes de DAP. Já a estrutura horizontal da espécie foi determinada por meio dos cálculos de 

densidade, dominância, frequência, de acordo com a metodologia proposta por Finol (1975) e 

largamente utilizada na Amazônia (Alves e Miranda, 2008; Francez et al., 2009). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na área amostral, foram totalizados 351 indivíduos de Z. ekmanii, distribuídos nas seis 

classes de diâmetro, observou-se que a curva de distribuição de diâmetros seguiu o padrão de 
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distribuição exponencial na forma de “j” invertido, com a maior frequência de indivíduos nas 

menores classes de diâmetro (Scolforo, 1997; Matias et al., 2014), como demonstra a figura 1. Na 

primeira classe (DAP 5 a 15cm) acumularam cerca de 50,58%. Ruschel et al., (2015) em estudos na 

mesma área experimental, também constatou que a espécie Z. ekmanii tem sua população ativa nas 

classes com diâmetro inferior a 40 cm de DAP, sugerindo que o potencial de produtividade da 

espécie tem limite recomendável inferior aos 40 cm. 

Figura 1 - Distribuição diamétrica dos indivíduos da espécie Z. ekmanii, nos anos de 2009, 2012 e 2014, em 

uma floresta Ombrófila densa de terra firme antropizada no município de Dom Elizeu-Pa. 

 

 

Fonte: Autores, 2014 

Pode-se verificar que na primeira classe diamétrica, houve uma queda acentuada no número 

de indivíduos nos cinco anos. Lana et al., (2015) afirmam que essa diminuição é maior nas classes de 

menor diâmetro, devido ao avanço sucessional da cobertura florestal, incidindo para a maior 

mortalidade aos indivíduos juvenis. Já para Carvalho (2003) e Sanquetta; Mattei (2006), essa 

tendência de diminuição do número de indivíduos de menores diâmetros, pode ser explicada pelo 

fato da espécie estudada, ser pouco tolerante à sombra, especialmente na fase juvenil, apresentando 

regeneração fraca em ambientes pouco perturbados, esse fato pode justificar o manejo específico da 

floresta como uma tática para perpetuar certas espécies em seu habitat, que precisam de luz para a 

germinação e desenvolvimento.  

Nesse contexto, Gomes et al., (2018) e Lima; Leão (2013) afirmam que a análise do 

comportamento de uma espécie em cada classe a ser utilizada subsidia a escolha do sistema e a 

intensidade de exploração, assim como os métodos silviculturais a serem adotados, os quais podem 

estimular o crescimento e a regeneração por meio da abertura do dossel, fazendo com que a floresta 
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seja manejada sem sofrer grandes distúrbios ecológicos. 

Em relação a estrutura horizontal da espécie, na tabela 1 observa-se que houve uma 

diminuição da densidade absoluta, passando de 18,26 ind.ha-1 (2009) para 15,86 ind.ha-1 (2012) e 

12,66 ind.ha-1 (2014). Conforme observado, a espécie apresentou um decréscimo na densidade, que 

pode ser oriundo do histórico de uso da área, características ecológicas e ciclo de vida curto da 

espécie. 

Segundo Machado et al., (2010) a redução na densidade populacional de uma espécie 

florestal pode estar relacionada a diversos fatores, incluindo aspectos da história natural de cada 

espécie e do histórico de perturbações da área, sendo que a última pode ter ocasionado 

empobrecimento da fauna dispersora, consequentemente prejudicando a entrada de indivíduos nas 

classes de menor diâmetro.  

Rossi (2007) afirma que os danos originados por interferências humanas também podem 

contribuir com a morte de indivíduos de uma espécie, devido a retirada de madeira para fins 

comerciais, além de que a derrubada de árvores pode esmagar árvores menores, as máquinas podem 

danificar raízes e cascas e criar pontos de entrada para doenças e podridão. 

Tabela 1 – Estrutura horizontal da espécie Zanthoxylum ekmanii, considerando árvores com DAP ≥ 5 cm no 

período de 2009, 2012 e 2014, antes e após a exploração florestal, na Fazenda Shet, Dom Elizeu-PA. 

Ano de medição DA (n/ha) DOA (m²/ha)              FA (%) 

2009 18,26 0,53 90,0 

2012 15,86 0,58 90,0 

2014 12,66 0,52 93,0 
DA: Densidade absoluta (nº Indivíduos/ha); DOA: Dominância absoluta (m²/ha); FA: Frequência (%); IVI: 

Índice de Valor de Importância (%). 

Fonte: Autores, 2014 

Nos anos de 2009 e 2012, a frequência permaneceu constante em 90%, e aumentou para 93% 

no ano de 2014, com a presença da espécie Z. ekmanii em 27 parcelas (2009 e 2012) e 28 parcelas 

(2014), o que mostra que apesar da característica de alta mortalidade, esta possui um crescimento 

rápido, o qual é bem mais evidente, sua ocupação e predominância nesta floresta. Estigarribia et al., 

(2017) em estudos fitossociológicos em uma floresta de terra firme para uma espécie do mesmo 

gênero Zanthoxylum, obteve um valor de frequência bem menor (17,02%). Para Coraiola e Netto 

(2003) essa diferença ocorre devido a melhor distribuição da espécie nas parcelas levantadas, pois 

quanto maior a frequência, mais bem distribuídas será a espécie na floresta. 

Considerando o período de 2009 à 2014, a dominância absoluta ou área basal da espécie foi 
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de 0,53 m² ha-1 no ano de 2009, e teve um leve crescimento em 2012, com 0,58 m² ha-1 e em 2014 

após a colheita diminuiu novamente para 0,52 m² ha-1. Essa diminuição em área basal pode estar 

relacionada com a redução da densidade absoluta e exploração florestal no ano de 2013, devido a 

retirada de indivíduos de maiores diâmetros. 

No entanto, Ebling et al., (2014) e Castro e Carvalho (2014) relatam que não pode-se afirmar 

que há uma relação direta entre a dominância absoluta e a densidade, isso porque no período anterior 

a densidade sofreu redução, porém, a dominância absoluta apresentou pequeno acréscimo, indicando 

que houve aumento na taxa de incremento diamétrico das árvores. Estudos de dendrocronologia são 

sugeridos para entender melhor a dinâmica e padrão de crescimento diamétrico da população de Z. 

ekmanii. 

4. CONCLUSÃO 

A população de Z. ekmanii mostrou-se dinâmica em densidade, frequência e dominância 

absoluta, indicando que necessita de manejo específico e de aplicação de tratamentos silviculturais 

que venham promover o aumento da sua regeneração natural na floresta e o crescimento das plantas 

mais jovens, principalmente por meio da silvicultura em clareiras. 
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RESUMO  

As produções antrópicas, ao longo do tempo, têm interferido na transformação e construção de 

paisagens, deixando padrões de ocupação que prioriza os feitos artificiais diante da robustez dos 

fatores naturais. Esta intensificação das pressões antrópicas acontecera no tempo e espaço sob a 

lógica de uma ação efetiva de gestão ambiental deficitária que mais exaltava a produção de bens 

econômicos diante das preocupações ecológicas e socioculturais. Assim, impactos se tornam visíveis 

uma vez que afetam diretamente a vida da população humana e ecossistemas em diferentes escalas 

espacial e temporal. O município de Paragominas não se constitui como uma exceção à esta 

realidade, embora sendo este detentor de Selo Verde. Pois, este se insere num recorte espacial de 

extrema preocupação quanto à devastação da floresta amazônica, seja pelas intensas práticas de 

exploração madeireira e agropecuária, ou diante da ampliação dos núcleos urbanos na ausência da 

implementação de ações de planejamento ambiental que respeite a especificidade sociocultural e 

ecológica regional. Este artigo, objetiva-se, à análise multitemporal do uso e ocupação do solo, 

apresentando resultados a partir de representações cartográficas. Para isso, foi feita a aquisição de 

quatro imagens de satélite Landsat 5 e Landsat 8, sensores TM e OLI, respectivamente, adquiridas 

através do site do INPE e do Serviço Geológico Americano (USGS). Os resultados foram alcançados 

com base na classificação de imagens utilizando o ArcGIS, almejando identificar, quantificar e 

espacializar as diferentes classes de uso e ocupação do solo do município ao longo dos anos de 1995 

e 2017. Ao longo desses 22 anos de análise, deparou-se como uma redução de 7,96% da vegetação 

natural, em contrapartida um aumento das atividades agropecuárias na região, um acrescido de área 

de abrangência das atividades produtivas que nem sempre tralhado com base nas normativas 

legalmente instituídas.  

  

Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica. Uso e Ocupação do Solo. Município de 

Paragominas.    

 

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

 O Sensoriamento Remoto é capaz de obter dados de objetos sem estar em contato físico com 

ele, o que dá sentido ao conceito de remoto, essas informações podem ser colhidas através da 

percepção e mensurações impostas pelos objetos aos campos de forças eletromagnéticas (ROSA, 

2009).  

 Com o avanço tecnológico, foram desenvolvidos sensores capazes de registrar informações 

espectrais de objetos em diferentes faixas do espectro, proporcionando possibilidades para a 

aplicação do sensoriamento remoto em diferentes ações de pesquisa e manejo ambiental. Foram 

realizados investimentos em lançadores de satélites, gerando maior alcance em detecção de objetos 

cada vez mais distantes, aumentando a atuação do sensoriamento remoto em áreas urbanas, rurais, 

geológicas, ecológicas, florestais, cartográficas, oceânicas, hidrológicas, e militares 

(LORENZZETTI, J. A. 2015). 

 Ao longo dos anos, o município de Paragominas implementou na sua gestão, várias políticas 

sustentáveis objetivando garantir a integridade do meio ambiente e potencializar a qualidade de vida 

da população, obtendo grande êxito ao conseguir a exclusão do seu nome da Lista do Desmatamento 

criada pelo MMA (Vilela, M. 2011). Para exercer tais atividades, houve grande inclusão das técnicas 

de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, a fim de proporcionar acessibilidade e diminuir a 

degradação ambiental do município, que já teve quase 50% do seu território desmatado. 

 A utilização de produtos e técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento nas análises 

ambientais são cada vez mais frequentes entre as áreas de pesquisa. Em estudos de uso e ocupação 

do solo, há uma contribuição expressiva para os diagnósticos dos eventos capazes de gerar mudanças 

na vegetação (GONÇALVES, P. R. et al, 2013). 

 O Sensoriamento remoto (SR), é definido como a aquisição de informações de maneira que 

não haja contato físico entre o sensor e o alvo ou fenômeno de interesse (LORENZZETTI, J. A., 

2015). Com base nisso, entende-se que o sensoriamento remoto, é uma ferramenta capaz de 

proporcionar o monitoramento ambiental e auxiliar na recuperação de áreas degradadas, gerando 

resultados cartográficos capazes de representar as mudanças espaciais e auxiliar à tomada de 

decisões. 

 O município de Paragominas, foi sinônimo de desmatamento em meados da década de 70, 

após uma implementação de política sustentável, o município conquistou o título de “município 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

verde”. Consequentemente, atingiu mudanças socioambientais, que beneficiaram a cidade 

economicamente, além de revolucionar a gestão ambiental. Segundo Vilela (2011) em 1995 o 

município teve um seus piores momentos na história ambiental, foram derrubados cerca de 29 mil 

quilômetros quadrados de floresta, o equivalente ao território da Bélgica. A extração era feita por 

meio do “correntão” e da garimpagem florestal, técnicas altamente predatórias.  

 Em 2008, no ápice do desmatamento, Paragominas passou a fazer parte da lista do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) dos município que mais desmatam na Amazônia, o que foi decisivo para 

incluir meditas preventivas e iniciar ações de recuperação de áreas degradadas nas suas políticas 

ambientais. Para sair da lista do MMA Paragominas reduziu o desmatamento e exigiu o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) de 80% das propriedades do Município (MARTINS, H. D. et al., 2013). 

  O lançamento do projeto “Paragominas: Município Verde” foi uma iniciativa fundamental 

para a execução dos critérios do MMA, (MARTINS, H. D. et al., apud 2013; JAYNE et al., 2011). 

Possibilitando a saída do Município da lista do MMA. É notório o reflorestamento da vegetação 

degradada e a recuperação de espécies nativas, o que a tornou uma cidade exemplo de 

sustentabilidade na prática. (ALVES, R. L. et al 2015). 

  Diante do exposto, este artigo propõe a relatar as mudanças espaços temporais ocorridas ao 

longo dos anos e através das técnicas de geoprocessamento analisar as mudanças na vegetação. 

Gerando, assim diálogos construtivos em prol do tema em questão e proporcionando o conhecimento 

da área e suas características.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

Paragominas está localizado no nordeste do estado do Pará, entre as seguintes coordenadas 

03° 00’ 00” S e 47° 21’ 30” W. Ao norte faz fronteira com Ipixuna do Pará e Nova Esperança do 

Piriá, a leste encontra-se o estado do Maranhão, ao sul estão situados os municípios de Dom Eliseu, 

Ulianópolis e Goianésia do Pará e a oeste tem-se o município de Ipixuna do Pará. Em 2010, o 

município apresentava densidade demográfica de cerca de 97.819 habitantes, onde 76.511 

representavam a área urbana e 21.308 representavam a área rural, (FAPESPA, 2016). 
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Figura 1 – Mapa de Localização de Paragominas. 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

Para realizar esta pesquisa, foi feita uma revisão bibliográfica e a aquisição de imagens Landsat5 

e Landsat8 nos sites do Instituto de pesquisas espaciais (INPE) e serviço geológico americano 

(USGS). As imagens foram tratadas em um ambiente SIG, onde feita uma composição RGB em 

“falsa cor”. Nas imagens Landsat 5 a composição corresponde a RGB/753 e nas imagens Landsat 8 

RGB/764. Para cada década foram baixadas três imagens de órbita-ponto 222/62, 223/62 e 223/63, 

pois a área de estudo abrange mais de uma órbita e ponto. Houve a necessidade de criar um mosaico 

das cenas para fazer o recorte da área de acordo com o limite municipal de Paragominas, obtendo 

assim uma única imagem para cada ano. Uma imagem do mês de junho de 1995, e outra de julho de 

2017.  

O projeto e todas as camadas utilizadas foram configurados no Sistema de Referência de 

Coordenadas (SRC) SIGAS 2000 Zona UTM 23 Sul.  A classificação das imagens foi feita no arcgis 

10.5, onde foi criado um arquivo shapfile para colher amostras de cada unidade de acordo com as 

resposta espectral de cada alvo. Em seguida utilizou-se a ferramenta Spatial Analyst Tools - > 

Multivariate - > Create Signatures, e logo após, na mesma ferramenta Multivariate -> Maximum 

Likelihood Classification. As imagens possuem resolução espacial de 30 metros, porém, a imagem 
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do ano de 2017 foi fusionada com a banda pancromática afim de aumentar a resolução espacial para 

15 metros, possibilitando maior detalhamento de objetos contidos na imagem. Foram definidas cinco 

classes de usos, são estas, vegetação, zona urbana, hidrografia, zona agropecuária e nuvens em uma 

escala de 1: 1.150.000.        

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 De acordo com o resultado dos processos citados na metodologia, foram gerados dois mapas 

de uso e ocupação do solo de Paragominas, em ambos, utilizou-se os mesmos itens e critérios para a 

classificação supervisionada. Na figura 2, pode-se observar o mapa do ano de 1995 obtido após as 

classificação.  

Figura 2 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo do município de Paragominas no ano de 1995. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

 Na figura 2, é perceptível que no ano de 1995 o município apesar de apresentar uma área 

extensa, possuía uma zona urbana pequena, e que as atividades agropecuárias já destacavam-se por 

grande sua representatividade. A seguir, temos a tabela com os valores da área em Km² e o 

percentual de cada unidade. 

 

 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

Tabela 1 – Classificação do uso do solo de Paragominas em 1995. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

 

Figura 3 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo do município de Paragominas no ano de 2017. 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

Na figura 3, pode-se observar que houve um grande crescimento de atividades agropecuárias 

no município. Abaixo, temos a tabela referente ao mapa ano de 2017. 

 
 

 

 

 

 

Unidades de uso Área em Km² % 

Agropecuária 5535,57 28,6 

Hidrografia 68,20 0,31 

Nuvem 835,62 4,28 

Zona Urbana 22,62 0,08 

Vegetação 12906,66 66,73 

Área Total 19368,68 100 
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Tabela 2 – Classificação do uso do solo de Paragominas em 2017. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

 A partir da leitura dos resultados do mapa de 2017, observa-se que apesar do 

crescimento expressivo das atividades agropecuárias a maior classe continua sendo a vegetação. 

Houveram alterações nos percentuais das classes em função das transformações ocorridas e também 

por causa da diferença na resolução espacial de cada imagem. Na imagem do ano de 1995 a 

resolução espacial é de 30 metros permitindo um menor detalhamento das unidades, enquanto a 

imagem do ano de 2017 possui resolução espacial de 15 metros, proporcionando um detalhamento 

maior das classes. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De aspecto geral, este trabalho atendeu os seus objetivos, não foram classificados tantos 

detalhes nas imagem, mas foi possível obter conhecimento em relação as mudanças da vegetação, 

que apresentam bastante diferença ao comparar as duas imagens. Entende-se que o município possui 

várias atividades de exploração dos recursos naturais, mas é importantíssimo manter e aprimorar as 

políticas ambientais que impulsionam a prevenção, conservação e a recuperação de áreas 

degradadas, e consequentemente um uso sustentável dos recursos naturais, garantindo a utilização 

das gerações futuras.  
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RESUMO  

O aquecimento repentino da superfície do mar está emergindo como uma ameaça à integridade e 

função ecológica dos recifes de corais, destacando a necessidade da compreender a exposição 

prolongada ao estresse térmico. O objetivo do trabalho foi apontar uma discussão baseada na revisão 

sistemática da evolução de pesquisas sobre recifes de corais e o aquecimento das águas. O método é 

uma análise qualitativa dos artigos selecionados na base dos SCOPUS, identificados por palavras-

chaves como “Coral Reefs", utilizando critérios de seleção como Qualis A1 e A2, publicações entre 

os anos de 2013 a 2018 e artigos originais. A análise dos dados obtidos indicou que os 17 artigos que 

descrevem eventos de vulnerabilidade e mortalidade de comunidade de corais, são desencadeados 

por eventos de El Niño moderado e forte. Em específico, o evento de 2015-2016 foi um dos maiores 

em intensidade e expansão de aquecimento do mar no Pacífico, consequentemente, de estresse 

térmico, sendo que seus impactos foram muito mais graves que eventos anteriores, tanto em danos na 

composição quanto no ciclo dinâmico dos ecossistemas marinhos existentes. Os pontos discutidos 

por diversos autores enfatizam a necessidade de pesquisas contínuas no monitoramento de recifes de 

corais e das mudanças climáticas, que ocasionam intensas consequências negativas na estruturação 

ecológica dos ecossistemas marinhos. 

 

Palavras-chave: El Niño. Ecossistema Marinho. Estresse Térmico. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Oceanografia 
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1. INTRODUÇÃO 

A mortalidade de recifes de corais está associada por perturbações de aquecimento da 

temperatura da superfície do mar, considerada uma ameaça persistente relacionada ao clima para 

comunidades marinhas (HUGHES et al. 2017). O aquecimento do mar pode conduzir a mortalidade 

em grande escala, mesmo em recifes bem gerenciados e geograficamente isolados (PERRY; 

MORGAN, 2017), afetando as espécies que tipicamente dominam habitats de recifes de corais mais 

rasos (FURBY et al., 2013; SHAVER et al., 2017; BOSTRÖM-EINARSSON et al., 2018). 

Em condições normais, algas unicelulares residem no tecido dos corais e fornecem produtos 

metabólicos necessários para a sobrevivência (PUTNAM et al., 2017). O branqueamento dos corais, 

é resultado da perda de um componente biológico denominado de Symbiodinium, que pode ocorrer 

sob condições estressantes (CINNER et al., 2016), levando à perda de pigmentação dos corais. Essas 

mudanças podem ocorrer em resposta a uma variedade de fatores climáticos (FURBY et al., 2014), 

sendo o mais documentado, o aumento anômalo da temperatura da superfície do mar por 

mecanismos oceânicos (HERON et al., 2014; GRAHAM et al., 2015). 

Nesse contexto, eventos de estresse térmico de curto prazo, como o El Niño, causam 

impactos principalmente em ecossistemas marinhos. Os efeitos oriundos de eventos extremos de El 

Niño em comunidades de corais, têm sido observados e quantificados desde a década de 1980 (M, 

1984, 1991; MCCLANAHAN, 2008; CLAAR et al., 2018). Exemplos regionais notáveis incluem 

estimativas de até 95% de mortalidade de corais em alguns locais no Pacífico Oriental (HUGHES et 

al., 2018). Muitos estudos iniciais e relatórios de branqueamento foram baseados em observações 

visuais subaquáticas da severidade do branqueamento e mortalidade de corais (FRIELER et al., 

2013; AINSWORTH et al., 2016). 

 Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é apontar a quantidade de artigos científicos 

publicados sobre as observações existentes de interação oceano-atmosfera em ecossistemas marinhos 

e fornecer uma visão geral sobre as principais perturbações que ocasionam a mortalidade de 

comunidade de corais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O método utilizado constitui-se de uma revisão sistemática de estudos em recifes de corais no 

Oceano Pacífico, selecionados através de buscas na SCOPUS (Figura 1), base eletrônica de artigos 

científicos, cuja palavra-chave “Coral Reefs” foi agregada em conjunto de outras palavras, como: 
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“ENSO”, “Global Warming”, “Ocean Pacific”, “Bleaching”. 

 

Figura 1: Fluxograma simplificado do percurso metodológico da pesquisa em bases de dados por referências 

sobre recifes de corais. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Os estudos foram selecionados de maneira independente. Inicialmente, excluíram-se os 

estudos que apresentavam duplicidade. Posteriormente, foram identificados e selecionados 

parcialmente os artigos que atendessem ao menos duas palavras-chaves associada a “Coral Reefs”, 

resultando em 86 artigos. Dos artigos identificados, realizou-se um refinamento selecionando os 

estudos referentes à temática abordada por meio da leitura dos resumos.  

Para a inclusão dos artigos, empregaram-se os seguintes critérios: estrato Qualis A1 – A2, 

publicações entre os anos de 2013 e 2017 e artigos originais que ocasionaram a identificação de 30 

artigos. Dos artigos identificados e selecionados na busca eletrônica, optou-se também pela busca 

manual na seção de referências destes, considerando os critérios anteriores. Excluíram-se literatura 

cinzenta (relatórios, jornais) e artigos sistemáticos. Por fim, foram selecionados para a pesquisa 17 
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artigos, com o intuito de apontar as causas e efeitos no estudo de caso selecionado, sendo descrito 

posteriormente. 

O estudo também utilizou dados mensais de temperatura da superfície do mar (TSM) do 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cujo produto Extended Reconstructed 

Sea Surface Temperature V.4 (1982-2017) foi agregado para uma escala de anomalias de TSM entre 

2015 e 2016. Posteriormente foram analisadas, duas áreas do Oceano Pacífico com predominância de 

recifes de corais: (a) Ilha de Galápagos (Equador) e (b) Ilha Tutuila (Samoa Americano). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O El Niño no período de 2015-2016 foi um dos maiores nas últimas décadas (Figura 2), 

superando em termos de intensidade e extensão de aquecimento, eventos anteriores como o El Niño 

de 1982-1983 e 1997-1998 no Oceano Pacífico, causando consequências ecológicas sem precedentes 

(EAKIN et al., 2017; WANG et al., 2017). 

Segundo HUGHES et al. (2018), os impactos como o branqueamento de 2015-2016, acabou 

afetando 75% dos locais distribuídos globalmente, principalmente sobre o Oceano Pacífico e, 

portanto, é comparável em escala ao evento de 1997–1998, quando 74% das mesmas 100 localidades 

estudadas foram afetadas. Em ambos os períodos, as temperaturas da superfície do mar foram as 

mais quentes já registradas em todas as principais regiões de recifes de corais (CLAAR et al., 2018). 
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Figura 2. Anomalias da TSM no Oceano Pacífico durante a ocorrência de um El Niño (2015-2016), com 

anomalias temporaris em (a) Ilha de Galápagos e (b) Ilha da Tutuila. 

 

Fonte: Autores (2018). 

Muito sensíveis ao aumento da temperatura, o aquecimento do mar acaba suprimindo e 

expelindo as algas que fornecem fonte vital de alimentos através da fotossíntese para as comunidades 

de corais (CUNNNING et al., 2013; WOOLDRIDGE et al., 2017). Os corais, por sua vez, são 

impactados pelo branqueamento, caracterizado pela ausência das algas simbiontes durante o estresse 

térmico, reduzindo suas funções ecológicas, como descrito por MCCORMICK et al. (2017). 

Alguns autores destacam a importância desse relacionamento mutuamente benéfico das algas, 

já que as comunidades de corais fornecem a estrutura necessária para esses minúsculos simbiontes 

fotossintéticos (FISHER et al., 2015, DECARLO et al., 2017) e muitas outras formas de vidas 

marinhas (LIX et al., 2016). Adicionalmente, com o prolongamento do estresse térmico sobre a 

superfície do mar, como ocorre em muitos eventos de El Niño moderado e forte, os corais 
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branqueados não são capazes de repor as plantas simbióticas, provocando consequentemente sua 

mortalidade (MCGOWAN; THEOBALD, 2017) (Figura 3). 

 

Figura 3. Evento de branqueamento dos corais durante a ocorrência do evento de El Niño 2015-2016 em Ilha 

Tutuila, Samoa Americana, Oceania. 

 

Fonte: https://news.nationalgeographic.com 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A revisão sistemática indica que o estresse térmico associado ao El Niño é o principal 

contribuinte para os padrões de perda de cobertura dos corais, cujo o aquecimento do mar nas regiões 

dos Niños, se propagou para outras regiões do Pacífico, intensificando a perda de ecossistemas 

marinhos, como as comunidades de corais. 

 Constata-se, portanto na literatura abordada, que apesar dos avanços científicos, os efeitos e 

consequências decorrentes do fenômeno El Niño-Oscilação Sul nos ecossistemas marinhos ainda são 

pouco compreendidos, demonstrando uma necessidade cada vez maior em estudos desses 

ecossistemas complexos. 
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RESUMO 

A espécie Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh, conhecida popularmente como Camu-camu, é uma 

frutífera nativa da Amazônia cujos frutos têm alta concentração de vitamina C, utilizados para 

alimentação, cosméticos e fármacos. Seu desenvolvimento ocorre tipicamente nas margens de rios da 

bacia Amazônica, e quando cultivado em áreas de terra firme, a capacidade de produção é de duas 

safras anuais. Centros de pesquisas no Brasil vêem realizando pesquisas voltadas para domesticação 

desta espécie por meio de projetos em melhoramento genético. Com isso, estudos relacionados à 

biologia reprodutiva permitem gerar informações que ajudam na domesticação, seleção, cultivo e 

manejo de plantas No período de setembro/2017 a setembro/2018, investigou-se a ocorrência e 

duração das fenofases de floração, frutificação e mudança foliar do camu-camu, em condições de 

plantio na Embrapa Amazônia Oriental. Foram realizadas, a cada duas semanas, o monitoramento 

das fenofases. Constatou-se que a fenofase de floração teve maior ocorrência nos meses 

(dezembro/2017 e fevereiro/2018), além disso, foi perceptível que o período no qual houve uma 

maior intensidade de botão floral foi durante os meses com menores índices pluviométricos. A 

fenofase de frutificação ocorreu durante os 10 meses de monitoramento, sendo mais expressiva nos 

meses de março/2018 á maio/2018. Quanto às mudanças foliares, notou-se que a espécie é 

perenifólia, com lançamento de folhas novas todos os meses, e no mês de novembro de 2017 as 

plantas apresentavam pouca perda foliar. Sendo assim, percebeu-se que existe uma variação sazonal 

na ocorrência dos eventos fenológicos, onde o índice pluviométrico exerce influência nas fenofases 

de floração e frutificação.  

 

Palavras-chave: Camu-camu. Fenologia. Índice pluviométrico 
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1. INTRODUÇÃO 

A região Amazônica possui um valioso patrimônio genético, entre os quais, as espécies 

frutíferas possuem uma ampla abordagem em diferentes níveis de importância na região. Entretanto, 

a maioria destas plantas necessita ainda de informações que possam auxiliar para um 

desenvolvimento econômico, contribuindo na saúde alimentar da população local, como também na 

economia brasileira (CLEMENT, et al., 1982).  

A espécie Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh, conhecida popularmente como camu-camu é 

uma frutífera nativa da Amazônia cujos frutos têm alta concentração de vitamina C, tem interessado 

variados setores industriais como fármacos, cosméticos, conservante natural, bebida, sorvete, suco, 

geléia, vinho (YUYAMA, et al., 2002). Seu desenvolvimento ocorre tipicamente nas margens dos 

rios, lagos e igapós da bacia amazônica. No entanto plantios em solos de terra firme, essa cultura tem 

a capacidade de produção de duas safras anuais (YUYAMA, 2011).  

Os estudos relacionados à biologia reprodutiva permitem gerar informações que ajudam na 

domesticação, seleção, cultivo e manejo de plantas (SILVA, et al., 2001). O conhecimento da 

fenologia proporciona o entendimento dos ciclos biológicos, de modo a contribuir para a 

compreensão de padrões reprodutivos e vegetativos correlacionados às variações ambientais. Dessa 

forma, os estudos fenológicos permitem a assimilação da dinâmica populacional dos vegetais, que 

também funcionam como indicadores do comportamento das plantas às condições climáticas e 

edáficas locais (ROCHA, et al., 2015).  

Considerando a potencialidade alimentar e socioeconômica do camu-camu para a região 

Amazônica, é necessário estudos que possam gerar informações, para o fomento na produção dos 

frutos em escala comercial com cultivo em áreas de terra firme. Portanto o presente trabalho tem 

como objetivo determinar a ocorrência e duração das fenofases de floração, frutificação e mudanças 

foliares do camu-camuzeiro em condições de cultivo. 
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2. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Camu-camu (Myrciaria 

dubia) Na figura 1 é representado a localização da área de estudo  na Embrapa Amazônia Oriental, 

sob as coordenadas 1°26’ 11.52” S e 48°26’ 35.50” W, em Belém, PA.  

Figura 1 –Mapa da área de estudo localizada na Embrapa Amazônia Oriental. Em Belém, PA .  

 

Fonte: PRAZERES et al., 2018 

Para o estudo da fenologia selecionou-se, aleatoriamente, 30 plantas no BAG da Embrapa, 

que receberam um número de identificação em fita de marcação. No período de setembro de 2017 a 

setembro de 2018, foram realizados, a cada duas semanas, o monitoramento das fenofases de 

floração (botão floral e flor), frutificação (fruto verde e fruto maduro, disseminação) e mudança 

foliar (folha nova e folha madura, desfolha parcial e desfolha total), segundo metodologia de 

Fournier; Charpantier (1975). Posteriormente, os dados das observações foram tabulados em planilha 

eletrônica do software EXCEL, em seguida os mesmos foram correlacionados a registros 

meteorológicos provenientes da Estação Meteorológica da Embrapa Amazônia Oriental de Belém. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado que a fenofase de floração, como um todo (emissão de botões florais e flor), 

apresentou ocorrência durante todo o período do estudo mesmo em períodos de baixa 

expressividade, confirmando os registros de Maués; Couturier (2002).  A elevada ocorrência desta 

fenofase ocorreu nos meses de dezembro/2017 à fevereiro/2018. Registrou-se nos meses de 

outubro/2017 e dezembro/2017, picos de lançamento dos botões florais, em 100% dos indivíduos 

avaliados. Por meio da correlação dos eventos das fenofases com os dados climatológicos, 

constatou-se que o momento no qual houve uma maior intensidade de botões florais foi durante os 

meses que com menores índices pluviométricos, no final do ano de 2017. Consequentemente, as 

flores ocorreram logo após o período de emissão de botões florais, já no início da estação chuvosa, 

com até 97 % dos indivíduos floridos em dezembro/2017 e 92 % em fevereiro/2018 Esses registros 

constam na figura 2 . 

Figura 2 – Fenologia do camu-camuzeiro (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh)  Média mensal da fenofase de 

floração (BFL: Botão floral; FLO: Floração),PP Precipitação . 

 

Fonte: PRAZERES, et al., 2018 

Verificou-se a ocorrência da fenofase de frutificação (fruto verde, fruto maduro e 

disseminação) (figura 3A), onde a maior intensidade da frutificação foi perceptível no meses de 

março á maio, tendo no mês de abril/2018 100% das plantas com frutos verdes(figura 3B) e 

maduros, resultados similares encontrado por (FALCÃO et al., 1989; MAUÉS ; COUTURIER, 
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2002; YUYAMA et. al., 2010), onde houve maior intensidade da frutificação no período chuvoso. 

Quanto Por outro lado, Villachica (1996) relata que em condições naturais no Peru, a época de 

frutificação ocorre nos meses de dezembro a janeiro, após o início da descida das águas nos rios.  

Figura 3A – Fenologia do camu-camuzeiro (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh)  ) Média mensal de 

frutificação (FRV: Frutos verdes; FRM: Frutos maduros; DIS: Disseminação dos frutos), PP 

Precipitação. 

 
 

Fonte: PRAZERES, et al., 2018 

Figura 3B – Frutos verdes  do camu-camuzeiro no (BAG) de Camu-camu na Embrapa Amazônia 

Oriental 

 
 

Fonte: PRAZERES, et al., 2018. 
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Na fenofase de mudança foliar (figura 4) notou-se que a presença de folhas novas e maduras é 

uma constante, e não há nenhum período com perda total de folhas, uma vez que o camu-camu é 

considerado uma planta sempre-verde ou perenifólia, mas notou-se que por volta do mês de 

novembro de 2017 17% das plantas avaliadas apresentavam pouca perda foliar. 

Figura 4 – Fenologia do camu-camuzeiro (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh). Mudanças foliares 

(FON: Folhas novas; FOM: folhas maduras; DEP: Desfolhas parciais), PP Precipitação 

 

Fonte: PRAZERES, et al., 2018 

 

4. CONCLUSÃO  

A análise qualitativa da fenologia do Camu-camu (Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), 

permitiu observar que existe uma variação sazonal na ocorrência dos eventos fenológicos, onde o 

índice pluviométrico exerce influência nas fenofases de floração e frutificação. Quanto a mudança 

foliar, os valores se apresentaram constantes no período de monitoramento das plantas, uma vez que 

a espécie é perenifólia. 
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RESUMO  

As técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto estão sendo cada vez mais utilizadas nas 

análises ambientais, haja vista que compreendem procedimentos capazes de gerar informações 

confiáveis para interpretação e compreensão dos impactos provenientes dos fenômenos naturais e/ou 

antrópicos. Com isso o presente estudo tem como objetivo analisar a dinâmica da cobertura vegetal 

do perímetro, que abrange a área urbana do município de Castanhal-PA, a partir do Índice de 

Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e tendo por base os anos de 1995, 2008 e 2018. Para 

isso foram utilizadas as bandas referentes ao vermelho e infravermelho próximo, das duas imagens 

do Satélite Landsat-5 referentes aos anos de 1995 e 2008, e da imagem de 2018, pertencente ao 

Satélite Landsat-8. Também foi usado um arquivo Shapefale para a delimitação da área de análise. A 

realização do cálculo de NDVI ocorreu através da linguagem algébrica, no software Spring 5.4.3, e 

sua quantificação sucedeu-se através de classificação de fatiamento, onde os intervalos do NDVI 

foram associados a cinco classes; Área Urbana, Solo Exposto, Vegetação Primaria, Vegetação 

Secundária e Corpos Hídricos. Os resultados revelam que ao longo dos anos de 1995-2018 ocorre 

uma degradação da cobertura vegetal, pois a classe Vegetação Primária apresenta uma redução de 

22,20% de sua área, já as classes referentes à Vegetação Secundária, Solo Exposto e Área Urbana 

apontam um aumento de 3,63%; 2,77%; 15,77, respectivamente. Todavia a classe Corpos Hídricos 

não apresenta alterações significativas. Em síntese, o perímetro analisado demonstra uma degradação 

da vegetal saudável associada à classe Vegetação Primária, em contrapartida é observado um 

crescimento das classes antropizadas, tendo assim as ferramentas de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto como instrumentos eficazes para a obtenção de dados que ajudam no 

monitoramento das transformações ambientais decorrestes da atuação do homem sobre a natureza. 

 

Palavras-chave: Índice de Vegetação. Sensoriamento Remoto. Geoprocessamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

A figura do meio ambiente emerge no atual cenário das dinâmicas socioambientais como 

sendo foco de grande preocupação referente à sua preservação, contudo para a eficácia da 

manutenção desses espaços torna-se necessário uma renovação dos métodos e instrumentos de coleta 

e produção de dados auxiliadores ao planejamento dos espaços ambientais e urbanos. 

Haja vista à dinâmica de transformação frenética que o espaço urbano das cidades apresenta, 

assim temos a falta de um planejamento adequado a realidade e as particularidades dos diferentes 

espaços, bem como a sua incorreta formulação, como sendo catalisadores e geradores de prejuízos 

socioambientais que impactam diretamente na qualidade de vida da população.  

Na busca pela eficiência na avaliação e monitoramento da diminuição crescente da cobertura 

vegetal em decorrência do processo de expansão urbana, têm-se a utilização das técnicas de 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto como ferramentas capazes de gerar dados fidedignos 

que podem auxiliar na elaboração do planejamento socioambiental dos espaços que interagem 

diretamente com as áreas urbanas (RIBEIRO; SCHIEBELBEIN, 2017).  

Referente a isso, o presente estudo tem como objetivo analisar a dinâmica da cobertura 

vegetal do perímetro delimitado para pesquisa, que abrange a área urbana do município de 

Castanhal-PA, tendo por base os anos de 1995, 2008 e 2018, visando assim, demonstrar a 

aplicabilidade das ferramentas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto como instrumentos 

de obtenção de dados eficazes, que podem auxiliar no planejamento dos espaços ambientais que são 

diretamente afetados pela dinâmica de crescimento do espaço urbano das cidades. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Localização da área de estudo  

A presente pesquisa foi desenvolvida tendo como objeto de análise, a área urbana do 

município de Castanhal-PA e o seu entorno, como demonstra a figura 1. 
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Figura 1 - Mapa de localização da área de pesquisa, dentro do município de Castanhal/PA. 

 

Fonte: Autores, 2018 

O município de Castanhal encontra-se localizado na Região de Integração Guamá, 

pertencendo a uma posição geográfica estratégica, tendo em vista que é cortada pela rodovia Federal 

BR-316, estando uma distância de aproximadamente 68 km da capital, Belém, o que faz desse uma 

importante rota de entrada e saída de insumos da Região Metropolitana. Esse município localiza-se 

na latitude de 01º17’49’’ sul e longitude de 47º55’19’’ oeste, sendo assim pertencente ao fuso UTM-

3, a população esta estimada em aproximadamente 195, 253 habitantes, de acordo com o senso do 

(IBGE, 2017) o que lhe garante o status de sexto município mais populoso do Estado do Pará. 

 

2.3 Dados e procedimentos de análise  

Para execução desse trabalho foram utilizadas três imagens de satélites, duas pertencentes ao 

Satélite Landsat-5, sensor TM (Thematic Mapper) sendo referentes aos anos de 1995 e 2008, da 

mesma forma que uma imagem de 2018, pertencente ao sensor OLI (Operational Land Imager), 

abordo do Satélite Landsat-8, as três imagens são pertencentes à órbita 223 e ao ponto 61, e foram 

adquiridas respectivamente através do INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) e do USGS 
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(United States Geological Survey), sendo disponibilizadas de forma gratuita. Também foi utilizado 

um arquivo shapefile, contendo os limites da área de pesquisa. 

Para analisar a dinâmica ambiental do perímetro, foi utilizado o Sistema de Informações 

Geográficas Spring 5.4.3, onde foi realizado o cálculo de NDVI através da função linguagem 

algébrica ou LEGAL (INPE, 2008), para isso foram utilizadas as bandas, 3 e 4 do sensor TM, 

correspondendo ao vermelho e infravermelho próximo, respectivamente para analisar os anos de 

1995 e 2008, da mesma forma para verificar o ano de 2018, foram usadas as bandas 4 e 5 do sensor 

OLI que correspondem de forma respectiva ao vermelho e ao infravermelho próximo (EMBRAPA, 

2013). 

Para obtenção do Índice de vegetação, o NDVI foi calculado através da seguinte Expressão:  

NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED). 

Onde:  

NDVI é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada; 

NIR é a refletância no comprimento de onda correspondente ao Infra-Vermelho Próximo. 

RED é a refletância no comprimento de onda correspondente ao Vermelho. 

O cálculo NDVI possui como característica fundamental, apresentar os valores positivos 

próximos a 1 como indicador da presença de vegetação saudável, por outro lado os valores próximos 

a -1 indicam a presença de uma vegetação antropizada, corpos hídricos, solo exposto ou áreas 

construídas com alto índice de impermeabilidade (INPE, 2008). Para a quantificação dos intervalos 

gerados com o NDVI foi realizada a classificação por fatiamento, onde foram geradas cinco classes, 

Vegetação Primária, Vegetação Secundária, Solo Exposto, Área Urbana e Corpos Hídricos as quais 

foram associadas aos distintos intervalos dos três NDVI produzidos, que são referentes aos anos de 

1995, 2008 e 2018.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados referentes à porcentagem das classes realizadas nessa pesquisa permitem inferir que 

o perímetro analisado, correspondente a 16.042.500.000 hectares, sendo caracterizado por um 

processo crescente de diminuição da classe Vegetação Primária, essa gradativamente encontra-se 

sendo substituída pelas classes: Área Urbana, Vegetação Secundária e Solo Exposto. Como é 

demonstrado na tabela 1. 
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 Tabela 1 - Percentual de área das classes de NDVI. 
Anos analisados  1995 2008 2018 

Vegetação Primária 68,37% 55,56% 46,16% 

Vegetação Secundária 15,20% 16,95% 18,83% 

Solo Exposto 6,12% 8,32% 8,89% 

Corpos Hídricos 0,16% 0,14% 0,19% 

Área Urbana 10,16% 19,04% 25,93% 

Fonte: Autores, 2018 

 

O mapa proveniente do cálculo de NDVI correspondente ao ano de 1995, figura 2.  

Figura 2. Mapa temático NDVI do ano de 1995. 

 
Fonte: Autores, 2018 

Demonstra que a classe Vegetação Primaria, recobre mais da metade do perímetro total 

analisado, assim como é possível observar uma presença considerável da classe Vegetação Primária, 

Vegetação Secundária e da classe Solo Exposto dentro do perímetro correspondente a classe Área 

Urbana, indicando assim vazios de ocupação dentro dessa. 

Contudo ao analisar o NDVI referente ao ano de 2008, Esse revela uma diminuição de 

12,81% na classe Vegetação Primária, tal fato pode esta relacionada ao crescimento da classe Área 
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Urbana, que sofreu um crescimento de 8,88% no intervalo entre os anos de 1995 a 2008, também foi 

possível verificar que nesse intervalo de tempo as classes Solo Exposto e Vegetação Secundária 

sofrem um acréscimo de 2,19% e 1,75%, respectivamente, da mesma forma a classe Corpos Hídricos 

apresenta uma diminuição de 0,02% em sua extensão. O NDVI de 2008 também revela uma 

diminuição considerável das áreas relacionadas à cobertura vegetal dentro do perímetro classificado 

como Área Urbana, sendo um indicador de que essa área passa por um adensamento em sua 

ocupação. 

Figura 3. Mapa temático NDVI do ano de 2008. 

 

Fonte: Autores, 2018 

De acordo com o mapa temático referente ao NDVI de 2018, presente na figura 4. A classe 

Vegetação Primária corresponde a apenas 46,16% da área total analisada, significando uma 

diminuição de 9,40% em relação ao ano de 2008, nesse intervalo compreendido entre os anos de 

2008 e 2018, as classes Vegetação Secundaria, Solo Exposto e Área Urbana, passam por um 

crescimento de 1,88%, 0,58%, 6,89%, respectivamente, também é possível visualiza um crescimento 

no adensamento de ocupação dentro do perímetro da classe Área Urbana, além disso, cabe ressaltar 

que a classe Corpos Hídricos também apresenta um crescimento de 0,05%, contudo tal crescimento 

não significa necessariamente uma expansão, mas pode indicar uma confusão mínima na 
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classificação dos intervalos do NDVI.  

Figura 4. Mapa temático NDVI do ano de 2018. 

 

Fonte: Autores, 2018 

Em suma os resultados, revelam uma crescente diminuição da classe Vegetação Primaria, 

sendo essa diminuição equivalente a 22,20% de sua área no intervalo total analisado, correspondente 

entre 1995 a 2018. Contudo nesse mesmo intervalo as classes Vegetação Secundária, Solo Exposto e 

Área Urbana demonstram um crescimento de 3,63%; 2,77%; 15,77, de forma respectiva, vale 

destacar ainda que a classe Corpos Hídricos apresenta uma oscilação onde hora demonstra uma 

diminuição, hora crescimento durante o período total de tempo analisado, porem tal dinâmica 

encontrasse relacionada a possíveis equívocos na classificação, todavia de modo geral essa classe 

apresenta um crescimento pouco significativo de 0,03%. Dessa forma o perímetro analisado 

demonstra um quadro de preocupação referente à preservação e manutenção das áreas referentes a 

cobertura vegetal original. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa possibilita observar que o planejamento ambiental em consonância ao 
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planejamento urbano surge como elemento de significativa importância para uma gestão adequada 

dos impactos socioambientais, decorrentes do crescimento das áreas urbanas das cidades. Esse 

planejamento quando subsidiado pelas técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 

apresentam uma melhora, no que se refere à agilidade para obtenção de dados fidedignos que possam 

subsidiar a elaboração de tal planejamento dos espaços ambientais e urbanos. Tendo isso em vista o 

NDVI aparece como uma técnica de grande utilidade para a verificação das transformações na 

cobertura vegetal em um período de tempo relativamente pequeno, sendo assim uma ótima 

ferramenta para o desenvolvimento de pesquisas que venham a fornecer dados que permitem 

compreender a dinâmica ambiental e auxiliar no planejamento de ações que visem minimizar e/ou 

controlar os impactos decorrentes da degradação ambiental proveniente do crescimento urbano. 
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RESUMO  

Os serviços ecossistêmicos são benefícios que os seres humanos obtêm dos ecossistemas e conforme 

a urbanização se expande, os recursos naturais são ameaçados, preocupando cientistas e gestores 

governamentais. Neste sentido, faz-se necessário estudos de monitoramento contínuo de áreas verdes 

urbanas, para a identificação e classificação dos serviços ecossistêmicos que essas áreas fornecem. A 

contribuição deste trabalho consiste em, a partir de técnicas de sensoriamento remoto, identificar 

áreas verdes com potencial oferta de serviços ecossistêmicos urbanos na cidade de Santarém, no 

oeste do Pará. A coleta dos dados foi feita utilizando imagens do satélite Sentinel-2, acessadas 

através da plataforma Copernicus Open Access Hub. O processamento das imagens foi realizado 

com o software de processamento digital de imagens Sentinel Application Platform (SNAP 6.0), 

onde foi calculado o índice radiométrico de diferença de vegetação normalizada (do inglês NDVI) 

para o destaque das feições da vegetação densa. Foram encontrados altos valores dos índices para 

vegetação densa, considerando NDVI maior ou igual a zero. Percebeu-se uma clara distinção das 

áreas verdes de espaços construídos, onde a vegetação densa ocupava 44, 65% da área urbana total 

do município. A distribuição da vegetação se mostrou heterogênea nas áreas mais urbanizadas, 

concentrada nas áreas peri-urbanas do município, essas áreas fornecem importantes serviços que são 

potenciais em melhorar o bem-estar humano. 

 

Palavras-chave: Vegetação Urbana. Análise Espacial. Sensoriamento Remoto. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Serviços ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os sistemas de serviços ecológicos e o estoque de capital natural são fundamentais para o 

funcionamento do sistema de suporte de vida na terra (CONSTANZA et al., 1997). Destes, 

destacam-se os serviços ecossistêmicos que são definidos como benefícios que os serem humanos 

obtêm de forma direta ou indireta dos ecossistemas (DE GROOT et al., 2002), e que em geral podem 

ser subdivididos em até 17 tipos de serviços, todos provenientes dos ecossistemas naturais (TEEB, 

2011). 

Nesta perspectiva, a manutenção e preservação dos serviços ecossistêmicos existentes são 

importantes objetivos para o alcance do desenvolvimento sustentável. No entanto, o processo de 

crescente urbanização põe em risco a oferta de serviços ecossistêmicos devido a perda quantitativa e 

qualitativa dos recursos ambientais a eles associados. Essa situação é facilmente verificada na 

medida que diversas áreas ambientais são substituídas por áreas urbanizadas, devido ao acelerado 

processo de urbanização. Neste contexto, é necessário estabelecer uma nova conexão dos centros 

urbanos com a sustentabilidade avaliando os impactos antropogênicos sobre os serviços 

ecossistêmicos (MCPHEARSON et al., 2016). 

Para isso, é necessário o monitoramento contínuo das áreas verdes urbanas, e a identificação 

e classificação dos serviços ecossistêmicos em áreas urbanas, os quais podem ser identificados a 

partir de técnicas de sensoriamento remoto com imagens de satélite e sensores ópticos (BARÓ et al., 

2015; BEHLING et al., 2015). A detecção fornece dados confiáveis em toda a área, quantificando e 

mapeando os serviços ecossistêmicos a custos comparativamente baixos, e com a opção de 

observações rápidas, frequentes e contínuas (AYANU et al., 2012). Através dessa abordagem os 

dados são convertidos em parâmetros ecologicamente amigáveis para pesquisadores da área 

ambiental e gestores públicos municipais para a proposição de melhoria da qualidade de vida nas 

áreas urbanas (KNOW, 2018). 

Pretende-se, portanto, neste trabalho, analisar espacialmente os serviços ecossistêmicos 

provenientes das áreas verdes urbanas, como forma de monitorar e melhorar a infraestrutura verde e 

o bem-estar comunitário (MANES et al., 2016). Essas áreas fornecem importantes serviços, como a 

purificação do ar de sistemas urbanos e respostas a outras necessidades como, por exemplo, 

recreação, cultura, estética e outros, sem custo, considerando a crescente perda desses espaços, as 

árvores urbanas são consideradas um elemento-chave para melhorar o ambiente urbano (SELMI et 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

al., 2016). 

Para alcance deste objetivo, propõe-se identificar as áreas verdes urbanas do município de 

Santarém, Pará, a partir de técnicas de sensoriamento remoto, com o uso de índices de vegetação, e 

posterior seleção dos valores que significam a existência de áreas verdes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado na área urbana do município de Santarém, localizado na Mesorregião 

do Baixo Amazonas, na margem direita do rio Tapajós, no estado do Pará (2° 25′ 30″ S, 54° 42′ 50″ 

W), que é uma das cidades mais antigas da região Amazônica e a mais importante no oeste do 

estado. A cidade possui uma população total de 294.580 pessoas, sendo o terceiro município mais 

populoso do estado (IBGE, 2010). 

A extensão territorial é de aproximadamente de 17.898,389 km² (IBGE, 2010). A área urbana 

da cidade cobre aproximadamente 84,2 km² e a possui área arborizada de 43,3%. Esta região é 

caracterizada por um clima quente e úmido, com temperatura média anual variando entre 25 °C e 28 

°C, característico de Florestas Tropicais. A Figura 1 apresenta o mapa de localização da área urbana 

do município de Santarém. 

Figura 1 ̶ Mapa de localização da área urbana de Santarém. 

 
Fonte: Autores, 2018 
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Além disso, o município tem passado por um processo acelerado de urbanização desde 1970. 

Consequentemente houve o aumento da população e das áreas construídas nas últimas décadas, o que 

pode ter resultado em mudanças na estrutura da vegetação urbana e na composição de espécies. Em 

uma pesquisa exploratória, percebeu-se a existência de várias áreas que modificaram a paisagem 

natural da cidade, exploradas para fornecer material de construção (SILVA et al., 2018). 

2.2. Coleta de dados 

A aquisição dos produtos foi realizada através da plataforma Copernicus Open Access Hub 

(https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home), na qual foi obtida uma cena do satélite orbital Sentinel-2 

MLSI. A seleção de imagens foi feita considerando a cobertura de nuvem para a área de estudo 

(0,8657%), nenhuma dentro da área urbana do município. A data da cena escolhida foi do dia 6 de 

julho de 2017, sendo que as bandas utilizadas foram: 4 (red – 665nm) e 8a (NIR – 842nm). 

A obtenção de dados vetoriais referentes à área urbana selecionada foi feita com com base no 

mapeamento de áreas urbanizadas realizado pelo IBGE. 

 

2.3. Análise de dados 

Todo o processamento das imagens foi realizado através do software de processamento 

digital de imagens Sentinel Application Platform (SNAP 6.0). A imagem passou por pré-

processamento, sendo realizada a conversão da imagem de topo da atmosfera (do inglês TOA) para 

base da atmosfera (do inglês BOA) através do algoritmo Sen2Cor. Em seguida, foi calculado através 

o índice radiométrico de diferença de vegetação normalizada (do inglês NDVI) para o destaque das 

feições da vegetação densa (Equação 1) (JENSEN, 2014). 

NDVI =  
NIR∗Red

NIR+Red
  (1) 

O mapa temático do NDVI foi realizado no software de sistema de informação geográfica 

(SIG) QGIS 2.18.17, onde foram ressaltados os valores maiores ou iguais a 0,7, que indicam a 

existência de áreas verdes urbanas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 2 apresenta de maneira visual a distribuição devegetação densa na área urbana de 

Santarém e o pico de frequência de pixels na faixa de 0,75 a 1, indicando grande distribuição de 

vegetação densa na cena. 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

Os valores de NDVI vão de -1 a 1, onde valores negativos representam elementos altamente 

refletivos, como água ou solo nu. Nesse ranqueamento, pela análise da imagem e do histograma 

(Figura 2), definiu-se como vegetação densa os valores acima de 0,7. A alta resolução espacial de 

10m das bandas utilizadas permite a visualização do NDVI, os valores do índice atribuídos à área de 

estudo identificaram satisfatoriamente a separação entre área construída e vegetação densa, e o 

histograma corroborou essa distinção de faixas. 

 

Figura 2- Mapa da distribuição dos valores encontrados para o cálculo do NDVI e histograma de distribuição 

e frequência de pixels encontrados para o cálculo do NDVI. 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

A área urbana do município corresponde a 84,2 km². Com a análise espacial da área, 

percebeu-se para os valores de NDVI maiores ou igual a 0,7, a vegetação densa, ou a área verde 

urbana, ocupa cerca de 37,63 km², ou seja, 44,65% da área total urbana do município. O 

dimensionamento da área verde urbana para a análise dos serviços ecossistêmicos é de fundamental 

importância, uma vez que estes espaços fornecem diversos benefícios para o bem-estar humano. 

 

A taxa de crescimento urbano é cada vez maior, e essa urbanização causa um impacto direto 

sobre a biodiversidade e os ecossistemas (ANDERSSON et al., 2014). Os espaços urbanos, em sua 
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grande maioria, sofrem com falta de planejamento e não possuem áreas disponíveis para arborização 

adequada nas vias públicas e praças (BRIANEZI et al., 2014). 

Duarte et al. (2017), acreditam que a cobertura vegetal é importante, pois está em função dos 

serviços ecossistêmicos que a mesma desempenha, proporcionando inúmeros benefícios que 

melhorariam a qualidade de vida nas áreas urbanas. Em um estudo na cidade do México, Calderón-

Contreras e Queiroz-Rosas (2017), afirmam que as estruturas verdes nas cidades podem contribuir 

para reconectar seus habitantes aos sistemas de apoios de vida que o cercam, esses sistemas são 

fornecidos localmente e são de extrema importância para as populações urbanas, neste estudo, para 

áreas verdes mais densas, foram encontrados valores de NDVI superiores a 0,76, valores similares ao 

encontrado na análise pixel a pixel feita no mapa e no histograma da Figura 2. 

Diversos estudos como o de Ren et al. (2017), demonstram que análises espaços-temporais de 

atributos estruturais da vegetação urbana, usando imagens de satélite, demonstram resultados em que 

o NDVI pode ser utilizado como preditor de alguns atributos estruturais da vegetação urbana. 

Entretanto, a vegetação urbana é geralmente heterogênea, fragmentada, dispersa e cercada por muitas 

superfícies impermeáveis e é muito diferente das vegetações naturais, como o que foi apresentado na 

Figura 2. 

Van de Voorde (2016), em um estudo na capital de Bruxelas, usou o NDVI como um 

indicador que quantifica a cobertura verde dentro de um determinado raio em torno de cada edifício 

na cidade, mostrando a ausência ou presença da cobertura vegetal. No entanto, no que se refere ao 

NDVI para a vegetação densa na área de estudo, está de acordo com outros estudos desenvolvidos 

em regiões tropicais, como o de Tartari et al. (2015), nas florestas urbanas de Humaitá-AM, que 

encontraram valores de índice a partir de 0,72 para áreas de vegetação densa. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Através do NDVI, percebeu-se que na área urbana de Santarém há pouca vegetação densa, 

mas essas possuem um valor mais elevado de índice, enquanto que áreas com menor cobertura 

vegetal, como nas áreas construídas, onde os valores são mais baixos. Foi possível a identificação de 

vegetação densa a partir de valores de 0,7 de NDVI. A distribuição de vegetação densa se mostrou 

heterogênea principalmente na área mais urbanizada, sendo mais concentrada na área ao arredor do 

município, sendo uma área propícia à expansão urbana no futuro. Os valores encontrados no índice 
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radiométrico concordaram com a literatura e fornecem dados iniciais para a posterior classificação, 

modelagem e valoração desses serviços ecossistêmicos nas áreas urbanas da Amazônia. 
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RESUMO 

A água é um item de suma importância e é utilizada em uma grande variedade de processos, que 

variam do abastecimento público até como insumo de processos produtivos. Dentre os vários usos da 

água podemos exemplificar o abastecimento público, o qual consiste em fornecer água em 

quantidade e qualidade significativa para atender as todas as demandas, independente do dia e a da 

hora. O abastecimento público é realizado por uma obra de engenharia denominada de Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA), o qual consiste em um conjunto de obras, equipamentos e acessórios 

hidrossanitários com a finalidade de fornecer água potável para determinada população. O projeto de 

um SAA deve levar em consideração as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) por meio das Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBRs). Em um SAA, muitos 

projetistas não utilizam como base, as NBRs, propiciando assim, eventuais problemas na rede de 

distribuição, os quais podem impactar diretamente as atividades diárias da população. O presente 

trabalho consistiu em dimensionar uma rede de distribuição de água de um condomínio residencial 

localizado no bairro do Tapanã em Belém do Pará. A rede já havia sido dimensionada, entretanto, o 

projeto e as obras, ocorreram em meio à empresa responsável pela execução das obras, passar por 

problemas administrativos e financeiros, ocasionando o declínio da mesma e consequentemente a 

não conclusão das obras. O presente trabalho é de suma importância, pois, aplica base teórica às 

orientações das NBRs e isso proporcionou um dimensionamento eficiente e sustentável. 

 

Palavras-chave: Águas subterrâneas. Projetos. Saneamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A água é o item de maior importância para a manutenção da vida e por este motivo é 

necessário gerenciar com sustentabilidade o uso dos recursos hídricos. A água é um bem comum 

dotado de valor econômico e seu uso deve satisfazer a todas as demandas, tanto em qualidade, 

quanto em quantidade. Dentre os diversos usos dos recursos hídricos, destaca-se o abastecimento de 

água, uma das vertentes do saneamento básico. 

 O abastecimento de água possui a finalidade de fornecer água potável em quantidade e 

qualidade independente da demanda, dispondo de pressão que satisfaça os mais diversos usos da 

água. Para o fornecimento de água é necessário o utilização de um conjunto de equipamentos e 

acessórios hidrossanitários, os quais fazem parte de um sistema de engenharia denominado, Sistema 

de Abastecimento de Água (SAA). 

 O SAA é de suma importância para o desenvolvimento de uma sociedade, tanto social quanto 

econômico, ele distribui água potável através de rede de distribuição, composta por tubulações e 

acessórios. Como todas as obras de engenharia, o projeto de um SAA, deve executado tendo em vista 

a normatização, no Brasil, regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

por meio das Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBRs). 

 Para realizar o projeto de um SAA deve levar em consideração os parâmetros abordados na 

NBR 12.211 a qual trata de Concepção de Projetos de SAA, além de outras como a 12.212 de 1992, 

12.213 de 1993, 12.215 de 1991, 12.216 de 1994 e a 12.218 de 1994, norma que abrange as redes de 

distribuição de água potável. 

 A maioria dos projetos de SAA são executados em desacordo com as normas da ABNT, 

acarretando consequências negativas para o SAA, para a população e principalmente para o meio 

ambiente. Um SAA mal dimensionado torna-se obsoleto antes do horizonte para o qual o mesmo foi 

projetado, ocasionando modificações constantes, as quais necessitam de disponibilidade de tempo, 

recursos naturais e econômicos e de mão de obra. 

 As modificações ou reparos ainda impactam na vida das pessoas as quais necessitam do SAA. 

Impacta no momento que ocorre o cessar do fornecimento de água, a qual é utilizada para a 

realização das atividades domésticas, comerciais, industriais e/ou publicas. O meio ambiente também 

é impactado negativamente, pois, com o aumento do numero de modificações, é necessária a 

utilização de cada vez mais matéria prima. 
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 Levando em consideração que os projetos e a execução dos mesmos devem ser realizados 

seguindo as normas regulamentadoras, junto ao conhecimento técnico para conciliar eficiência e 

sustentabilidade, o presente trabalho consistiu em redimensionar a Rede de Distribuição de Água do 

Condomínio Residencial Jardim Espanha, localizado no Bairro do Tapanã, zona metropolitana de 

Belém no estado do Pará. 

 No decorrer da execução das obras de infraestrutura, a empresa responsável, enfrentava 

problemas financeiros e administrativos, levando ao declínio da mesma e consequentemente a não 

conclusão das obras do condomínio. Ao declarar falência, a empresa em questão não disponibilizou 

os projetos já executados, implicando em problemas para terminar as obras do referido condomínio. 

 Os condôminos reuniram-se e contrataram outra empresa para projetar e concluir as obras da 

rede de abastecimento, as quais já iniciadas. A empresa em questão realizou um levantamento e por 

meio deste, criou um projeto o qual foi submetido à população do condomínio e esse projeto 

encontra-se em posse da administração do condomínio e é o único documento o qual a população 

possui sobre a rede de abastecimento de água. 

 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado no Condomínio Residencial Jardim Espanha, localizado na 

Rua Yamada, no bairro do Tapanã em Belém do Pará, situado na bacia hidrográfica do Paracuri. O 

referido condomínio apresenta uma área de 173.558,00 m², distribuídos em 564 lotes. Do total de 

lotes, 549 são habitações e 15 são lotes comerciais. O condomínio possui SAA próprio dotado de 

uma Estação de Tratamento de Água (ETA) tipo desferrização e rede de abastecimento. 

Figura 1 – Localização do Condomínio Jardim Espanha 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 
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O presente trabalho trata-se de um estudo de caso o qual possui metodologia aplicada com o 

intuito de solucionar problemas sociais por meio de coleta e análise de informações sobre um 

determinado assunto. Possui tipologia qualitativa e/ou quantitativa com a finalidade de examinar o 

determinado fenômeno dentro de um contexto já existente (PRODANOV e FREITAS, 2013). O 

trabalho foi dividido em quatro etapas. 

 

2.1 Levantamento bibliográfico 

O levantamento bibliográfico realizou-se em literaturas pertinentes no que diz respeito a 

abastecimento de água, autores com Heller e Pádua e Azevedo Netto. 

 

2.2 Análise do SAA do condomínio 

A verificação da rede do condomínio ocorreu mediante visita in loco e também por meio de 

verificação da planta da rede do condomínio. 

 

2.3 Dimensionamento da rede de distribuição 

 O dimensionamento da rede de distribuição foi realizado pelo método Seccionamento 

Fictício, mediante a utilização do Software de planilhas eletrônicas, Microsoft Office Excel versão 

2010. A planilha foi construída levando em consideração alguns parâmetros adotados por Azevedo 

Netto, Heller e Pádua, entre outros. Para o dimensionamento é necessário à utilização de alguns 

parâmetros. 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados no dimensionamento de um SAA 

Parâmetro Identificação Unidade Abreviação 

População pop Habitantes hab 

Consumo Percapta q Litro por habitante por dia l/hab.dia 

Coeficiente do dia de 

maior consumo 
k1 - - 

Coeficiente da hora 

de maior consumo 
k2 - - 

Fonte: Direta, 2018 
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 Para o dimensionamento proposto foram adotados os seguintes valores: 

 

Tabela 2 – Parâmetros utilizados no dimensionamento de um SAA 

Parâmetro Valor Unidade 

pop 3400 hab 

q 200 l/hab.dia 

k1 1,2 - 

k2 1,5 - 

Fonte: Direta, 2018 

 

Tabela 3 – Planilha de Dimensionamento de Redes de Distribuição 
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Fonte: Adaptado de Azevedo Netto, 1998; Heller e Pádua, 2016 

 

2.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS DIMENSIONAMENTOS 

 A comparação foi realizada mediante a análise dos diâmetros das tubulações, levando em 

consideração as especificações da NBR 12.218 a qual orienta sobre como proceder no projeto de 

redes de distribuição. Para determinar com exatidão os diâmetros das tubulações ainda foi 

incorporada a planilha de cálculo, fatores de segurança ou limitantes, como a velocidade e vazão 

máximas permitidas para cada diâmetro de tubulação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O SAA do condomínio Jardim Espanha é constituído de captação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição. O sistema de captação é composto por dois poços discriminados de P1 e P2, 

com profundidades de 60 e 70 metros respectivamente. A água provida dos poços é encaminhada a 
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uma ETA tipo desferrização e posteriormente para os reservatórios. A rede de abastecimento de água 

do condomínio é do tipo mista, a qual é composto por uma parte em forma de anéis (ciclos) e outra 

parte em forma de espinha de peixe (ponta de rede), formada por tubulações que variam de 60 a 150 

mm de diâmetros. O referido condomínio não possuía um projeto eletrônico da rede de 

abastecimento, por este fato, a rede foi desenhada eletronicamente com o auxilio de um Software 

Computer Aided Design (CAD). 

Figura 2 – Rede de Distribuição do Condomínio 

 

Fonte: Direta, 2018 

 A NBR responsável por orientar sobre concepções de projeto de SAA é a NBR 12.211 de 

1991, segunda esta norma, a concepção do projeto, deve levar em consideração, elementos como a 

definição do objetivo e do grau de detalhamento do projeto, as condições econômicas, financeiras e 

aspectos locais. Para redes de distribuição, o projetista deve levar em consideração os parâmetros da 

NBR 12.218 de 1994. Para esta norma, a rede de distribuição deve fornecer água potável, em 

quantidade e pressão recomendadas. Tendo em vista as orientações de ambas as NBRs, utilizou-se o 

método do seccionamento fictício, dividindo-se o projeto já realizado em CAD. Utilizou-se também 

uma planilha eletrônica do Software Microsoft Office Excel Versão 2010, para dimensionar 

adequadamente os diâmetros das tubulações. 

 

 

Figura 3 – Seções para dimensionamento 
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Fonte: Direta, 2018 

 A figura abaixo exibe parte do dimensionamento realizado para a seção 1. 

Figura 4 – Planilha de Dimensionamento da Seção 1 do Microsoft Office Excel Versão 2010. 

 

Fonte: Direta, 2018 

 Analisando a seguinte planilha, podemos perceber que foi possível diminuir os diâmetros das 
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tubulações, tendo em vista que no dimensionamento anterior, o menor diâmetro das tubulações era 

de 60 mm e por meio da orientação da NBR 12.218 de 1994, foi possível conseguir diâmetros 

menores, entretanto, coerentes e eficientes, economizando assim, recursos econômicos e naturais. 

Evitando assim, que o ocorram retrabalhos.  

 Os retrabalhos demandam tempo, recurso e problemas aos atingidos pelos sistemas. 

Impactando negativamente nas atividades da população, sejam elas domésticas, industriais, 

comerciais ou públicas. A planilha eletrônica foi composta por 115 trechos formados pelas quatro 

seções e o diâmetro de cada trecho foi dimensionado levando em consideração as limitantes vazão 

máxima e velocidade máxima permitida para cada diâmetro. Tendo em vista essa assertiva é possível 

obter diâmetros os quais satisfaçam as demandas pré-estabelecidas. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O condomínio Jardim Espanha possui uma rede de distribuição de água, a qual seu projeto e 

execução de suas obras ocorreram em meio a problemas financeiros e administrativos, propiciando a 

existência de problemas na referida rede. O estudo em questão foi realizado com o objetivo de 

fornecer um projeto o qual atenda a todas as demandas do condomínio. A partir da análise das NBRs 

e de autores renomados da hidráulica e abastecimento de água, foi possível conceber um projeto de 

SAA que atenda às demandas do referido condomínio. Um dos resultados obtidos com o presente 

trabalho foi à criação de um projeto eletrônico da rede de distribuição do condomínio, inexistente, 

até então. Analisando a rede atual do referido condomínio, foi possível perceber que, realizar um 

dimensionamento de rede com diâmetros menores, entretanto, coerentes e eficientes, é possível. 

Logo, os objetivos foram alcançados além dos estabelecidos, a criação de um projeto em CAD, não 

foi previsto, entretanto, foi criado para auxiliar os dimensionamentos. 
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RESUMO  

O crescimento populacional acontece em ritmo acelerado, contudo ocasionando sérios problemas 

socioambientais, principalmente em áreas costeiras, onde a falta de planejamento e medidas 

eficazes de proteção do meio ambiente contribuem para os problemas enfrentados pela população 

local, veranistas e órgãos ambientais. O presente estudo buscou demonstrar a ocupação do solo em 

decorrência do processo de crescimento da malha urbana na área costeira da Ilha de Mosqueiro, na 

cidade de Belém do Estado Pará, identificando alguns pontos críticos de erosão e áreas que foram 

desmatadas. Utilizou-se técnicas de sensoriamento remoto por meio de interpretação de imagens 

dos satélites Landsat 5 e Landsat 8 e visita aos locais, onde foi possível identificar dois pontos 

críticos de erosão localizados nos bairros do Paraiso e Praia grande. Foram identificados 

problemas sociais como o processo de favelização, ausência de infraestrutura de saneamento 

básico, locais insalubres ocupados por população de baixas renda e escolaridade. 

 

Palavras-chave: Ocupação urbana. Erosão. Sensoriamento remoto. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional acontece em ritmo acelerado, contudo ocasionando sérios 

problemas de degradação no solo e poluição dos corpos hídricos comprometendo os recursos 

naturais existentes. A falta de planejamento urbano e ambiental, a ineficiência das ações e a falta 

de consciência ambiental são fatores que contribuem diretamente para um meio ambiente 

desequilibrado. 

A expansão urbana leva a ocupação desordenada e a intensa exploração imobiliária 

desencadeia uma série de problemas relativos à qualidade de vidada população. Os ecossistemas 

costeiros são diretamente atingidos e submetidos a impactos antropogênicos diversos devido a um 

falho plano de gestão ambiental (NASCIMENTO 2009 apud SILVA et al, 2016,p.2). O plano 

diretor municipal é um instrumento de grande relevância nessa temática e se cumprido conforme 

preconiza a legislação vigente muitas ações poderiam ser melhoradas no âmbito da ocupação do 

solo. 

Ocupadas desde tempo por populações indígena e mais recente por populações tradicionais as 

ilhas de Belém receberam durante muitos governos, o tratamento de periferias que se prestavam 

ao isolamento de categorias consideradas perigosas, possíveis portadores de doenças infecciosas 

ou de comportamento marginal (DINIZ et al,2017,p.157). 

A ilha de mosqueiro passa pelo processo de ocupação urbana desordenada crescente, 

favorecida pelo estímulo de deslocamento interurbano mais barato, o que agravou problemas 

ambientais naquela localidade, com aumento de ocupação irregular de terras, aliado aos outros 

problemas encontrados devido a esta ocupação sem planejamento, o desmatamento por questão do 

uso de madeira para venda ilegal e consumo próprio, gerando violência devido as questões 

fundiárias e pala falta de oportunidade de emprego, doenças ocasionadas por vetores devido a 

ausência de saneamento básico, contaminação de corpos d’ água, resultando em moradores da ilha 

e veranista insatisfeitos. 

A erosão provocada por interferências de obras costeiras no balanço sedimentar, ainda que de 

pequena expressão e, em segundo lugar, a melhor identificação de fenômenos ou tendências 

erosivas relacionados à presença de uma orla “fixada” pela urbanização. Em outras palavras, a 

urbanização em si não provoca erosão, entretanto, a construção de edificações dentro da faixa de 

resposta dinâmica da praia às tempestades tende à retomada pelo mar da área construída. Isto 

revela a necessidade de implantação de normas que prevejam a manutenção de uma faixa de não 

edificação junto à orla, adotando, como precaução, uma largura que considere um cenário de 

elevação do nível do mar e a tendência de retrogradação quando identificada previamente. 

(MUEHE, 2006, p6). 

Em cidades como Belém, que têm balneários no seu entorno, com forte apelo turístico, 

observa-se um processo de desenvolvimento do turismo acompanhado por diversos problemas 

sociais, ambientais e econômicos, nem sempre refletidos na gestão pública. (ROSA et 

al,2015,p.270). 

Neste trabalho a ferramenta de sensoriamento remoto auxiliará na identificação do processo 

de urbanização no decorrer dos tempos na Ilha de Mosqueiro. 

 
OBJETIVO 

Identificar o crescimento da mancha urbana nos anos de 1984 e 2017, na Ilha de Mosqueiro, 

Distrito de Belém do Pará, através de ferramentas de sensoriamento remoto. 
 

MATERIAIS E MÉTODOS TIPO DE PESQUISA 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

O tipo de pesquisa na qual servirá como base para do desenvolvimento ao tema abordado, 

consiste no acesso literário, auxiliado por revisões bibliográficas ou documental, que confirmam a 

coleta de dados primários e secundários, referentes ao estudo. 

 
Área de estudo 

A ilha do Mosqueiro, cuja denominação provém ora da atividade de “moqueio”1, outrora ali 

praticada pelos índios Tupinambás seus antigos habitantes; ou de uma vila existente em Portugal 

com o mesmo nome. Está situada, aproximadamente ao norte da cidade de Belém entre 01º03’ e 

01º 05’ de latitude Sul e entre 48º29’ e 48º18’de longitude Oeste (W) de Greenwich. (MEDEIROS 

et al, 2017,p.2). 
Figura 1 – Mapa de Localização da área de estudo 

 

Fonte: Autores, 2018 
 

A ilha se caracteriza por ser fluvial, estando localizada em frente à baía do Marajó. Tem área 

de 212 km², com localização a 70 km do centro da capital Belém. Possui 17 km de praias de água 

doce, associadas ao regime de maré (LOPES et al, 2016, p7). 

O número de habitantes residentes nas áreas urbana e rural é de 31.394 e 1.838 

respectivamente, totalizando 33.232 habitantes (BRASIL, 2010 apud LOPES et al, 2016, p7) e 

equivale a 2% da população total residente no município de Belém. 

A ilha apresenta áreas voltadas à moradia da população local, à produção agropecuária e à 

preservação (FERREIRA, 2010), além de ser ponto turístico do município de Belém, recebendo 

visitantes de municípios do Pará e de outros estados. (LOPES et al, 2016, p7). 

A precipitação pluviométrica média anual é de 2.800 mm, com período chuvoso de dezembro 

a junho, e um período menos chuvoso de julho a novembro.  A umidade relativa média do ar é de 

                                                      
1 Método de conservação de origem indígena que por muitos anos garantiu o transporte da carne de caça e pescado até 

Belém 
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90% no período chuvoso e 80% no período menos chuvoso (MASCARENHAS et al., 2009 apud 

LOPES et al, 2016, p7). 

A hidrogeologia dessa área é composta pelos aquíferas Aluviões, Barreiras, Pós-Barreiras, 

Pirabas Superior e Pirabas Inferior (MATTA, 2002 et.al apud LOPES et al, 2016, p7). 

 
Distribuição de renda 

A ilha de Mosqueiro, semelhantes a outras ilhas próximas à cidade de Belém, está localizada 

em uma área intermediária do estuário amazônico, ou seja, uma área de transição entre a água 

doce (ao sul da Baía de Guajará e à direita do Rio Guamá) e a água salgada (ao norte de Belém na 

altura da cidade de Colares). Nessa área há rios, canais de maré (“igarapés”), florestas, várzeas, 

baías, campos alagados e praias. Nas ilhas os ribeirinhos são a maioria da população e vivem 

principalmente do extrativismo e da pesca. A região se insere na economia local principalmente 

como fornecedora de produtos primários. (FUNDO AMAZONIA, 2015); a renda tem como base, 

principalmente, a exploração do açaí e, em menor proporção, a colheita do cacau e também a 

pesca do camarão. Nestas ilhas o pescado é utilizado principalmente para subsistência. 

(FADESP,2012). 

 
Figura 2 Rendimento bruto médio com a comercialização de açaí    Figura 3 - Rendimento bruto médio com a comercialização do camarão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FADESP, 2012 

Figura 4 Rendimento bruto médio com a Comercialização do pescado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FADESP, 2012 

 
Obtenção das imagens  

No estudo foram utilizadas as imagens do sensor Thematic Mapper do satélite Landsat 5 

(TM/Landsat 5) e do Operational Land Imager do Landsat8 (OLI/Landsat 8). Os dados foram 

processados no software Arcgis 10.3. Neste aplicativo, as imagens referentes aos anos de 1984 e 

2017 foram inseridas para análise temporal. Para composição de bandas RGB utilizou – se uma 

Imagem Landsat 5 de orbita 223 pontos 061 e as bandas 5R,4G, 3B obtendo a composição falsa 

cor, em seguida o mesmo processo foi adotado para a imagem Landsat 8 de orbita 223 ponto 061, 

onde foram utilizadas as bandas 6R, 5G, 4B, tais bandas foram escolhidas pois facilita a 

interpretação da imagens utilizando a composição falsa cor. 
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Em geral, as imagens obtidas de satélites através de sensoriamento remoto estão separadas em 

diversas bandas, de acordo com o comprimento de onda de cada sensor. A combinação destas 

bandas deve ser feita de acordo com o estudo a ser realizado e as características da superfície 

terrestre que precisam ser destacadas. (PAMBOUKIAN et al, 2014). 

As imagens foram adquiridas no site do INPE, em duas épocas distintas, 27 de julho de 1984 

e 06 de julho de 2017. Para caracterização de áreas que se encontram em processos erosivos, 

foram feitas visitas em loco e através de um aparelho GPS Garmim CX75 foram coletadas 

coordenadas geográficas dos principais pontos em erosão. Os dados foram especializados no 

software Arcgis 10.3. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pode-se identificar um grande crescimento da mancha urbana no distrito de Mosqueiro 

conforme mostrado na figura 2. No ano de 1984 as áreas desmatadas e a mancha urbana ocupava 

uma área de 3.154,98 hectares, já no ano de 2017 essa mancha ocupa uma área de 3.503,97 

hectares. É possível observar um crescimento significativo haja vista que na imagem do ano de 

2017 foi apenas caracterizado o crescimento nas áreas costeiras, contudo esse processo trouxe 

sérios problemas encontrados na ilha devido às ocupações irregulares em áreas de marinha hoje 

sendo um dos principais problemas encontradas na ilha o processo erosivo devido ao processo 

de progradação, ou seja, a ampliação das praias sendo um processo natural em decorrência de 

sedimentos na água. 

Além de problemas ambientais foram constatados problemas sociais em decorrência desse 

crescimento desordenado, onde ocorre o processo de favelização, com ausência de infraestrutura e 

saneamento básico, sendo locais insalubres, ocupada por população de baixa renda e escolaridade, 

o que contribui com o aumento da criminalidade na região. 

Na Ilha do Mosqueiro, El-Robrini (2001) mostra que os processos de erosão e de progradação 

nas praias estuarinas são cíclicos. Nos períodos chuvoso (março) e seco (setembro), a princípio 

ocorre retrogradação praial e engordamento praial, respectivamente. 
 

Figura 2 – Análise do crescimento da malha urbana.  Figura 3 – Identificação de pontos críticos de erosão 

             Fonte: Autores, 2017                                                    Fonte: Autores, 2017 

 

Na ilha foram identificados dois pontos críticos de erosão que estão localizados nos bairros do 

Paraíso e praia grande, esses problemas ocorrem em decorrência de ocupações irregulares e 
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atividades antrópicas em áreas de marinha, na praia do paraíso onde erosão se estende por toda 

orla e a praia grande principal ponto de erosão localizada na avenida beira mar com quarta rua, 

onde estima 70% da via em processo de erosão avançada. 

 
Figura 4 – A- Orla da praia do paraíso. B – Avenida beira 4º rua. 

Fonte: Agencia Pará, 2017. Jornal diário do Pará 

 

A tendência à erosão das praias geologicamente arenosas, atualmente têm sido discutidas por 

autores, que maioria deles admite um aumento do nível do mar relativo, como causa mais 

importante. Komar (1983) sugeriu que a erosão costeira é o resultado de uma complexa interação 

entres os processos físicos, bem como de movimentos combinados de águas induzidos pelas ondas 

incidentes e de tempestades, marés e correntes litorâneas, interagindo com a costa. (EL-ROBRINI 

et al, 2006). 

Como principais causas da erosão é apontada a intervenção do homem nos processos 

costeiros seguido da urbanização da orla. Esta constatação é importante à medida em que se relega 

a erosão provocada por fenômenos naturais a um segundo plano, principalmente a decorrente de 

uma suposta elevação do nível do mar. Quando considera-se a associação entre erosão e 

urbanização, envolvem-se dois aspectos: a erosão provocada por interferências de obras costeiras 

no balanço sedimentar, ainda que de pequena expressão e, em segundo lugar, a melhor 

identificação de fenômenos ou tendências erosivas relacionados à presença de uma orla “fixada” 

pela urbanização. Em outras palavras, a urbanização em si não provoca erosão, entretanto, a 

construção de edificações dentro da faixa de resposta dinâmica da praia às tempestades tende à 

retomada pelo mar da área construída. Isto revela a necessidade de implantação de normas que 

prevejam a manutenção de uma faixa de não edificação junto à orla, adotando, como precaução, 

uma largura que considere um cenário de elevação do nível do mar e a tendência de retrogradação 

quando identificada previamente. (MUEHE, 2006 p. 6). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades antrópicas, resultantes de diversas atividades legais ou não de acordo com 

órgãos que tratam o uso e ocupação do solo, trazem problemas ambientais como erosão, muito 

frequente na área em estudo e são discutidos atualmente pelos diversos entes da sociedade, 

principalmente pela falta de medidas eficazes, de acordo com planos emergenciais, que 

priorizam as ilhas, pelo controle dos avanços de mares. No entanto é importante ressaltar a 

caracterização de tais problemas ambientais pela utilização da técnica de sensoriamento remoto, o 

que auxilia diretamente no planejamento adequado para o uso e ocupação do solo, para que o 

setor de turismo na ilha possa voltar a aquecer a economia local. 

Algumas alternativas são possíveis para manutenção da qualidade de vida da população local, 

veranistas e entidades ambientais, uma delas seria um plano de gestão integrada para ordenar o 

uso e ocupação de solo nas faixas juntos aos rios e mares, consequente diminuição do processo 
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erosivo. 
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RESUMO  

Os herbários são espaços de grande importância para pesquisas relativas à biodiversidade. No 

contexto amazônico, o Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA, possui uma 

coleção de tipos nomenclaturais de aproximadamente 3 mil exsicatas. Os tipos nomenclaturais são os 

espécimes que determinarão o nome de um táxon em nível de família ou inferior, sendo consulta 

obrigatória para a elaboração de monografias, revisões taxonômicas e identificações de material. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo geral expor o incremento apresentado pela coleção de 

tipos do Herbário IAN entre janeiro e outubro de 2018, e especificamente: a) buscar online obras 

princeps que citassem material botânico existente no acervo do Herbário IAN; b) localizar no acervo 

os possíveis tipos citados nestas obras; e c) confirmar o status de tipo das exsicatas analisadas, 

adicionando-as à coleção de tipos nomenclaturais. Para tanto, foram usados os níveis de tipos 

nomenclaturais descritos pelo Código Botânico para classificar o material estudado. Dessa forma, 

como metodologia, primeiramente foram pesquisadas na literatura obras princeps que citassem 

material do IAN; então, as exsicatas foram buscadas e localizadas no acervo, tendo, após análise, seu 

status de tipo confirmado. Ao total, foram encontrados 34 novos tipos, distribuídos em 15 famílias 

botânicas distintas. Os tipos acrescentados ao acervo do herbário irão contribuir com a pesquisa 

científica não apenas na região Amazônica, mas globalmente, servindo como base para novos 

estudos acerca destes e de outros taxa.  

 

Palavras-chave: Herbário. Tipos nomenclaturais. Flora amazônica.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os herbários são de indubitável relevância a todas as pesquisas relacionadas com a 

diversidade, estrutura, classificação e distribuição dos organismos vegetais, além de desempenharem 

importante papel na diminuição da perda da biodiversidade da flora (SOUZA et al, 2013). 

Neste contexto, o Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental armazena aproximadamente 

200 mil dados relativos à biodiversidade vegetal, principalmente no que se refere à flora amazônica 

(MARTINS et al, 2012). Em 2015, o herbário possuía uma coleção de tipos nomenclaturais com 

cerca de 3 mil exemplares (MARTINS-DA-SILVA et al, 2015). 

De acordo com Greuter (2003), os tipos nomenclaturais são os que determinarão o nome de 

um táxon em nível de família ou inferior. Um tipo nomenclatural - typus - é a exsicata ao qual o 

nome de determinado táxon estará permanentemente ligado como nome correto ou sinônimo. 

Segundo Mazzocato e Biondo (2011), o Código Botânico conceitua as designações de tipificação em 

ordem decrescente de prioridade, entre elas: holótipo, lectótipo, neótipo, isótipo, síntipo e parátipo. 

Recomenda-se que o espécime que serviu como base para o nome de um táxon, em especial o 

holótipo, esteja depositado em herbário público ou outro tipo de coleção pública, devendo estar 

devidamente preservado nestes locais (MAZZOCATO e BIONDO, 2011). O acervo de tipos 

nomenclaturais pertencente a determinado herbário é considerado de extrema importância à 

Botânica, e em especial à Taxonomia, pois é “consulta obrigatória durante a elaboração de 

monografias e revisões taxonômicas, bem como utilizado para dirimir dúvidas durante o processo de 

identificação” (MARTINS et al, 2012). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo geral expor o incremento apresentado 

pela coleção de tipos do Herbário IAN entre janeiro e outubro de 2018, e especificamente: a) buscar 

online obras princeps que citassem material botânico existente no acervo do Herbário IAN; b) 

localizar no acervo os possíveis tipos citados nestas obras; e c) confirmar o status de tipo das 

exsicatas analisadas, adicionando-as à coleção de tipos nomenclaturais. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Local de estudo 

O presente trabalho foi realizado no Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental, Belém-

PA, mais especificamente em sua coleção de tipos nomenclaturais.  

As coleções do Herbário IAN constituem valiosa fonte de pesquisa e conhecimento 
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científicos, documentação e informação sobre a flora e biodiversidade da Amazônia. Segundo 

Martins-da-Silva et al (2015), o acervo do herbário: 

“É composto por 193 mil exsicatas, xiloteca com 8 mil amostras de madeira, 

carpoteca com 700 frutos desidratados e 289 em meio líquido, fototeca com ca. 30 

mil fotografias de tipos e coleção de tipos com ca. 3 mil amostras.” 

Na coleção de tipos nomenclaturais, mantida em armários separados da coleção comum, 

todos os espécimes são conservados em capas vermelhas, de acordo com a padronização exigida para 

seu acondicionamento em herbários. Os materiais são mantidos junto com suas respectivas obras 

princeps, além de receberem uma tarja onde está descrito o nome do táxon, seu autor e a família à 

qual o material pertence.  

Ressalta-se que alguns prováveis tipos já se encontravam separados para eventuais 

confirmações de seus status. Outra fonte de tipos para a coleção em questão é o acervo comum do 

Herbário IAN, de onde saem materiais definidos como tipos por especialistas botânicos que os 

tenham examinado. 

 

2.2 Tipos nomenclaturais segundo o código internacional de nomenclatura botânica 

O tipo do nome de uma espécie ou de um táxon infraespecífico é uma única exsicata 

conservada em um herbário, coleção ou instituição; pode também, todavia, ser uma ilustração 

(GREUTER, 2003). 

O Código Botânico especifica tipos nomenclaturais em níveis de prioridade, descritos no 

Quadro 1 a seguir em ordem decrescente de hierarquia. 
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Quadro 1 – Os principais níveis de tipos nomenclaturais descritos pelo Código Botânico. 

 

TIPO 

NOMENCLATURAL 

DESCRIÇÃO  

DO TIPO 

Holótipo 

Material utilizado ou designado pelo autor do táxon como o tipo 

nomenclatural; enquanto existir o holótipo, ele fixará a aplicação do 

nome ao táxon ao qual se refere. 

Lectótipo 

Material designado a partir do material original como tipo 

nomenclatural, caso não tenha havido designação de holótipo na 

publicação, o holótipo esteja desaparecido, ou seja concluído que 

incluiu mais de um táxon. 

Neótipo 

Material selecionado como tipo nomenclatural, quando todo o material 

original no qual o nome do táxon foi baseado se encontrar 

desaparecido. 

Isótipo Qualquer duplicata do holótipo; sempre deverá ser um espécime. 

Síntipo 

Espécime citado no protólogo da obra princeps quando não houver sido 

designado holótipo, ou qualquer um de dois ou mais espécimes 

botânicos que tenham sido designados na mesma obra como tipos. 

Parátipo 

Qualquer um dos espécimes ao qual se recorreu para complementar a 

descrição de um táxon, devendo ser citado ao lado do holótipo ou do 

síntipo. 

Fonte: Mazzocato e Biondo (2011), adaptado. 

 

2.3 Busca, localização e organização dos novos tipos no acervo 

A metodologia utilizada neste trabalho foi similar à adotada por Martins et al (2006) e 

Martins et al (2012) na elaboração dos volumes de “Tipos Nomenclaturais do Herbário IAN da 

Embrapa Amazônia Oriental”. 

Dessa forma, foram buscadas online, em indexadores como o Google Acadêmico, obras 

princeps que citassem tipos nomenclaturais presentes na coleção do Herbário IAN, objetivando a 

divulgação da localização destes e visando subsidiar futuros estudos taxonômicos. 

Após a busca por estas obras, as exsicatas nelas mencionadas foram localizadas no acervo do 

herbário. Confirmado o status de tipo do material, este foi etiquetado de acordo com a tipificação 

correspondente (holótipo, isótipo, parátipo etc), digitalizado em scanner invertido EPSON J181A 

com resolução de 600 dpi, onde se captura a imagem com escalas numéricas e de cor, e 

posteriormente acondicionado nos armários do acervo de tipos nomenclaturais acompanhado de 

cópia da obra princeps. 

Ressalta-se que, assim como em Martins et al (2006) e Martins et al (2012), a caracterização 

dos tipos expostos neste trabalho usou como base os nomes descritos nas etiquetas de cada exsicata e 

em suas respectivas obras princeps; assim, não se discutiu acerca da aplicação correta destes nomes, 
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que podem ser ou não sinônimos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A seguir, são apresentados os novos tipos identificados no acervo do Herbário IAN no 

período observado. Os dados expostos estão organizados obedecendo à seguinte ordem:  

• Família; 

• Nome científico e autor do táxon; 

• Citação da obra princeps; 

• Número de registro no Herbário IAN; 

• Nível do tipo nomenclatural. 

Ao total, foi possível listar um incremento no período correspondente a 34 novos tipos de 15 

famílias botânicas distintas; sendo destes, 1 holótipo, 14 isótipos, 3 síntipos e 16 parátipos. No 

Quadro 2, expresso a seguir, estão detalhados os materiais que obtiveram status de tipo confirmado.  

 
Quadro 2 – Os novos tipos adicionados ao acervo do Herbário IAN de janeiro a outubro de 2018. 

FAMÍLIA 
NOME CIENTÍFICO E 

AUTOR DO TÁXON 
OBRA PRINCEPS 

Nº DE 

REGISTRO 

NÍVEL 

DO 

TIPO 

APOCYNACEAE 

Geissospermum urceolatum A.

H. Gentry 

Annals of the 

Missouri Botanical 

Garden 71(4): 1078–

1079. 1984. 

IAN 

30109 
Isótipo 

Marsdenia breviramosa Rapini 

& Fontella 

Kew Bulletin 66(1): 

137–139, f. 1–2. 

2011. 

IAN 

195576 
Isótipo 

COMMELINACEAE 
Dichorisandra variegata Aona 

& Faden 

Kew Bulletin 66(4): 

482. 2011. 

IAN 

137055 
Parátipo 

CLUSIACEAE 
Rheedia albuquerquei van den 

Berg 

Acta Amazonica 

5(3): 285. 1975. 

IAN 

132366 
Isótipo 

CURCUBITACEAE 
Cayaponia selysioides C. 

Jeffrey 

Kew Bulletin 25: 

207–208. 1971. 

IAN 

68369 
Isótipo 

ERYTHROXYLACEAE 
Erythroxylum macrophyllum 

var. savannarum Plowman 

Brittonia 40(3): 263–

267, f. 5–7. 1988. 

IAN 

12798 
Parátipo 

ERYTHROXYLACEAE 
Erythroxylum steyermarkii 

Plowman 

Brittonia 34(4): 442-

457. 1982. 

IAN 

21146 
Parátipo 

EUPHORBIACEAE 
Actinostemon appendiculatus 

Jabl. 

Phytologia 18(4): 

229. 1969. 

IAN 

84442 
Isótipo 

FABACEAE 
Machaerium altiscandens 

Ducke 

Archivos do Jardim 

Botânico do Rio de 

Janeiro 4: 75–76. 

IAN 

29231 
Síntipo 
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1925. 

Machaerium altiscandens 

Ducke 

Archivos do Jardim 

Botânico do Rio de 

Janeiro 4: 75–76. 

1925. 

IAN 

29233 
Síntipo 

GNETACEAE 
Gnetum schwackeanum 

Taubert 

Bulletin Du Jardin 

Botanique de 

Buitenzorg, sér. 3, 

10: 450–451. 1930. 

IAN 

29235 
Síntipo 

MALVACEAE 

Byttneria rhamnifolia Benth. 

Hooker's Journal of 

Botany and Kew 

Garden Miscellany 3: 

164. 1851. 

IAN 

30980 
Isótipo 

Pseudobombax minimum 

Carv.-Sobr. & L. P. Queiroz 

Novon 20(1): 16–17, 

f. 2. 2010. 

IAN 

88312 
Parátipo 

MELASTOMATACEAE 

Miconia trimera Wurdack 
Phytologia 45(3): 

327–329. 1980. 

IAN 

113391 
Parátipo 

Miconia trimera Wurdack 
Phytologia 45(3): 

327–329. 1980. 

IAN 

162365 
Isótipo 

Mouriri obtusiloba Morley 

Flora Neotropica, 

Monograph 15: 63, f. 

12. 1976. 

IAN 

112406 
Isótipo 

MORACEAE 

Ficus tapajozensis Standl. 
Tropical Woods 33: 

11. 1933. 

IAN 

48955 
Isótipo 

Perebea guianensis subsp. 

hirsuta C.C. Berg 

Acta Botanica 

Neerlandica 18(3): 

462. 1969. 

IAN 

12567 
Isótipo 

MYRTACEAE 

Eugenia abunan M.A.D. 

Souza & Sobral. 

Phytotaxa 219(2): 

168, f.2. 2015. 

IAN 

191282 
Isótipo 

Eugenia abunan M.A.D. 

Souza & Sobral. 

Phytotaxa 219(2): 

168, f.2. 2015. 

IAN 

191286 
Parátipo 

Eugenia abunan M.A.D. 

Souza & Sobral. 

Phytotaxa 219(2): 

168, f.2. 2015. 

IAN 

192944 
Parátipo 

Eugenia conjuncta Amshoff 
Kew Bulletin 7(2): 

259. 1952. 

IAN 

83354 
Isótipo 

Eugenia tenella var. 

glazioviana Kiaersk. 

Enum. Myrt. Bras. 

184. 1893. 

IAN 

94409 
Isótipo 

Myrcia integra M.A.D. Souza 

& Sobral 

Phytotaxa 238(3): 

212, f. 6. 2015. 

IAN 

110753 
Parátipo 

MYRTACEAE 

Myrcia integra M.A.D. Souza 

& Sobral 

Phytotaxa 238(3): 

212, f. 6. 2015. 

IAN 

144028 
Parátipo 

Myrcia maraana Sobral & 

M.A.D. Souza 

Phytotaxa 238(3): 

222, f. 10. 2015. 

IAN 

28204 
Parátipo 

Myrcia symmetrica M.A.D. 

Souza & Sobral 

Phytotaxa 238(3): 

222, f. 11. 2015. 

IAN 

127997 
Parátipo 

Myrcia symmetrica M.A.D. 

Souza & Sobral 

Phytotaxa 238(3): 

222, f. 11. 2015. 

IAN 

133660 
Parátipo 

Myrcia uaioai Sobral & 

M.A.D. Souza 

Phytotaxa 238(3): 

224, f. 12. 2015. 

IAN 

140801 
Parátipo 
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ORCHIDACEAE 
Bulbophyllum kegelii Hamer 

& Garay 

Boletín del Instituto 

de Botánica 

Universidad de 

Guadalajara 3(1–3): 

9–10. 1995[1997]. 

IAN 

51386 
Isótipo 

POACEAE 

Hildaea parvispiculata C. Silva 

& R. P. Oliveira 

Systematic Botany 

43(3): 747-753. 2018. 

IAN 

79885 
Parátipo 

Hildaea parvispiculata C. Silva 

& R. P. Oliveira 

Systematic Botany 

43(3): 747-753. 2018. 

IAN 

79898 
Parátipo 

Hildaea parvispiculata C. Silva 

& R. P. Oliveira 

Systematic Botany 

43(3): 747-753. 2018. 

IAN 

170500 
Parátipo 

SAPOTACEAE Pouteria brevensis Pires 

Boletim Técnico do 

Instituto Agronômico 

de Norte 38: 35, f. 21. 

1960.  

IAN 

90344 
Holótipo 

Fonte: Autores (2018). 

Entre os vários níveis de tipos nomenclaturais existentes, foi possível enquadrar o material 

estudado nos quatro a seguir: holótipo, isótipo, síntipo e parátipo. A Figura 1 expõe a porcentagem 

que cada um destes representou em relação ao total dos tipos obtidos no período.  

Figura 1 – Porcentagem representativa de cada nível de tipo nomenclatural em relação ao total obtido no 

período. 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Ressalta-se que, após este levantamento, observou-se que a família com maior incremento no 

período foi Myrtaceae, com 11 novos tipos, seguida de Poaceae e Melastomataceae, com 3 novos 

tipos cada. A Figura 2 abaixo mostra a quantidade de tipos acrescida a cada família botânica entre 

janeiro e outubro de 2018. 
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Figura 2 – Número de tipos acrescidos a cada família botânica no período. 

 

Fonte: Autores (2018). 

 

Segundo Martins-da-Silva et al (2015), a missão principal do Herbário IAN é “gerar 

conhecimento e contribuir para o manejo e conservação da flora amazônica”. Com isso, tem-se que 

os novos tipos acrescentados ao acervo deste herbário irão contribuir com a pesquisa científica não 

apenas na região Amazônica, mas globalmente, servindo como base para novos estudos acerca destes 

e de outros taxa. 

É indubitável a relevância de uma coleção de tipos extensa e diversa; por isso, buscar-se-á 

expandir ainda mais a coleção de tipos nomenclaturais do Herbário IAN futuramente, auxiliando 

pesquisadores e estudiosos das áreas da botânica, taxonomia, ecologia, florística etc na elaboração de 

novos e inovadores estudos científicos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No período observado, foi possível relacionar um incremento correspondente a 34 novos 

tipos, distribuídos em 15 famílias botânicas distintas. Os tipos obtidos foram: 1 holótipo, 14 isótipos, 

3 síntipos e 16 parátipos. A família com maior incremento no período foi Myrtaceae, com 11 novos 

tipos.  

Estima-se que futuramente mais materiais classificados como tipos nomenclaturais serão 
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adicionados ao acervo do Herbário IAN, principalmente devido à grande visitação de taxonomistas 

ao local e à existência do Herbário Virtual IAN, onde é possível visualizar espécimes e propor a 

tipificação, quando houver confirmação por parte do especialista. 

Os novos tipos acrescentados ao acervo auxiliarão e servirão como base para pesquisas 

científicas em diversas áreas, contribuindo assim com o conhecimento científico na Amazônia e no 

mundo. 
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RESUMO 

Os copépodes são microcrustáceos que compõem o Zooplancton. Possuem grande diversidade 

taxonômica, morfofisiológica, ecológica e importância quanto a bioindicação da qualidade ambiental 

no meio aquático e nas cadeias tróficas. Pelo exposto, faz-se necessário o levantamento das 

produções científicas sobre estes microcrustáceos, buscando identificar as áreas do conhecimento 

que abordam este grupo de invertebrados. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo a 

realização do estado da arte da subclasse Copepoda, incluindo as três principais ordens que a compõe 

(Calanoida, Cyclopoida e Harpacticoida) considerando as publicações na língua portuguesa, no 

período de 2000 a 2018. Este trabalho é caracterizado como bibliográfico e realizou um inventário 

das produções científicas. Para tal estudo, foi feito o acesso às plataformas Scielo, Periódico Capes e 

Google Acadêmico. Os trabalhos foram classificados quanto ao tipo de publicações, temáticas e 

região de estudo. Foram encontrados 109 trabalhos científicos que abordaram os copépodes. Destes, 

55 (50,41%) foram Artigos, 26 (23,85%) dissertações, 11 teses de doutorado (10,09%), 4 Trabalhos 

de Conclusão de Curso (6,34%), 3 trabalhos completos, 3 capítulos de livros/livros (2,75%), 3 

resumos (2,75%), 2 inventários (1,83%) e 2 notas científicas (1,83%). As regiões sul e sudeste do 

Brasil apresentaram o maior número de produções científicas sobre Copepoda, representadas pelos 

estados de São Paulo (22 publicações), Paraná (13) e Rio de Janeiro (13). As temáticas que 

prevaleceram foram Ecologia, Taxonomia e Morfofisiologia, com 71 (65,13%), 11 (10,09%) e 9 

(8,25%), respectivamente. No geral, o estado da arte da subclasse Copepoda no Brasil mostrou 

poucas publicações científicas, com média de seis trabalhos por ano. Portanto, o nível de 

conhecimento de Copepoda no Brasil é baixo e quase inexistente para algumas temáticas, 

necessitando de estudos em todas as regiões do Brasil, inclusive na Amazônia, a fim de gerar 

informações que contribuam com a sustentabilidade dos ecossistema aquáticos brasileiros. 
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Área de Interesse do Simpósio: Biodiversidade.  

 

 

 

 

 

 

 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Copepoda é uma subclasse de microcrustáceos que possui dez ordens reconhecidas, sendo 

três delas constituídas de espécies parasitas de peixes e invertebrados, e as demais por animais de 

vida livre (WILLIAMSON; REID, 2001). Nos ambientes líminicos, cinco ordens ocorrem com 

ampla variação de hábitos de vida, com 10.000 espécies que fazem parte da biomassa total do 

zooplâncton (BOXSHALL; DAFAYE, 2008; PORTZ, et al., 2013).   

 Estes organismos habitam os mais diversos ambientes aquáticos, tais como água doce, 

salobra, salgada e mesmo terras úmidas, sendo algumas espécies exclusivamente parasitas de peixes 

(ESTEVES, 1988). A maioria das espécies de vida livre possui porte entre 0,5 e 2,0 mm; as formas 

de águas subterrâneas não excedem 0,3 mm, enquanto que espécies de águas temporárias podem 

alcançar 5,0 mm de tamanho (DUSSART; DEFAYE, 2001).  

 Entre os grupos de copepodes de vida livre, três ocorrem em águas continentais brasileiras, 

entre as quais são de maior riqueza em termos regionais e mundiais: Calanoida, Cyclopoida e 

Harpacticoida. De acordo com Boxshall e Dafaye (2008), na Região Neotropical são conhecidas 104 

espécies de Calanoida, 255 de Cyclopoida e 202 de Harpacticoida. No entanto, nenhuma delas é 

exclusiva de ambientes líminicos, sendo encontradas também em águas marinhas e salobras 

(WALTER; BOXSHALL, 2016). 

 Ecologicamente, os copépodos, por apresentarem diferentes estágios de desenvolvimento, 

tonam-se mais relevantes do que outros grupos de zooplâncton, visto que estes organismos estão 

diretamente ligados ao fluxo de energia nos ecossistemas aquáticos, pois a grande maioria das 

espécies são fitófagas. Desta maneira, esses organismos constituem um importante elo nas cadeias 

tróficas ao promoverem a transferência de energia entre produtores primários e os níveis tróficos 

superiores (KUHLMANN et al., 2012).   

 Considerando que Copepoda é o grupo mais diverso do zooplâncton, habita diferentes 

ecossistemas aquáticos, possui distribuição cosmopolita e grande importância na cadeia alimentar 

dentro dos habitats, é importante a realização de um levantamento das produções científicas, para se 

verificar onde concentram-se os estudos sobre estes organismos, a fim de proporcionar o 

direcionamento de pesquisas futuras. 

 Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo a realização do estado da arte da 

Subclasse Copepoda por meio de um inventário das produções científico-acadêmicas oriundas de 
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pesquisas realizadas no Brasil no período de 2000 a 2018.       

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Tipo de pesquisa  

Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, na qual foi inventariado todo o 

conhecimento existente, considerando trabalhos publicados com temáticas relacionadas a subclasse 

Copepoda. Por isso, foi realizada investigações nos acervos acadêmicos para observar as dimensões 

que já foram estudadas e/ou privilegiadas ao longo de períodos distintos, bem como as formas de 

publicações (teses, dissertações, artigos, livros, Trabalho de Conclusão de Curso e resumos de 

eventos científicos) (FERREIRA, 2002). Assim, esta metodologia é caracterizada como inventariante 

descritiva de produções acadêmico-científicas da temática em questão (FREITAS; GHEDIN, 2015).  

 

2.2 Coleta e Análise de dados 

 

Para realizar o levantamento bibliográfico deste estudo, foi utilizada a Rede Mundial de 

Computadores (Internet) como fonte de pesquisa, o que permitiu o acesso aos acervos de várias 

plataformas de programas de Pós-Graduação em todas as áreas relacionadas ao tema, além de sites 

como Scielo, Periódico Capes e Google Acadêmico, buscando publicações que tratavam de 

Copepoda em português no período de 2000 a 2018.  

Após isto, foi feita a classificação das publicações que abordavam as diversas produções 

cientificas da Subclasse Copepoda (Calanoida, Cyclopoida e Harpacticoida). Isso permitiu a 

categorização quanto ao o tipo de publicação (artigos científicos, capítulos de livros, livros, 

inventário, notas científicas, trabalhos completos, resumos em eventos, dissertações e teses), áreas do 

conhecimento das pesquisas ou temáticas (Citogenética, Filogenética, Diversidade Biológica, 

Ecologia, Morfofisiologia e Taxonomia) e, também, quanto à região do Brasil, onde foram 

desenvolvidos tais estudos.   

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
No período de 18 anos (2000 – 2018) foram mensurados 109 trabalhos científicos que 

abordaram a subclasse Copepoda (Calanoida, Cyclopoida e Harpacticoida). Desse total, a maioria 
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eram Artigos (n= 55) que representaram 50,41% das obras inventariadas. Também apresentaram 

grande representatividade as publicações provenientes de cursos de pós-graduação (Dissertações de 

mestrado: n=26 (23,85%); Teses de doutorado: n=11  (10,09%)) (Figura 1). O menor número de 

publicações sobre Copepoda  foi referente aos Relatórios de Inventários e as Notas Científicas que 

tiveram o mesmo resultado: n=2 (1,83%) (Figura 1).  

O fato da maior quantidade de publicações corresponder a artigos, dissertações e teses, e a 

menor quantidade se referir as notas científicas, parece demonstrar certa complexidade e importância 

para se estudar estes grupos de Crustacea. Tal resultado, indica uma exigência de maior tempo para 

realização de tais pesquisas, o que pode ser decorrente, principalmente, das identificações 

taxonômicas. Tanto nas teses como nas dissertações, geralmente existe a necessidade das 

identificações dos organismos estudados, serem ao nível de espécie, para se ter respostas mais 

concretas, o que implica em maior tempo para realização desta etapa, nas diferentes pesquisas que 

utilizam identificações neste nível taxonômico. Outro fato a considerar, refere-se a metodologia de 

trabalho empregada em estudos com os copépodes, pois como fazem parte do zooplanctons, as 

coletas são abrangentes e também requerem bastante tempo nos procedimentos de tratamento e 

triagem desse material zoológico. 

As regiões que apresentaram maiores produções científicas na temática Copepoda foram 

Sudeste e Sul, representadas pelos estados de São Paulo com 22 publicações, Paraná com 13 

publicações e Rio de Janeiro com 13 publicações. Quanto a região norte, o estado que mais produziu 

trabalhos sobre os copépodes foi o estado do Amazonas, com três artigos e uma dissertação, e no 

estado do Pará houve dois artigos (Tabela 1). 
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Figura 1 - Número de trabalhos científicos publicados sobre Copepoda (Crustacea) no Brasil durante o 

período de 2000 a 2018. 

Fonte: Autores. 

 

Entre as publicações inventariadas, a Ordem Calanoida foi a mais estudada, devido 

possivelmente por ser mais conhecida pelos limnólogos e zoólogos e por possuir a menor quantidade 

de espécies, cerca de 104 (WALTER; BOXSHALL, 2016). Isto pode se dar ao fato de que a ordem é 

a mais presente em reservatórios e lagos artificiais, habitats estes que são  bastante comuns no Brasil. 

Entre o total dede 109 trabalhos científicos inventariados, nem todos especificaram a ordem ou a 

espécie de copepoda estudado. No entanto, foi identificado que Calanoida está presente em 17 

(15,59%) publicações. Segundo Silva e Matsumura-Tundsi (2011), esta ordem representa a maior 

biomassa zooplânctônica nos estudos realizados no Brasil,  sendo, portanto, de grande importância 

ecológica nas cadeias alimentares de peixes e alevinos.   

Cyclopoida foi a segunda ordem de Copepoda mais estudada, de acordo com os resultados 

desta pesquisa, sendo objeto de pesquisas em  quatro  publicações científicas (3,66%). Esta ordem, 

de acordo com as publicações, são mais abundantes e de maior sucesso nos sistemas dulcícolas, 

embora  os estudos realizados para este grupo tenham ocorrido de forma fragmentada e concentrada 

somente em algumas localidades (SILVA; MATSUMURA-TUNDSI, 2011), visto  que as 

publicações concentraram-se mais na   região sul. Silva (2008) verificou que os achados de espécies 

endêmicas estão relacionados diretamente com a quantidade de pesquisadores desta área, reforçando 
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que deve haver mais estudos taxonômicos em diferentes regiões para amplo conhecimento da ordem.  

 

Tabela 1 -  Trabalhos científicos publicados sobre Copepoda (Crustacea) por estados brasileiros durante o 

período de 2000 a 2018. 
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os abordada nas produções científicas foi Harpacticoida,  demonstrando a carência de conhecimentos 

no Brasil para esses invertebrados e a necessidade de mais estudos para esta ordem de 

microcrustaceos. Entre o total de publicações pesquisadas, somente dois artigos trataram da Ordem 

Harpacticoida. Segundo Huys et al. (2005), a maioria dos gêneros desta ordem habita águas costeiras 

da Europa. Kihara e Rocha (2007) obtiveram o primeiro registro da família Tachidiidae 

(Herpacticoida) no hesmifério Sul, pois, tipicamente, habitam sedimentos finos de águas rasas 

salobras e marinhas do hemisfério norte, sendo considerados bioindicadores de ambientes ricos em 

material orgânico. A tabela 2 mostra o resultado e o número de trabalhos já publicados para as 

ordens de Copepoda.  

 

Tabela 2 – Númemro de trabalhos publicados por Ordem de Copepoda no Brasil entre os anos de 2000 a  

2018.  

 

TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

 ESTADOS  

AP AM BA 
E

S 

S

C 

C

E 

M

A 

M

G 

R

N 

P

A 

P

B 

P

R 

P

E 

R

S 

R

J 
RR 

S

P 

Artigo 
     

1 
      3 3 - - - 1 2 2 2 1 8 1 4 13 - 9 

Dissertação -       1 3 2 5 - - 1 - - 1 3 1 2 1 1 5 

Tese - - 1 - 1 - - - - - - - 2 2 1 - 3 

TCC - - - - 1 - - - 1 - 2 -  - - - - 

Trabalho 

completo 
- - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 

Capítulos de 

livros/Livros   
- - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

Resumo - - - - - 1 - - - - - - - - - - 2 

Inventário - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

Notas 

científicas  
- - - - - - - - 2 - - - - - - - - 
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 Fonte: Autores. 

 

As temáticas que tiveram maior número de publicações sobre os copépodes foram Ecologia, 

Taxonomia e Morfo/fisiologia, com 71 (65,13%), 11 (10,09%) e 9 (8,25%) das publicações, 

respectivamente, enquanto que as temáticas Biogeografia, Biologia Molecular, Filogenética, 

Genética e Microbiologia somente tiveram uma única publicação (Figura 2). Para trabalhos na área 

de Ecologia, destaca-se o de Souza-Pereira e Camargo (2004), que estudou os efeitos da salinidade e 

esgoto sobre os copépodes, afirmando que no Brasil os estudos ecológicos sobre essa comunidade de 

crustáceos têm sido realizados em algumas regiões, como sul e sudeste, enfocando, principalmente, a 

distribuição espacial e temporal. Santos e Meurer (2016) encontraram 3.808 espécimes de uma única 

espécie de Cepepoda em apenas cinco meses de pesquisas, o que demonstra a grande abundância do 

grupo nos ambientes aquáticos. Ressalta-se, ainda, que uma das razões que contribuem para o maior 

número de publicações de ecologia das comunidades de copépodes, deve-se ao fato de tratar-se de 

organismos bioindicadores de qualidade ambiental. 

 Os Copépodes, em geral, constituem um amplo grupo de microcrustáceos, muito diverso 

ainda pouco estudo no Brasil, principalmente quanto aos estudos taxonômicos que abordam as 

ordens, gêneros ou espécies. Embora existam estudos dos efeitos da poluição sobre as  comunidades 

de copépodes no Brasil, estes ainda são raros.  Quanto a isso, destacam-se apenas os trabalhos de 

Sanches e Camargo (1995), que realizaram um estudo comparativo em dois canais de mangue, um 

com altos níveis de poluição orgânica e outro não poluído na ilha de Cananéia (SP), e os de Attayde 

e Bozelli (1998), que verificaram os efeitos da salinidade e da poluição orgânica sobre a assembleia 

zooplanctônica na lagoa costeira de Carapebus (Macaé, Estado do Rio de Janeiro). Ressalta-se que 

os estudos mencionados anteriormente, foram escritos na década de 1990, portanto fora do período 

(ano 2000 a 2018), proposto para este trabalho.  

  Ordem 
Artig

o 

Dissertaçã

o 

Tes

e 

TC

C 

Trabalh

o 

completo 

Capítulos 

de 

livros/Livro

s 

Resum

o 

Inventári

o 

Notas 

científica

s 

Calanoida 9 5 2 1 - - - - - 

Cyclopoida 1 2 - - 1 - - - - 

Herpacticoid

a  2 - - - - - - - - 
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Figura 2 – Temáticas abordadas nos estudos sobre Copepoda no Brasil entre os anos de 2000 a 2018.  

Fonte: Autores 

 

Quanto as publicações por ano, observa-se que no período compreendido entre de 2009 e 

2016, houve o maior número de trabalhos publicados (n=13) (Figura 3). Durante o período de estudo 

a média de publicação foi de seis trabalhos por ano, destacando-se que durante três anos (2002, 2003, 

2004) o número de publicações foi apenas de duas (Figura 3).  

 

Figura 3 – Quantidade de publicações sobre Copepoda no Brasil  por ano durante o período de 2000 a 2018. 

 
Fonte: Autores. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Perante ao estado da arte do conhecimento da subclasse Copepoda, dos últimos 18 anos 

(2000 – 2018) de publicações em português, percebe-se os baixos índices de publicações científicas, 

principalmente quando observa-se a média baixa de publicações por ano, e que as mesmas não são 

concisas ao tratar de níveis taxonômicos, o que demonstra a carência de estudos para com um grupo 

que testemunha ser de suma importância ecológica na cadeia alimentar, sendo um elo entre 

produtores e consumidores sequentes e, portanto, fundamentais na sustentabilidade dos ecossistemas 

aquáticos. A região Norte apresentou pesquisas em relação ao grupo dos Copepoda, concentrando 

grande parte de suas publicações no estado do Amazonas e somente duas no estado do Pará.  Deste 

modo, torna-se necessário realizar estudos que abordem diferentes temas para uma maior 

compreensão da ecologia, importância, bioindicação e das dinâmicas desses microinvertebrados em 

diversos ecossistemas, a fim de gerar informações que garantam a sustentabilidade ambiental no 

meio aquático.   
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RESUMO  

O ensino de ciências possui diferentes metodologias, que buscam diminuir os problemas existentes, 

ferramentas que facilitam compreender os conteúdos de ciências. O presente trabalho buscou 

averiguar como a associação do mapa conceitual a experimentação facilitou o ensino e aprendizagem 

de ciências. O trabalho foi realizado com uma turma do 9° ano do ensino fundamental na Escola 

Benvinda de Araújo Pontes no município de Abaetetuba- PA, estando aliado ao Programa 

Residência Pedagógico da Universidade do Estado do Pará, no qual, um dos seus objetivos é 

sistematizar a relação direta entre teorias e práticas, em ambiente de sala de aula, no ensino de 

ciências/química, e um dos seus viés de estudo é a observação e experimentação no ensino de 

ciências/química na escola campo, se encaixando perfeitamente no objetivo do presente trabalho. A 

metodologia, do trabalho foi dividida em três etapas: apresentação do conteúdo de substâncias, 

misturas homogêneas e heterogêneas e densidades com o auxílio do mapa onde todos os conceitos 

foram organizados hierarquicamente, execução das atividades experimentais e aplicação do 

questionário que possuía 8 perguntas onde as cinco primeiras perguntas estavam relacionadas com a 

metodologia utilizada e as 3 últimas com os conteúdos abordados. A esquematização do conteúdo no 

mapa despertou interesse nos alunos por conta dos assuntos que eram amplos estarem reduzidos em 

conceitos pequenos, além disso a experimentação contribui de forma significativa para que os alunos 

pudessem assimilar o que estava sendo demonstrado com os conceitos abordados. Foi possível 

observar que, com a contribuição do corpo escolar para a utilização de ferramentas didáticas 

diferentes das comuns utilizadas em sala de aula como por exemplo o mapa que é um recurso 

simples e a experimentação torna as aulas mais atrativas   

  

Palavras-chave: Ciências, mapa conceitual, ensino e aprendizagem   
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1. INTRODUÇÃO 

 O ensino de ciências ainda é uma das áreas de recente de pesquisa que possui diversos 

objetos de trabalho. Nesta área, os questionamentos desenvolvem-se, principalmente, de acordo com 

problemas de ensino e de aprendizagem de ciências e avaliação de materiais didáticos utilizados. 

Santos (2015) defende que a utilização de novas metodologias contribui de forma significativa para 

que o aluno possa associar o que o professor está abordando em sala de aula com o que acontece ao 

seu redor diariamente:   

Sabe-se que uma das grandes deficiências no processo de ensino e aprendizagem 

dos conteúdos de Ciências Naturais é a dificuldade dos estudantes na associação 

desses conteúdos com o seu dia a dia. Por isso, é importante o uso de novas 

metodologias que possibilitem aos estudantes fazer a associação desses conteúdos 

com o seu cotidiano. (Santos,2015) 

 Segundo Hartmann Et, al (2011) os mapas conceituais são muito importantes para a 

elaboração de projetos para Feiras de Ciências, pois além de organizar o conhecimento, permitem 

propor diferentes enfoques de um mesmo tema. Para tanto foram desenvolvidas algumas atividades 

associando a teoria à prática. Onde o objetivo desse trabalho foi utilizar o mapa conceitual com o 

auxílio da experimentação para facilitar o processo de aprendizagem do conteúdo de substâncias, 

assunto abordado no ensino fundamental. 

 Giordan (2003) afirma que o uso de atividades experimentais pode propiciar aos alunos um 

envolvimento maior no processo de ensino e aprendizagem, levando-o a construção de seu 

conhecimento de maneira efetiva. Com o intuito de melhorar a compreensão dos conteúdos de 

Ciências Naturais do Ensino Fundamental, os estudantes do 9º ano da Escola de Ensino Fundamental 

e Médio Benvinda de Araújo Pontes, participaram de uma intervenção promovida por bolsistas do 

programa Residência Pedagógica, estudantes do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da 

Universidade do Estado do Pará, Campus Barcarena-PA. Abordando um dos objetivos do programa 

que busca sistematizar a relação direta entre teorias e práticas, em ambiente de sala de aula, no 

ensino de ciências/química, de modo a buscar a percepção das necessidades destas relações para o 

melhor aproveitamento dos conteúdos por parte dos alunos, associando a cada conteúdo uma pratica, 

rápida, clara, de fácil entendimento e de fácil execução em sala de aula, através de materiais 

elaborados simples e específicos para tais fins. 

 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O trabalho foi desenvolvido em uma escola municipal de nível fundamental e médio 

“Benvinda de Araújo Pontes”, localizada no município de Abaetetuba-PA. Tendo como público alvo 

uma turma do 9º ano, totalizando 45 alunos participantes da pesquisa. O desenvolvimento do 

trabalho foi dividido em três etapas: apresentação do conteúdo com o auxílio do mapa, execução das 

atividades experimentais e aplicação do questionário.  

2.1.Procedimento  

 Foi realizado uma introdução básica sobre o conteúdo de substâncias, misturas e densidades 

com o auxílio de um mapa conceitual de 15 a 20 minutos, buscando por meio do mapa a formação de 

um esquema para ajudar no entendimento dos alunos que estavam assistindo ao experimento. Após 

abordar teoricamente o conteúdo referente ao experimento, foi utilizado 2 Beckers e uma proveta, o 

primeiro Becker foi necessário para colocar a água com corante verde em seguida foi transferido 

para uma proveta, em cima o óleo, em seguida o álcool com corante de cor azul misturado no 

segundo Becker e por fim o querosene para demonstrar a separação das fases e visualizar as 

diferentes densidades de cada substância.  

 

2.2.Conteúdos abordados 

 Inicialmente foi abordado os conceitos de substâncias especificando que se pode encontrar 

em três casos, substâncias puras, simples e composta. Em seguida, os conceitos de misturas e 

classificadas por misturas homogêneas, heterogêneas e fases. Por fim o conteúdo de densidade dos 

líquidos para demonstrar o comportamento das fases nas misturas heterogêneas. 

 

2.3.Mapa conceitual utilizado 

 O mapa conceitual é uma ferramenta eficiente que pode ser utilizada tornando o ensino de 

ciências mais simples e esquematizada. Os mapas conceituais foram desenvolvidos por Joseph 

Novak, que segundo o autor é uma ferramenta para organizar e representar conhecimento. Os Mapas 

Conceituais podem, ser usados para esclarecer ou descrever as ideias que as pessoas têm sobre um 

determinado assunto, dessa forma criando uma estratégia para o ensino. (NOVAK, 1997) 

 O mapa foi esquematizado com substâncias como tema central e classificadas em substancias 

simples, puras e compostas. Em seguida foi abordado o conceito de misturas e como se classificam, 

em misturas homogêneas e heterogêneas para que os alunos pudessem observar a separação das 
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fases, e por fim para um melhor entendimento do comportamento dos líquidos na proveta foi 

abordado o conceito de densidades.   

 

2.4 Questionário utilizado 

 O questionário a seguir no interior do quadro, demonstra as perguntas dirigidas aos alunos 

onde, na primeira pergunta do questionário buscou averiguar de que forma a experimentação 

contribuiu em relação ao conteúdo abordado, a segunda questão buscou entender com que 

frequência os alunos têm contato com a experimentações em feiras de ciências, a terceira pergunta 

buscou analisar se o espaço escolar oferece estrutura para a realizações de eventos práticos como 

aulas experimentais ou feiras de ciências. A quarta pergunta analisou de que forma o mapa 

conceitual contribuiu para facilitar o entendimento do conteúdo abordado, em seguida a quinta 

questão foi abordada sobre a importância da experimentação nas aulas de ciências. 

 As três últimas perguntas estavam relacionadas com o conteúdo abordado, para analisar se 
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de fato, houve facilidade em assimilar o conteúdo explanado antes da realização da experimentação 

e se os alunos conseguiram relacionar com os conceitos que foram abordados no mapa conceitual.   

 01 A experimentação contribuiu para que você compreendesse o conteúdo que foi repassado? 

(  ) Sim (  ) Não 

02. Nas series anteriores você teve contato com feiras de ciências? 

(  ) sim (  ) Não 

03 A escola oferece espaço para o desenvolvimento de trabalhos como feiras de ciências? 

(  ) Sim (  ) Não 

04 O mapa conceitual utilizado para abordar o conteúdo facilitou o seu entendimento do assunto 

de substancias, misturas e densidade? 

(  ) Sim 

(  ) Não, justifique_________________________________________________ 

05.  Você acha importante a utilização de experimentação nas aulas de ciências? 

(   ) Sim    (  ) Não 

06. Você consegue identificar os diferentes tipos de substâncias? 

(   ) Sim    (  ) Não 

07 Com a presença de apenas uma fase você afirma ser uma mistura homogênea? 

(  ) Sim      (   ) Não  

08 Você consegue diferenciar por que cada substância fica em uma posição especifica na 

proveta?  

(  ) Sim       (  ) Não 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para apresente pesquisa aplicou-se 45 questionários a alunos, dentre as principais percepções 

do presente estudo, ficou claro a importância da experimentação no ensino de ciências. Discutiremos 

a seguir com base no resultado das pesquisas encontradas no levantamento bibliográfico realizado a 

importância do desenvolvimento dessa pratica no cotidiano do discente; o ponto de vista dos alunos 

com relação a influência desta em suas vidas. 
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 Quando perguntados em relação aos benefícios que a experimentação trouxe para assimilação 

do conteúdo abordado, os alunos foram unanimes (100% dos entrevistados) afirmaram que, o 

desenvolvimento dessas atividades influenciou diretamente no melhoramento de seu desempenho.     

 Segundo Souza Et, al (2013), com o uso de experimentos as aulas podem tornar-se 

diferenciadas e atraentes, dando a elas um processo mais dinâmico e prazeroso. 

 O mapa conceitual alcançou o objetivo almejado, pois a forma estratégica que foi utilizado, 

como uma ferramenta auxiliadora de ensino, contribuiu de forma significativa reduzindo a 

necessidade de abordar conceitos amplos dos conteúdos, assim pôde-se trabalhar três assuntos 

distintos, reduzindo o tempo e o conteúdo.  

 Novak (1997) defende que tais estruturas esquemáticas podem ser utilizadas para expor mais 

claramente uma ideia. Neste contexto, além de representar, organizar, expressar informações 

sistematizadas, hierarquizam conceitos estabelecendo conexões entre eles. Através da proposta da 

experimentação com auxílio do mapa foi observado que o nível de erro referentes a cada assunto 

reduziu. 70% dos alunos relataram conseguir identificar os diferentes tipos de substancias, onde 

muitos estudantes acreditavam que substâncias se prendia apenas no conceito, que é aquilo que é 

perceptível a olho nu. 

 E por fim 80% dos entrevistados conseguiram diferenciar o comportamento dos líquidos na 

proveta, após ser abordado os conceitos de densidade dos líquidos. Acredita-se que margem de erros 
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em relação aos conteúdos se deu por um desvio na apresentação ou por não demonstrar alguma 

dúvida existente. 

 As figuras 1 e 2 abaixo demonstram o momento em que os conteúdos estavam sendo 

abordados, antes da exprerimentação. A figura três demonstra o momento em que a experimentação 

estava sendo realizada. Na primeira etapa do trabalho grande parte da turma demonstrou um grande 

interesse nos conceitos que estavam sendo abordados, pois eram o seu primeiro contato com o mapa 

conceitual. A esquematização do conteúdo abordado despertou interesse nos alunos por conta de 

conteúdos amplos estarem reduzidos em conceitos pequenos. 

Figura 1- observação do mapa conceitual 

 
Fonte: Edney ferreira,2018 

 

Figura 2- Explanação do conteúdo com o auxílio do mapa conceitual 

 
Fonte: Edney ferreira,2018 

 A maioria da turma demostrou atenção poucos alunos desviarão a atenção nesta etapa, 

gerando duvidas no momento de responder algumas perguntas no questionario, referentes aos 
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conteudos abordados.    

Figura 3- Realização do experimento 

 
Fonte: Edney Ferreira,2018 

  

 Na realização da exprimentação todos os alunos demonstraram interesse, em observar o que 

estava acontecendo e qual seria o resultado, após acrescentar as substâncias na proveta , foi possivel 

identificar a diferentes fases geradas contribuindo para a compreenção do conteúdo de misturas. 

Além disso ao observar as fases constituintes , foi indagado a turma se eles conseguiam relacionar 

com o assuntos abordados, a maior parte da turma relacionou com os conteudos de misturas e 

densidades como esperado.  

 

4. CONCLUSÃO  

 Com os dados analisados foi possível identificar como a experimentação facilitou no ensino e 

aprendizagem, onde os 45 alunos entrevistados relataram que a experimentação contribuiu de 

significante para a compreensão do conteúdo proposto, relacionando o conteúdo abordado com o 

cotidiano do aluno. Além disso pôde-se averiguar como a aula prática juntamente com os recursos 

didáticos e simples podem tornar a aula bem mais atrativa, pois a forma estratégica da construção do 

mapa conceitual transmitiu os conceitos abordados de forma diferente do método usado pelo 

professor.  

 Foi possível observar que, o espaço escolar e os professores ao utilizarem novas ferramentas 

em sala de aula, facilita a aprendizagem de ciências. Pois sem o corpo escolar dando suporte de 

maneira ativa, o aluno desenvolve dificuldades em assimilar o conteúdo ensinado pelo professor   
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 Por fim, foi possível alcançar os objetivos almejados, melhorando a aprendizagem dos alunos 

onde 80% dos entrevistados conseguiu acompanhar e interpretar o que estava sendo abordado no 

mapa conceitual, respondendo corretamente as perguntas no questionário, referente aos conteúdos 

abordados. Possibilitando uma nova visão de se aprender e se ensinar ciências de maneira prática e 

simples, possibilitando a nós, bolsistas do programa residência pedagógica inovações para construir 

novas possibilidades de ensinar ciências de maneira mais atrativa, participativa e eficiente. 
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RESUMO  

O manjericão Ocimum basilicum L. é uma espécie de grande interesse, visto que apresenta um 

grande valor econômico, destacando-se pelas suas diversas utilidades para fins como ornamental, 

condimentar, aromático, medicinal, na indústria farmacêutica e de cosméticos. O objetivo deste 

trabalho consistiu no desenvolvimento de maionese tendo como ingrediente principal o manjericão, 

como forma de atribuir valor à erva além de enriquecer nutricionalmente o produto elaborado. Foram 

preparadas duas formulações, visando a percepção dos efeitos dos diferentes percentuais de cada 

ingrediente presente nelas, principalmente os percentuais de manjericão e óleo de girassol, em 

decorrência de seus efeitos sobre as características físico-químicas do produto final. Nos parâmetros 

avaliados a acidez alcançou o 0,81e 0,91 % em ácido oléico, pH 4,13 e 4,29 e teor de umidade 21,55 

e 20,35%. Conclui-se que é viável a elaboração de maionese atribuindo a ela especiarias que venham 

torná-la mais nutritiva. 
 

Palavras-chave: Manjericão. Maionese. Nutritivos.  
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1. INTRODUÇÃO  

Muitas ervas e especiarias culinárias são bastante relatadas por possuírem atividades 

antioxidantes, sugerindo, inclusive, potencial benéfico à saúde humana (YANISHLIEVA et al., 

2006; VIUDA-MARTOS et al., 2011). 

O manjericão Ocimum basilicum L. é uma espécie de grande interesse, visto que apresenta 

um grande valor econômico, destacando-se pelas suas diversas utilidades para fins como ornamental, 

condimentar, aromático, medicinal, na indústria farmacêutica e de cosméticos (MACHADO et al., 

2011; PAN et al., 2009).  

Segundo Lopes (2014), o manjericão é uma especiaria que se constitui de elevada capacidade 

antioxidante, tal fato está associado principalmente aos compostos fenólicos, que têm ação 

antioxidantes multifuncionais agindo de várias maneiras em combate aos radicais livres 

interrompendo sua reação de propagação e quelando metais de transição. 

Em termos nutricionais, a erva fornece vitaminas (A, E, C e folatos) e minerais (cálcio, 

potássio, fósforo e magnésio). No que diz respeito aos fito químicos, contém eugenol, apigenina, 

limoneno, ácido ursólico, metil cinamato, cineol, α-terpineno, antocianinas, β-sitosterol, carvacrol, 

citronelol, farnesol, geraniol, campferol, mentol, ácido cumárico, quercetina, ácido rosmanírico, 

rutina, safrole, taninos e catequina (LOPES et al., 2015). 

A maionese, está entre os molhos tradicionais consumidos mundialmente, contendo em sua 

composição um teor bastante considerável de óleo, cuja função é de grande importância no processo 

de elaboração do produto. A maionese é um alimento consumido em grande escala e para diversos 

fins (MIN; BOFF, 2002). 

A maionese é um produto cremoso que aprensenta-se na forma de uma emulsão de óleo em 

água, elaborado a partir de ingredietes como óleo vegetal, água, ovos, porém outros 

ingredientespodem ser adicionados, desde que não causem alterações às características do produto 

(BRASIL, 2005).  

É de grande importância que a indústria de alimentos, se preocupe e  aposte na pesquisa e 

desenvolvimento de produtos que se adaptem às necessidades das pessoas, incentivando o consumo 

de alimentos nutritivos, mas que se mantenham saborosos, estimulando dessa forma os consumidores 

a seguir uma dieta saudável e que disponha de baixo teor calórico (LOPES et al, 2015).  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Material 

O manjericão (Ocimum basilicum L.) utilizado na elaboração da maionese, foi obtido de um 

pequeno produtor da Vila de Joanes, localizada no município de Salvaterra-Pa. Os demais materiais 

utilizados foram comprados em comércio local do município de Salvaterra.  

 

3.2 Métodos 

           A maionese foi elaborada no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará, campus XIX, onde foram preparadas duas formulações, visando a percepção dos 

efeitos dos diferentes percentuais de cada ingrediente presente nelas, principalmente os percentuais 

de manjericão e óleo de girassol, em decorrência de seus efeitos sobre as características físico-

químicas do produto final.    

  

3.2.1 Elaboração da Maionese 

          A priori, os utensílios utilizados na elaboração foram todos devidamente sanitizados em 

solução clorada de 200 ppm por 15 minutos, com posterior lavagem dos instrumentos com água 

destilada, para eliminação de possíveis resíduos de cloro. Em seguida, as folhas do manjericão foram 

lavadas, cortadas e levadas para secar em forno do modelo Black Decker® por 10 minutos em 

temperatura de 100 ºC, para eliminar o percentual de umidade contida nas mesmas. Em seguida, a 

matéria-prima foi pesada em balança semi-analítica, assim como os demais componentes da 

maionese. Os ovos foram previamente esterilizados durante 30 segundos. 

          Os insumos, com exceção do óleo, foram todos adicionados em liquidificador comercial do 

marca (Mondial ®) e depois submetidos a pequenas agitações afim de que interagissem entre si, 

aumentando a agitação com o decorrer do tempo, adicionando-se parcialmente o óleo de girassol até 

que o produto alcançasse uma pasta homogênea, ou seja, a emulsão de água em óleo, comumente 

produzida a partir da mistura de duas fases.  

          Na Tabela abaixo, estão as matérias-primas e os percentuais em que foram utilizados na 

elaboração da maionese. 
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Tabela 1. Percentuais das formulações de maionese adicionada de manjericão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Caracterização físico-química 

 

          As análises físico-químicas foram realizadas de acordo com normas do Instituto Adolfo Lutz 

(2008) acidez total titulável em ácido oleico, pH em pHmetro do modelo MS TECNOPON, umidade 

por infla-vermelho medida em equipamento do modelo GEHAKA e solubilidade. Para a análise de 

solubilidade, pesou-se 5 g das formulações em triplicatas, onde foram diluídas cada uma em um 

solvente, como Hexano, Éter de Petróleo e Água. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Na elaboração da maionese observou-se entre as duas formulações que a primeira obteve 

ponto de viragem, ou seja, a emulsão alcançou equilíbrio em um tempo muito mais curto do que se 

comparada à segunda, dispondo de uma quantidade de óleo superior, mostrando-se com uma 

consistência mais firme e homogênea do que a segunda formulação.   A amostra mais solubilizada, 

de ambas formulações, foi a que continha água como mostra as figuras 1 e 2, demostrando que a 

maionese apresentou substâncias muito mais solúveis em solvente universal do que em solvente 

orgânico, chegando a conclusão de que o produto elaborado não apresenta elevado teor de óleo. As 

figuras 1 e 2 apresentam uma visão geral das solubilidades.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES (%) F1 F2 

Mostarda 9,60 11,72 

Limão 3,59 3,91 

Ovo 26,74 33,74 

Sal 0,52 0,72 

Óleo 54,32 44,47 

Azeite 2,62 3,61 

Manjericão 2,61 1,83 
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Figura 1 – Amostras da Formulação (A),           

respectivamente, adicionadas de Hexano, Éter de 

Petróleo  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Fonte: Autores, 2018                                               Fonte: Autores, 2018 

 

Na Tabela 2, consta os valores médios da acidez total titulável em ácido oleico, pH, e 

umidade das formulações da maionese. 

 

Tabela 2- Análises físico-químicas de maionese adicionada de manjericão 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a Tabela 2, o valor de acidez da formulação 1 está próximo aos resultados do 

estudo desenvolvido por Cruz et al., (2014) que ao realizar avaliação em maionese comercial, 

encontrou resultados entre 0,82 e 0,83 %, sendo um percentual de acidez considerado bom ao ponto 

de vista microbiológico, uma vez que baixa acidez proporciona o desenvolvimento de micro-

organismos patogênicos e contribui para diversas outras reações.  Contudo, a formulação 2 se 

mostrou superior, isso se deve às diferenças nos percentuais de ingredientes utilizados em cada 

elaboração, como por exemplo, maior percentual de suco de limão, azeite, mostarda, que podem está 

elevando a acidez do produto.  

          Cruz (2014), encontrou para maionese caseira valor de pH igual a 4,7, sendo que no estudo em 

questão obteve-se pH inferior, alcançando 4,13 para a formulação 1, porém, para a formulação 2, o 

pH foi o mesmo obtido por Oliveira et al (2015), 4,29 em uma de suas formulações desenvolvidas, 

Parâmetros F1 F2 

ATT em ácido oleico (%)        0,81±0,23                           0,91±0,09 

pH 4,13±0,01                           4,29±0,01 

Umidade (%) 21,55± 1,63                         20,35±1,91 

Figura 2 – Amostras da Formulação (B), 

respectivamente, 

adicionadas de Hexano, Éter de Petróleo 
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adicionadas de biomassa de banana  verde.  

          Segundo Izidoro et al. (2008) a determinação de umidade é uma das medidas mais importantes 

e utilizadas na análise de alimentos. A umidade de um alimento está diretamente relacionada com 

sua estabilidade, qualidade e composição, e pode afetar a embalagem, estocagem e processamento do 

produto. Observa-se que os valores de umidade variaram de 20,35 a 21,55%, sendo estes resultados 

superiores ao encontrado por Oliveira et al (2015), que observou em seu estudo, umidade igual a 

18,98%.  

Contudo, outros estudos demonstraram valores de umidade mais elevado, como 22,36%, 

obtido por Alves (2016), ao avaliar maionese elaborada com diferentes proporções de farinha de 

feijão crioulo em substituição parcial a gema de ovo. Apesar disso, os valores de umidade 

apresentados no desenvolvimento da maionese, não são tão discrepantes quando comparados com a 

maioria dos estudos desenvolvidos nesse âmbito, pois a maioria encontra valores que variam entre 

18,98 e 29,91%. Sendo assim, o teor de umidade se enquadra em uma média razoável, sendo este 

fator muito importante em produtos de elevada perecibilidade, como a maionese.  

 
4. CONCLUSÃO  

 

Conclui-se que é viável a elaboração de maionese atribuindo a ela especiarias que venham 

torná-la mais nutritiva, sem, contudo, causar alterações nas características do produto fora do que é 

permitido. No trabalho em questão, foi possível alcançar em ambas formulações, consistência 

agradável semelhante à maionese comercial, utilizando-se um percentual baixo de óleo, mas o 

suficiente para formação da emulsão, proporcionando uma maionese menos prejudicial à saúde. 
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RESUMO 

O processo de ocupação associado à expansão do uso da terra sobre áreas naturais tem ocasionado 

a formação de pequenas e isoladas áreas florestais. A perda florestal implica não apenas numa 

redução do tamanho da floresta, mas também na alteração de habitats, causando o aumento da 

vulnerabilidade ecológica. Uma das medidas de quantificar a composição da paisagem é por meio 

de métricas da paisagem, que ajudam a compreender a estrutura complexa da paisagem e a forma 

como esta influencia determinadas relações ecológicas. Sendo assim, o trabalho tem como objetivo 

analisar a distribuição e o tamanho dos fragmentos florestais do município de Bragança, zona 

costeira do nordeste paraense, a partir de métricas da paisagem (tamanho, borda e forma). Para tal, 

foram utilizados dados da classe Floresta do Projeto TerraClass referente aos mapeamentos dos 

anos de 2004 e 2014. Para o processamento dos dados e produção cartográfica foi utilizado o 

software ArcGis 10.1 e para análise das métricas da paisagem a extensão Patch Analyst 5.2 do 

ArcGIS. Os resultados apresentaram que o quantitativo dos fragmentos florestais em Bragança em 

2004 era de 4496 fragmentos com área total de 31680,57 ha e em 2014 de 143 fragmentos com área 

total de 28683,19 ha, uma redução de 2997,5 ha, sendo que a maior perda foi de 2934,3 ha com os 

fragmentos menores que 50 ha. A comparação entre os anos de 2004 e 2014 permitiu observar que 

há uma tendência de substituição da vegetação natural por outros usos, como a agricultura, 

pastagem e área urbana. A utilização das métricas de paisagem é uma importante ferramenta para 

compreensão da dinâmica de fragmentação florestal, podendo auxiliar o monitoramento e a 

preservação da floresta, além de fornecer subsídios para o planejamento territorial. 

 

Palavras-chave: Fragmentação florestal. Métricas da paisagem. Ecologia da paisagem. 
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INTRODUÇÃO 

 
A intensificação do processo de ocupação associado à expansão do uso da terra sobre áreas 

naturais tem ocasionado a formação de pequenas e isoladas áreas florestais (THOMAZINI, 2000). 

A fragmentação florestal pode ser entendida como o processo de transformação de uma grande área 

florestal natural em pequenas manchas, com área menor e isoladas umas das outras por uma matriz 

diferente do habitat original (FAHRIG, 2003), causando a diminuição do fluxo de animais, pólen e 

sementes (BENEDETTI; ZANI FILHO, 1993). Os efeitos da fragmentação florestal implica não 

apenas numa perda de florestas, mas também numa redução do tamanho dos fragmentos de floresta 

e no surgimento de novos habitats (ANDREN, 1994). 

A estruturação e composição da paisagem são essenciais para caracterização da forma com 

que se comportam os fragmentos florestais (LANG; BLASCHKE, 2009). Os estudos e técnicas que 

quantificam a estrutura da fragmentação da paisagem estão sendo desenvolvidas com base nos 

pressupostos da Ecologia da Paisagem, que estuda os padrões da paisagem, as interações entre as 

suas unidades (manchas) dentro de um mosaico de paisagens e como estes mudam ao longo do 

tempo, possibilitando a análise e a quantificação dos padrões de forma e conectividade 

(McGARIGAL; MARKS, 1994; HARGIS et al., 1998; METZGER, 2006). 

De acordo com Pereira et al. (2001), a Ecologia da Paisagem baseia-se na premissa de que 

os padrões dos elementos da paisagem influencia significativamente os processos ecológicos. 

Sendo assim, Carrão et al. (2001) destacam que as medidas quantitativas de composição da 

paisagem, conhecidas como métricas da paisagem, ajudam a compreender a estrutura complexa da 

paisagem e a forma como esta influencia determinadas relações ecológicas. 

As métricas de forma são responsáveis pela configuração da paisagem. Forman (1995) 

coloca que na paisagem podem ser encontradas diferentes formas de fragmentos que vão desde 

curvilíneas, compactas até arredondadas. O ideal é que elas sejam o mais próximo possível da 

forma circular, pois esse formato minimiza a relação borda-área, cujo centro se encontra mais 

distante das bordas do que qualquer outra forma (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

As métricas de área-núcleo indicam, de forma geral, o grau de isolamento da paisagem e, 

consequentemente, indicam a existência ou necessidade de implantação de elementos de conexão, 

como por exemplo, os corredores ecológicos (VIDOLIN et al., 2011). As métricas relacionadas 
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ao contágio e ao contraste se relacionam ao grau de isolamento, a partir desses índices é possível 

obter informações acerca da extensão na qual os fragmentos estão agregados ou dispersos na 

paisagem (VALENTE, 1998). 

Desta forma, trabalho tem como objetivo analisar a distribuição e o tamanho dos fragmentos 

florestais do município de Bragança, zona costeira do nordeste paraense, a partir de métricas da 

paisagem. 

 
METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 

 
O município de Bragança localiza-se na zona costeira do nordeste paraense, tem uma 

extensão territorial de aproximadamente 2 mil km². Seus limites são com o Oceano Atlântico ao 

norte, município de Augusto Correa a leste, município de Viseu a sudeste e os municípios de Santa 

Luzia do Pará e Tracuateua a oeste (Figura 1). 

Figura 1 - Localização geográfica do município de Bragança-PA 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Neste trabalho foram utilizados dados dos anos de 2004 e 2014 do Projeto TerraClass 

disponibilizados pelo Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Para o processamento dos 

dados e produção cartográfica foi utilizado o software ArcGis 10.1 e para análise das métricas da 

paisagem a extensão Patch Analyst 5.2 do ArcGIS. 

A análise dos fragmentos florestais foi realizada ao nível da mancha e classe. Para obtenção 

da base de remanescente de floresta natural foi utilizada a classe Floresta do TerraClass. Assim, 

para análise dos fragmentos foram utilizadas as métricas de tamanho, borda e forma. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os quantitativos de fragmentos florestais de Bragança realizados com base nos dados do 

TerraClass indicam que em 2004 foram identificados 4496 fragmentos com área total de 316,8 km² 

e em 2014 foram identificados 143 fragmentos com uma área total de 286,9 km² (Figura 2). 

Figura 2 - Fragmentos florestais do município de Bragança-PA em 2004 e 2014 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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O índice de forma (SI) foi introduzido por Forman e Godron (1986) como medida de 

feição padronizada na ecologia da paisagem, este índice avalia a complexidade da borda dos 

fragmentos, comparando a uma forma padrão. A Figura 3 apresenta a variação de baixa, média e 

alta das formas dos fragmentos, sendo que os fragmentos que possuem valores de índice de forma 

altos estão em sua maioria próximos aos cursos d’água. 

Figura 3 - Índice de Forma dos fragmentos florestais do município de Bragança-PA em 2004 e 2014 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

De acordo com Hentz et al. (2015), as áreas privadas possuem uma tendência de sofrer o 

efeito de borda prejudicando a conectividade ambiental entre os fragmentos, tanto em reservas 

legais quanto nas áreas de preservação permanente, com isso, é recomendável adotar estratégias de 

preservação e implantação de cinturões verdes para minimizar fatores externos. Segundo Volotão 

(1998), o índice de forma configura a paisagem por estar diretamente relacionado ao efeito de 

borda, já que fragmentos com formato arredondado sofrem menos com o este efeito devido à razão 

borda-área ser menor do que aquela observada em fragmentos mais retilíneos. 
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A Tabela 1 apresenta os resultados das métricas da paisagem dos fragmentos florestais do 

município de Bragança. 

Tabela 1 - Métricas da paisagem dos fragmentos florestais 
 

MÉTRICA 2004 2014 

Área Total da Classe (CA) 31680,57 ha 28683,19 ha 

Número Total de Manchas (NUMP) 4496 143 

Tamanho Médio das Manchas (MPS) 7,04 ha 200,58 ha 

Comprimento Total da Borda (TE) 250,37 ha 103,25 ha 

Densidade da Borda (ED) 0,007903 0,0036 

Média da Borda (MPE) 0,556 0,722 

Média da Relação Perímetro-Área (MPAR) 0,518323 1,236788 

Índice Médio de Forma (MSI) 1,645474 2,084924 

Dimensão Fractal Média das Manchas (MPFD) 1,50983 1,419617 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

Segundo Viana e Pinheiro (1998), a distribuição e o tamanho dos fragmentos florestais são 

fundamentais para o desenvolvimento de estratégias para a conservação da biodiversidade. A 

redução do tamanho dos fragmentos pode ser considerada um dos efeitos mais notórios da 

destruição de habitats e quanto menor o fragmento, mais exposto à influência de fatores externos 

(BENDER et al., 1998). A Tabela 2 traz o número e a área ocupada pelos fragmentos. 

Tabela 2 - Número e área ocupada por fragmentos florestais distribuídos pelo tamanho dos fragmentos 
 

 

Tamanho do Fragmento 

(ha) 

2004 2014 

N° de Fragmentos Área (ha) N° de Fragmentos Área (ha) 

< 50 4473 3673,8 121 739,5 

50 – 100 8 682,1 7 618,9 

100 > 15 27324,7 15 27324,7 

TOTAL 4496 31680,6 143 28683,1 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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A partir dos resultados observa-se que houve uma diminuição de 2997,5 ha, sendo que a 

maior perda em fragmentos florestais é com áreas inferiores a 50 ha, uma redução de 2934,3 ha. 

Também houve uma diminuição em fragmentos entre 50 e 100 ha, mas foi de apenas de 63,2 ha. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização da extensão Patch Analyst do software ArcGIS 10.1 foi fundamental para 

análise das métricas de paisagem, sendo recomendável para pesquisas que utilizam as métricas de 

paisagem como ferramenta para compreensão da dinâmica de fragmentação florestal. Os dados 

deste tipo de análise servem como subsídios para o planejamento territorial da área. 

A comparação dos resultados obtidos em 2004 e 2014 ressalta o que é tendência na região, 

a vegetação natural sendo substituídas por outras atividades, como a agricultura, pastagem e área 

urbana. Essas modificações podem acarretar em alterações na diversidade biológica e nos fluxos de 

animais, pólen e sementes, causando o aumento da vulnerabilidade ecológica dos fragmentos 

florestais. O diagnóstico dos fragmentos, através do cálculo das métricas, pode auxiliar no 

monitoramento e preservação dos mesmos, além de pautar ações de preservação. 
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RESUMO  

Este artigo discorre sobre a importância das Unidades de Conservação no contexto ecológico e 

humano.  Demonstra que a simples criação das Unidades de Conservação não tem sido o suficiente 

para se promover a adequada proteção de alguns ecossistemas, haja vista que muitas delas 

continuam sofrendo diversas ameaças à sua biodiversidade. Dentro do Estado do Pará, as 

dificuldades enfrentadas em exercer a Gestão das Unidades de Conservação (UC) não é diferente. O 

objetivo desde trabalho é analisar os desafios da gestão ambiental na implementação das Unidades 

de Conservação da região do Marajó, considerando o histórico de criação, a gestão do poder público 

e atuação dos seguimentos sociais nas áreas protegidas. Metodologicamente, a proposta 

fundamentou-se em pesquisa bibliográfica e documental para levantar informações sobre a temática, 

além de atribuir-se o cunho participativo trazido pela experiência acumulada da autora na gerência 

responsável pela administração das áreas protegidas da região do Marajó. APA Arquipélago do 

Marajó e o Parque Estadual Charapucu somam as 26 Unidades de Conservação que confere 

atualmente ao Estado, 17% de áreas protegidas (21,3 milhões de ha) que junto com as UC federais, 

totalizam 57% (71,4 milhões de ha) do território destinado a manutenção direta ou indireta dos 

elementos naturais. A região do Marajó, através das Unidades de Conservação,  resguarda um 

patrimônio natural incalculável para a humanidade. Contudo, as fragilidades trazidas por problemas 

relacionadas aos interesses socioeconômicos na área, a irregularidade normativa de proteção e os 

conflitos fundiários determinam a complexibilidade de atuar no território em favor do 

desenvolvimento e efetividade das Unidades.  Desse modo, o sucesso na conservação da 

biodiversidade depende, principalmente, do estabelecimento de estratégias e ações harmônicas que 

potencialize a realidade local e que levem em conta questões histórias de ocupação e uso da área, no 

sentido de promover a gestão democrática associada a sua extensão territorial. 

  

Palavras-chave: governança. Áreas protegidas. Valorização ambiental.  
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1. INTRODUÇÃO  

A preocupação com meio ambiente frente às relações de degradação gerada pelo homem 

trouxe a tona estratégias de manutenção de áreas julgadas importantes para a sociedade. A formação 

das áreas protegidas surgiu no interesse de atender as necessidades de resguardas os recursos 

naturais ou trazer o devido controle sobre o seu uso. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é um marco regulatório nas 

questões do meio ambiente quando trás no bojo das políticas públicas, o reconhecimento de áreas 

que apresentam valor ecológico e humano no cenário nacional. 

Contudo, o cumprimento do papel de proteção não tem sido tarefa fácil, haja vista que muitas 

delas continuam sofrendo diversas ameaças à sua biodiversidade e que levam a repensar sobre a 

necessidade de aprimorar a gestão ou manejo dessas áreas, de modo que possam cumprir a razão 

para a qual foram criadas (ARAUJO, 2012). 

Dentro do Estado do Pará, as dificuldades enfrentadas por órgãos ambientais em exercer a 

Gestão das Unidades de Conservação (UC) não tem sido diferente. Ao contrário, é tão emblemático 

quanto em outras regiões do Brasil no que diz respeito a consolidação eficaz da proteção ao meio 

ambiente.   

 Segundo Pires (2015) alguns dos fatores que determinam esta situação estão ligados desde 

aspectos técnicos, políticos e até econômicos que afetam negativamente a permanência da proteção. 

A formulação de políticas públicas distantes da realidade local é outro elemento pontuado no cerne 

da questão. O fato se deve, entre outros motivos, a falta de instrumentos legais básicos da gestão 

dessas áreas (Plano de Manejo e a formação do Conselho Gestor) que as tomam deficiente já no 

processo inicial de materialização como citado por Severino (2013) e Vedoveto et al. (2014).     

O Progresso da Consolidação das Unidades de Conservação (UC) no Estado do Pará já foi 

objeto de avaliação por Instituições (ONAGA e DRUMOND, 2011; VEDOVETO et al., 2014). Em 

2011, Onaga e Drumond relataram que a média da efetividade de gestão das Unidades de 

Conservação estaduais e federais do Pará é apenas de 36%.  As unidades do grupo de Proteção 

Integral são as que apresentam maior fragilidade na gestão.   

Na região do Marajó, existem atualmente duas Unidades de Conservação que somam as 26 

unidades do estado, a Área de Proteção Ambiental (APA) Arquipélago do Marajó e o Parque 

Estadual Charapucu (PEC). As unidades integram mais de 5 (cinco) milhões de hectares de território 
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que estão sob regime especial de administração, cujas características fluviomarinho ditam 

representações expressivas e de valor imensurável do ecossistema da região insular do norte. Por 

outro lado, as unidades apresentam dificuldades de implantação, tendo como alguns dos motivos 

elementos que vão desde a promoção de regulamentação básica de seu funcionamento até as 

questões mais complexas vinculadas a regularização fundiária.  

O objetivo desde trabalho é analisar os desafios da gestão ambiental na implementação das 

Unidades de Conservação da região do Marajó, considerando o histórico de criação, a gestão do 

poder público e atuação dos seguimentos sociais nas áreas protegidas.  

 

2. METODOLOGIA  

2.1 Área de estudo 

O Arquipélago do Marajó abrange cerca de 2.500 ilhas e ilhotas distribuídas desde a foz do 

Rio Amazonas até o Oceano Atlântico, as quais são caracterizadas por formações fluviomarinhas na 

sua configuração natural.. Nesta condição a região insular é constituída de 16 municípios estuarinos, 

sendo estes: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, 

Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa 

Vista e Soure (Figura 01). 

Figura 01 - Mapa de localização da APA Marajó. Fonte: IDEFLOR-Bio, 2018 
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2.2 Tipo de pesquisa 

A pesquisa, de forma exploratória, é do tipo qualitativo, considerando o levantamento de 

informações realizadas através de fontes bibliográficas sobre a temática como livros, artigos, revistas 

e portais eletrônicos oficiais. Adicionalmente, atribuiu-se o cunho participativo no desenvolvimento 

do trabalho tendo em vista que foi somada ao estudo a experiência acumuladas pela autora na 

composição da equipe técnica da gerência responsável pelas áreas protegidas da região do Marajó. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

De acordo com o ICMBio, o Brasil sendo um dos países signatário da Convenção, tem o 

compromisso de destinar sob a forma de Unidade de Conservação a proteção de 30% do bioma da 

Amazônia, 10% para os ecossistemas marinhos e 17% dos demais biomas (Pampa, Pantanal, 

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, além dos ecossistemas Marinhos e Costeiros). 

No Estado do Pará a missão de proteger áreas intituladas relevantes para o ecossistema local 

tem sido promovida desde 1989, a partir da primeira UC estadual criada, Área de Proteção 

Ambiental (APA) Arquipélago do Marajó. No quadro de composição, formadas por 26 (vinte e seis) 

UCs Estaduais, temos ainda no cenário de áreas protegidas as unidades da região Araguaia, de 

Belém, da região da Calha Norte, da região Nordeste Paraense, a de Tucuruí e da região do Xingu.  

As 26 (vinte e seis) Unidades de Conservação confere atualmente ao Estado 17% de áreas 

protegidas (21,3 milhões de ha) que somado as UC federais, totalizam 57% (71,4 milhões de ha) do 

território destinado à manutenção direta ou indireta dos elementos naturais. A APA Arquipélago do 

Marajó e o Parque Estadual Charapucu, junto com as outras Unidades estão sob a responsabilidade 

de gestão do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará 

(IDEFLOR-bio). No panorama das UCs, existem mais 6 (seis) áreas de jurisdição federal que 

contribuem para proteção da região do Marajó. Estes sendo dirigidos sob a supervisão do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

As unidades foram instituídas para promover a conservação de ambientes ou mesmo 

compatibilizar a proteção ao uso dos recursos naturais. Dentro de uma visão sistêmica, a preservação 

que se busca na definição de espaços ambientalmente reservados não só beneficia os elementos que 

os integram, mas todo aquele que depende dele, como o ser humano.  

De acordo com Simões (2008), as UCs contribuem especialmente para a manutenção de 
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processos ecológicos (regulação da de água, fertilidade do solo, qualidade do ar), o equilíbrio 

climático, o fornecimento de matéria-prima (medicamento, alimentação, indústria, etc), lazer, entre 

outros.  

Para o Arquipélago do Marajó a importância de manutenção é traduzida por ser uma região 

singular, considerada como um dos mais importantes cenários ecológicos do Brasil ou até mesmo do 

Planeta devido a sua caraterística de zona úmida tropical. No aspecto social, o Marajó é uma das 

regiões mais pobres do país, com uma população total do território de 487.161 habitantes, apresenta 

um IDH médio de 0,63; amargando o município de Melgaço o pior IDH do país com 0,42(IBGE, 

2010)2.  

A diversidade da região chega à heterogeneidade social. Os diferentes atores sociais que 

ocupam o território marajoara consegue reunir um contexto que desperta vários interesses 

socioeconômico, os quais muitas vezes são conflitantes a realidade do local e que acaba por impedir 

o avanço do seu desenvolvimento.  

 

3.1 As contraversias do interesse socioeconômico na apa arquipélago do marajó 

A APA Arquipélago do Marajó já existe há 29 anos. A Unidade de Conservação de categoria 

de Uso sustentável foi criada pela Constituição do Estado do Pará, a partir do seu artigo 13, 

parágrafo 2º. Apesar do tempo de existência, a concretização da proteção na área, não tem surtido 

efeito. A condição encontrada hoje tem uma relação direta ao histórico de formação, ocupação e 

utilização do território, que se define numa trajetória multifacetada oriunda de ciclos econômicos da 

pecuária, da agricultura e produtos naturais (BRASIL, 2007; GONÇALVES et al., 2016). 

Os moradores da região, com raras exceções, são posseiros nas áreas onde realizam as suas 

atividades produtivas, e se caracterizam por estarem ou não em estabelecimento agropecuário. Na 

análise feita pelo Plano do Marajó, apenas 3% dos estabelecimentos agropecuários são destinadas a 

lavoura, enquanto que para a pecuária, este valor chega em até 60% das áreas, dependendo da 

microrregião observada (BRASIL, 2007). 

Na discriminação de uso e ocupação do Marajó, também estão presentes as florestas que 

sempre se destacaram como fonte de recurso para a população local, principalmente para região 

                                                      
2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades. 2010. Disponível em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/ uf.php?lang=&coduf=15&search=para>. Acesso em: 20 set. 2018 
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oeste da ilha, onde estão localizados os munícipios de Portel, Breves e Melgaço que concentram os 

maiores maciços florestais (BRASIL, 2007).  

Os gargalos que determinam a complexibilidade do Marajó perpassam também pelo 

panorama de distribuição de terras que se configura na área.  Conforme o Plano de Desenvolvimento 

Territorial do Marajó, os estabelecimentos de até 4 módulos fiscais (79%) ocupam menos de 10% da 

área total cadastrada, enquanto os acima de 15 módulos fiscais (11%) correspondem por 79,9% da 

área do território, evidenciando assim uma estrutura fundiária fortemente concentrada.  

O Marajó de muitos nomes reproduz na sua diversidade e extensão a formação de um 

território emblemático quanto a aplicação de politicas públicas, retratado muito em função das 

condições socioeconômicas descrita aqui. Para as Unidades de Conservação este fenômeno também 

é bem sentido, ao modo de não se conseguir definir dois instrumentos básicos de gestão: o Conselho 

Gestor e o Plano de manejo da Unidade. 

A formação do Conselho Gestor foi efetivamente iniciada em 2015 num trabalho  estratégico 

de incluir as representações governamentais e da sociedade civil  de todos os  municípios que 

estavam geograficamente ligadas a APA. A figura do Conselho Gestor, legalmente Instituída pela 

Lei n° 9.985/2000, é vista como um dos pilares da promoção da conservação da biodiversidade 

quando estabelece através da instância, a participação social no processo de consolidação da 

unidade. 

Neste âmbito, o Conselho da APA atualmente é composto por 78 instituições do poder 

público e da sociedade civil originada dos 16 (dezesseis) municípios do Marajó. O grande número de 

membros ainda que seja representativo, também tem se tornado um empecilho para a atuação da 

Instância. Isso se deve a diversos fatores que vão desde a disposição de funcionamento básico de 

reuniões até a condição de atendimento democrático dos segmentos sociais, imbricada em universos 

de relações culturais, políticas e econômicas.    

Particularmente, esse último, é talvez o problema mais enfático na gestão da Unidade, em 

detrimento da dificuldade de negociação de cenários sociais tão divergentes e segmentados, 

construído ao longo do tempo no território. Carillo e Luz (2013) conseguem descrever muito bem 

essas relações a partir de experiências trazidas de outras Unidades. Segundo esses autores, as 

problemáticas mais comuns observadas são: a falta de consenso das propostas manifestadas, a pouca 

articulação institucional, o interesse individual sobrepondo ao interesse coletivo das organizações, 

etc. No Marajó, as situações mencionadas se tornam ainda mais grave visto a grande extensão 
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territorial que desencadeia necessidades diferentes.      

Já em relação ao Plano de manejo, a dificuldade de gestão começa desde a indefinição 

territorial da APA Arquipélago do Marajó que até o momento não possui memorial descritivo. Como 

já mencionado, a Unidade é a única que não foi criada por meio de Decreto. A insegurança fundiária 

incorre em interpretações de tamanho de áreas equivocadas, e consequentemente em leituras 

irregulares de uso e ocupação, o que gera riscos as politicas públicas associadas às áreas protegidas.  

O caráter difuso da APA ganha dimensão com os conflitos fundiários presentes na região, 

derivado do embate entre os grandes latifúndios originados por fazendeiros da atividade da pecuária 

(bubalina e bovina) com pequenos produtos rurais e populações tradicionais. Nesse impasse, a 

efetividade da unidade, por meio de um plano de manejo, é diretamente afetada quando impede o 

estabelecimento de um zoneamento na escala adequada ao planejamento e ao desenvolvimento do 

arquipélago do Marajó, além de fragilizar o seu monitoramento. 

O IDEFLOR-Bio está dirimindo ações para superar a problemática das questões de 

identidade geográfica da APA, através da contratação de uma Empresa de geotecnologia 

especializada para delimitação da Unidade e a construção de um instrumento jurídico de projeto de 

Lei para sua regulamentação.    

 

3.2 O conflito territorial do Parque Estadual Charapucu 

O Parque Estadual Charapucu (PEC), foi criado pelo Decreto Estadual nº. 2.592 de 

09/12/2010, com uma área de abrangência de 65.181,94 hectares no município de Afuá. 

Dentro do conjunto de áreas protegidas do Marajó, o Parque retém um papel de destaque 

como única Unidade de Conservação da categoria de Proteção Integral. O olhar especial dado a essa 

parte do Marajó tem relação às condições biológicas e ecológicas encontradas na área, que num 

julgamento no ponto de vista ambiental, devem ser preservadas.  

O objetivo básico da UC é de preservar os 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 (Lei Federal nº 9.985/2000).  

Como já supracitado, o Marajó em sua totalidade tem problemas de sobreposição de áreas, 

agravados ainda pela falta de verificação de titulação. Isso se reproduz no município de Afuá, quem 

tem como caso, o Parque Estadual Charapucu (PEC). 
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O Parque Estadual Charapucu foi criado equivocadamente sobre o Projeto de Assentamento 

Agroextrativista (PAE) Ilha do Charapucu, criado pelo INCRA em 11 de novembro de 2009. Desde 

então, a gestão da Unidade sofre represarias, doravante a sobreposição e a incompatibilidade de 

natureza de uso entre as áreas.   

A gestão da Unidade, cuja formação deve proceder sob regime de preservação da natureza e 

uso indireto dos recursos naturais, confronta com os objetivos do Projeto de Assentamento do tipo 

Agroextrativista. O PAE é uma modalidade especial de assentamento, onde as atividades a serem 

desenvolvidas estão baseadas na extração de recursos naturais, sustentabilidade e presença de 

populações tradicionais (Portaria n° 268/1996) 3.  

Ademais, a sobreposição de áreas e o conflito de competências existentes entre os órgãos 

estaduais e federais, segundo relatos e observações feitas durante incursões nas próprias 

comunidades, têm implicado em inexistente e/ou insuficiente prestação de assistência técnica rural 

por parte de ambas as instituições. Costa Neto (2018) menciona que casos como o Charapucu, tende 

a criar gastos adicionais ao Estado, com indenizações de desapropriações que poderiam ser evitadas, 

além de favorecer o desenvolvimento de ações ilegais em campo. 

Em face ao conflito territorial, a Unidade de Conservação Parque Charapucu está em 

processo de celebração de um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), junto ao 

Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e ao Ministério Público Federal (MPF). O referido 

TAC tem como objeto assegurar mecanismos de resolução desses conflitos.  

Dentre alguns compromissos a ser realizado, tem-se a proposta de redimensionamento do 

Parque Estadual Charapucu e a criação de nova Unidade de Conservação do Grupo “Uso 

Sustentável” apontada por Estudos Técnicos. Diante disso, até que as condições de conflito sejam 

sanadas, atividades de estabelecimento da Unidade como o Plano de Manejo, não poderão ser 

desenvolvido na região. O que é extremante negativo no ponto de vista ambiental. 

Hoje se tem a sugestão entre as instituições envolvidas de superar a sobreposição sem a 

necessidade de assinatura de um TAC. O IDEFLOR-Bio, por exemplo, vem desempenhando 

atividades não só a fim de solucionar o conflito (ordenamento territorial), como também de 

promover ações que assegurem o sentido de existência da Unidade, principalmente para a população 

que reside naquela região, no intuito de desenvolver uma melhoria na qualidade de vida.  

                                                      
3 Portaria do INCRA que criar em substituição à modalidade de Projeto de Assentamento Extrativista, a modalidade de 

Projeto de Assentamento Agroextrativista 
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4. CONCLUSÃO  

 

É inegável que a região do Marajó resguardar um patrimônio natural incalculável para a 

humanidade. A região reconhecida como uma importante zona úmida tem hoje nas Unidades de 

Conservação APA Arquipélago do Marajó e Parque Estadual Charapucu a chance de proteger 

ecossistemas de valor internacional. Contudo, as fragilidades trazidas por problemas relacionadas 

aos interesses socioeconômicos na área, a irregularidade normativa de proteção e os conflitos 

fundiários determinam a complexibilidade de atuar no território em favor do desenvolvimento e 

efetividade das Unidades.  Desse modo, o sucesso na conservação da biodiversidade depende, 

principalmente, do estabelecimento de estratégias e ações harmônicas que potencialize a realidade 

local e que levem em conta questões histórias de ocupação e uso da área, no sentido de promover 

uma gestão democrática associada a sua extensão territorial. 
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RESUMO 

A dinâmica de mudança no uso e cobertura da Terra tem gerado transformações na paisagem e 

ocasionado redução da biodiversidade, alteração do albedo terrestre, modificação do ciclo 

hidrológico e biogeoquímico. Além disto, as florestas quando são degradas por queimadas e/ou 

desmatamento contribuem para os efeitos de mudanças climáticas a nível global. Pesquisas sobre 

essa dinâmica são necessárias a fim de garantir o equilíbrio entre a manutenção do ecossistema e 

satisfazer as necessidades imediatas do homem ao longo do tempo. Sendo assim, o objetivo deste 

trabalho é fazer uma análise das mudanças de uso e cobertura da Terra do município de Bragança, 

zona costeira do nordeste paraense. Para tal, utilizou-se dados dos anos de 2004 e 2014 do Projeto 

TerraClass e a partir destes mapeamentos referentes à área de estudo foram realizadas as 

quantificações das seguintes classes: Agricultura, Área Urbana, Floresta, Hidrografia, Outros, 

Pastagem e Vegetação Secundária. Para o processamento dos dados e produção dos mapas 

utilizou-se o software ArcGIS 10.1. Os resultados apontaram que dentre as áreas desflorestadas do 

município de Bragança destacam-se as classes de pastagem (735,4 km²) e vegetação secundária 

(595 km²), na análise comparativa de cada classe entre os anos de 2004 e 2014, observou-se que a 

classe área urbana foi a que obteve maior ganho percentual com aumento de 390%, seguida das 

classes de vegetação secundária e pastagem com 271,2% e 125,8%, respectivamente, já a classe de 

floresta foi a que obteve maior perda percentual com 90,5%, seguida da classe outros com perda de 

44,2%. Desta forma, comprovou-se que a dinâmica do uso e cobertura está baseada na 

consolidação das atividades do ramo agrário, onde as áreas florestais têm sofrido perdas, sobretudo, 

para os sistemas de produção tradicional como a utilização de extensas para implantação de 

pastagem. 

 

Palavras-chave: Dinâmica de transição. Uso e cobertura da Terra. Amazônia. 

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

 
O processo de mudanças na cobertura da Terra, principalmente as de origem antropogênica, 

possuem impactos no sistema terrestre ainda não plenamente compreendido (STEFFEN et al., 

2004). O uso e a cobertura da Terra estão intrinsecamente relacionados com a troca de energia que 

ocorre entre a superfície e a atmosfera e por isto exercem influência tanto em escala local quanto 

regional e, ainda, podem atuar de maneira positiva ou negativa nos elementos que regulam o clima 

terrestre (FOLEY et al., 2005; LAMBIN et al., 2003). 

A conversão de florestas em áreas agrícolas ou pastagem e a fragmentação de áreas de 

vegetação natural causadas pelas mudanças na paisagem (KUHN, 2005), ocasionam na redução da 

biodiversidade, alteram o albedo terrestre, modificam do ciclo hidrológico e alteram os ciclos 

biogeoquímicos (FEARNSIDE, 1997; ALVES et al., 2009). 

As florestas quando são danificadas, por queimadas e/ou desmatamento tornam-se 

emissoras de grandes quantidades de carbono para a atmosfera, contribuindo então para os efeitos 

de mudanças climáticas globais (FEARNSIDE et al., 2013). Além de intensificarem a seca, nestes 

cenários a exploração madeireira, a fragmentação florestal e a queima conduzem a um rápido 

processo de degradação (NEPSTAD et al., 2006). 

Apesar de se utilizar o termo “uso e cobertura da Terra”, é importante distinguir uso de 

cobertura. A cobertura da Terra se refere ao estado biofísico da superfície da terra e parte 

imediatamente abaixo da superfície, de forma a descrever o seu estado físico. Essa descrição 

engloba a quantidade e o tipo de cobertura vegetal, de água e de outros materiais e estruturas, sejam 

esses de origem natural ou antrópica. Uso da Terra envolve tanto os atributos biofísicos quanto as 

atividades exercidas e o intuito da manipulação, ou seja, o propósito para o qual a terra é utilizada 

por atividades de interesse humano (LU et al., 2004; LAMBIN; GEIST, 2006). 

Estudos e pesquisas sobre o uso e cobertura da terra são necessários para a avaliação e o 

gerenciamento adequado das mudanças de uso e cobertura da terra, a fim de manter o equilíbrio 

entre a manutenção do ecossistema e satisfazer as necessidades imediatas do homem ao longo do 

tempo (LU et al., 2004; FOLEY et al., 2005). Estes estudos podem ser informações importantes 

para modelagem de processos ou fenômenos (LU et al., 2004; JENSEN, 2009). 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

Desta forma, trabalho tem como objetivo analisar as mudanças de uso e cobertura da Terra 

do município de Bragança, zona costeira do nordeste paraense, utilizando produtos e técnicas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

 
METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDO 

 
O município de Bragança é um dos mais antigos do Estado do Pará, fundado ainda no 

século XVII. Localizado na zona costeira do nordeste paraense, tem uma extensão territorial de 

aproximadamente 2 mil km² e uma população estimada em 125 mil habitantes. Seus limites são 

com o Oceano Atlântico ao norte, município de Augusto Correa a leste, município de Viseu a 

sudeste e os municípios de Santa Luzia do Pará e Tracuateua a oeste (Figura 1). 

Figura 1 - Localização geográfica do município de Bragança-PA 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Neste trabalho foram utilizados dadosdos anos de 2004 e 2014 do Projeto TerraClass que 

são disponibilizados pelo Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais(INPE). A partir dos 

mapeamentos referentes à área de estudo foram realizadas as quantificações das classes: 

Agricultura, Área Urbana, Floresta, Hidrografia, Outros, Pastagem e Vegetação Secundária. 

As análises das mudanças se deram através de processos estocásticos com a finalidade de 

verificar as mudanças (perdas e ganhos) para cada classe e no período analisado. Para o 

processamento dos dados e produção dos mapas utilizou-se o software ArcGIS 10.1. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 2 permite constatar a dinâmica de uso e cobertura da Terra no município em 

estudo, ao qual o padrão de uso e cobertura da Terra foi alterado, a partir da variedade dos 

processos de uso, devido às particularidades e as estratégias de organização territorial. 

Figura 2-Uso e cobertura da Terra do município de Bragança-PA em 2004 e 2014 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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Ao analisar a transição (Tabela 1) entre os anos de 2004 e 2014, observa-se que dentre as 

áreas desflorestadas destaca-sea pastagem (735,4 km²) e vegetação secundária (595 km²). Em 

relação à agricultura, o município não apresentava grande expressividade de cultivos em 2004, 

tanto que não foi mapeado pelo TerraClass e em 2014 apresentou somente 0,2 km². 

Tabela 1 - Transição das classes de uso e cobertura da Terra (área em km²) em Bragança-PA 
 

CLASSE 2004 2014 

Agricultura - 0,2 

Área Urbana 5,0 19,5 

Floresta 316,8 286,8 

Hidrografia 53,8 53,8 

Outros 916,7 405,4 

Pastagem 584,4 735,4 

Vegetação Secundária 219,4 595,0 

TOTAL 2096,1 2096,1 

Fonte:Elaborado pelos autores (2018). 

Em estudos sobre processos de mudanças de uso e cobertura da terra na Amazônia, 

Espindola et al. (2011), Gollnow e Lakes (2014) e Sousa et al. (2017), relataram que o decréscimo 

das áreas florestais e expansão de agricultura e pastagem estão intimamente relacionadas com a 

política de ocupação e de usona região. O ganho das classes de agricultura, pastagem e vegetação 

secundária ratifica esse processo de mudanças, onde as mesmas tem se instalado em áreas 

desflorestadas. 

Com base nos dados da Tabela 1 observa-se que a área urbana foi à classe que obteve maior 

ganho percentual com aumento de 390%, seguida das classes de vegetação secundária e pastagem 

com 271,2% e 125,8%, respectivamente. Já a classe de floresta foi a que obteve maior perda 

percentual com 90,5%, seguida da classe outros com perda de 44,2%. 

A intensificação das atividades econômicas do ramo agrário provoca a busca por novas 

áreas que ocasiona no aumento do desflorestamento para a implantação de pastagens e de cultivos 

agrícolas, ratificando as colocações de Adami et al. (2015). 



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

ISSN 2316-7637 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As áreas florestais têm sofrido perdas, sobretudo, para os sistemas de produção tradicional 

na Amazônia, constituindo-se numa classe vulnerável a perda e mudanças de uso. Essas áreas são 

convertidas para vegetação secundária e pastagem, posteriormente, para a agricultura e assim 

contribuir para a expansão das áreas de cultivos agrícolas de grãos. Esta análise comprova que a 

dinâmica do uso e cobertura está baseada na consolidação das atividades do ramo agrário como 

sendo uma das variáveis na matriz econômica do estado. 

O monitoramento do processo de uso e cobertura da Terra em área desflorestadas por meio 

dos dados do Projeto TerraClass, se mostrou válida para retratar a distribuição dos usos em 

diferentes períodos, assim como para analisar as mudanças e seus principais condicionantes. 

Pesquisas desta natureza são importantes para verificar a atual situação da paisagem, 

principalmente, nos municípios da Amazônia Legal, tendo em vista que nos últimos anos tem 

sofrido com processos intensos de uso e ocupação da terra. 
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RESUMO 

Visando contribuir com a prática da educação ambiental no ensino superior nos ambientes formais 

e não-formais, elaborou-se estratégia didática na disciplina de Direito Ambiental aos estudantes do 

8º período do curso de Administração da UFRA, campus Parauapebas, Estado do Pará. Nesta 

disciplina com carga horária de 34 horas teórica foi proposto que um dos seus conteúdos, auditoria 

ambiental, fosse explorado a partir de um trabalho avaliativo no qual cada estudante deveria 

apresentar um relatório da Auditoria realizada com base na NBR ISO 19011e Resolução 

CONAMA nº 381 de 2006, levantamento dos seguintes aspectos: caracterização do local de 

trabalho; atividade econômica desenvolvida pela organização; identificação se possui plano de 

gestão ambiental; identificar se realiza auditoria ambiental interna ou se submete a auditorias 

externas; identificar se o posto de trabalho/departamento no qual trabalha adota medidas de gestão 

ambiental; sugerir medidas de gestão ambiental que podem ser adotadas em seu local de trabalho a 

partir de sua observação; e identificar se a organização no desenvolvimento de sua atividade 

econômica se submete a normas específicas de gestão ambiental/sustentabilidade devido ao seu 

impacto ao meio ambiental; o estudante deve concluir o seu relatório expondo sua opinião a partir 

da observação em seu local de trabalho. O resultado dos relatórios foi relevante ao ponto que os 

estudantes trabalhadores conseguiram refletir sobre seu papel enquanto futuros profissionais na 

área de gestão ambiental avaliando o cumprimento da legislação ambiental, e como agentes 

potencializadores de conscientização do uso dos recursos naturais em seus locais trabalho após o 

levantamento realizado, assim como, a entrega de cópia do relatório para seus superiores 

hierárquicos como sugestão às deficiências na adoção de medidas de gestão ambiental. 

 

Palavras-chave: educação ambiental; auditoria ambiental; estratégia didática. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei nº 9394/96) dispõe sobre as 

finalidades do ensino superior, dentre elas o estímulo à capacidade crítica e reflexiva do estudante 

e ao conhecimento dos problemas do mundo presente particularmente os nacionais e regionais 

prestando serviços especializados à comunidade, entre outros. 

Por sua vez, a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9795/99) determina que 

a educação ambiental é componente essencial e permanente na educação nacional de forma 

articulada em caráter formal e não formal nas diversas modalidades do processo educativo. Dessa 

forma, deve proporcionar ao indivíduo e a coletividade a construção de valores sociais, 

conhecimentos, habilidades e competências voltadas à conservação do meio ambiente. 

O perfil de egresso do curso superior de Administração estabelece em seu Código de 

ética (Resolução CFA nº 393/2010), o dever de esclarecer seu cliente sobre a necessidade de 

preservação do meio ambiente exigindo desse profissional o conhecimento sobre a legislação 

ambiental atuando em auditoria ambiental. 

A auditoria ambiental de acordo com Machado (2017, p. 364): “é o procedimento de 

exame e avaliação periódica ou ocasional do comportamento de uma empresa em relação ao meio 

ambiente”. Tal procedimento pode ser aplicado em entidades públicas ou privadas sendo 

determinada e/ou realizada pelo Poder Público ou por uma empresa especializada, na qual o 

administrador assume a posição de auditor avaliando o cumprimento da legislação ambiental, 

entre outros critérios. 

Nesse sentido, é notório que o exercício 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). 

Direito Ambiental é uma das disciplinas que compõe a grade curricular eletiva do curso 

de Administração da Universidade Federal Rural da Amazônia – campus Parauapebas, cujo 

objetivo é conhecer a legislação ambiental para que o profissional possa associá-la às práticas de 

gestão em organizações públicas e/ou privadas, tal como a elaboração de políticas e planos de 

gestão ambiental. 
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Dessa forma, a disciplina está estruturada de forma a propiciar ao futuro administrador 

conhecimentos teóricos sobre a configuração do direito ambiental enquanto ramo do direito 

recente embasado no debate de direitos humanos internacional, os mecanismos de proteção 

ambiental estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e meios de defesa judicial, assim como, 

as ferramentas de proteção ao meio ambiente e controle do uso dos recursos naturais pelo Poder 

Público, tais como: licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental e seu relatório 

(EIA/RIMA) e auditoria ambiental. 

Essa disciplina é essencial para o profissional da administração ter uma noção da prática 

de gestão ambiental em organizações públicas e privadas, uma vez que constitui dever ético do 

profissional e componente importante para a formação de um profissional cidadão conforme prevê 

a Política Nacional de Educação Ambiental e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Partindo deste pressuposto, a proposição de mecanismos didáticos que contribuam com o 

entendimento prático desses instrumentos de proteção ambiental possibilita ao futuro 

administrador uma noção de seu papel enquanto profissional cidadão e que, segundo debate 

proposto pelos representantes do Conselho Federal de Administração, é uma área promissora para 

os profissionais da Administração1. 

Considerando a importância da interação teórica e prática desses conceitos da área 

ambiental para a formação profissional do administrador e do estímulo a educação ambiental para 

a formação cidadã dos profissionais, foi realizada uma estratégia didática para que o estudante 

realizasse uma auditoria ambiental interna em seu local de trabalho e apresentasse um relatório da 

auditoria realizada, em sala de aula. 

 
METODOLOGIA 

Como citado anteriormente, no Projeto Pedagógico do curso de Administração da UFRA, 

campus Parauapebas a disciplina de Direito Ambiental é eletiva, por isso esta possui carga horária 

de 34h e somente 13 estudantes do 8º período do curso matriculados. 

1 Notícia veiculada no sítio da internet do Conselho Federal de Administração em 31 de janeiro de 2018 

sobre o Debate qualificado sobre gestão ambiental: https://cfa.org.br/cfa-gestao-ambiental-e-area-

promissora-para-profissionais-de-administracao/ 
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A auditoria ambiental como um dos mecanismos de gestão ambiental conforme já citado 

anteriormente foi explorado na disciplina de Direito Ambiental abordando principalmente a NBR 

ISO 19011 e a Resolução CONAMA nº 381/2006. Tais normas expõem uma série de requisitos 

necessários para a confecção do relatório de Auditoria Ambiental após a realização da (s) visita(s) 

ao local a sofrer auditoria. 

Com base nesses requisitos da NBR ISO 19011 e da Resolução do CONAMA citada 

foram elaborados requisitos para o relatório de auditoria ambiental dos estudantes. Vale ressaltar 

que, a estratégia metodológica foi pensada como forma de simular uma auditoria ambiental no 

local de trabalho do estudante2, uma vez que, os estudantes não são auditores com formação 

técnica específica, não possuem autorização oficial para realizá-la e o tempo previsto para a 

elaboração do trabalho não haveria possibilidade de aplicação de todos os critérios e requisitos 

exigidos na norma. Ademais, segundo Machado (2017) a realização de uma auditoria depende de 

um exame e avaliação de dados reunidos e documentados ao longo do tempo e da realidade atual 

do meio ambiente. 

As orientações para a realização do trabalho foram repassadas aos estudantes com 30 dias 

de antecedência da data marcada para apresentação e entrega do relatório em sala de aula. Neste 

período, os estudantes tiveram oportunidade de consultar e tirar dúvidas sobre as observações 

realizadas em seus locais de trabalho e sobre a confecção do relatório. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 381/06 em seu art. 4º, as auditorias 

ambientais “devem envolver análise de evidências objetivas que permitam determinar se a 

instalação do empreendedor auditado atende aos critérios estabelecidos nesta Resolução, na 

legislação ambiental vigente e no licenciamento ambiental”. 

A norma supracitada também dispõe em seu Anexo II do conteúdo mínimo dos relatórios 

de auditoria ambiental, tais como: identificação da legislação ambiental federal, estadual e 

municipal entre outras normas aplicáveis; identificação e existência de licenças ambientais e se 

suas condicionantes estão sendo cumpridas; a existência de uma política ambiental na organização; 

 

 
2 Ressalte-se que o curso de Administração da UFRA, campus Parauapebas é noturno e a maioria 

dos estudantes são trabalhadores de organizações privadas e públicas. Dos 13 estudantes matriculados na 

disciplina, só 1 estava desempregado no momento e realizou a auditoria ambiental na própria da UFRA. 
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verificação dos registros de monitoramento e medição de fontes de emissões para o meio 

ambiente ou para os sistemas de coleta e tratamento de efluentes sólidos, líquidos e gasosos; entre 

outros. 

Desse modo, foi elaborado um roteiro a ser seguido e descrito no relatório a ser entregue 

por cada estudante: caracterização do local de trabalho e a atividade econômica desenvolvida pela 

organização; identificação se a organização possui algum plano de gestão ambiental; identificar se 

a organização realiza auditoria ambiental interna ou se submete a auditorias externas e quem 

promove essas auditorias; identificar se o posto de trabalho/departamento no qual você trabalha 

adota medidas de gestão ambiental ou de sustentabilidade de forma geral; sugerir medidas de 

gestão ambiental que podem ser adotadas em seu local de trabalho a partir de sua observação; 

identificar se a organização no desenvolvimento de sua atividade econômica se submete a normas 

específicas de gestão ambiental/sustentabilidade devido ao seu impacto ao meio ambiente; o 

estudante deve concluir seu relatório a partir da observação em seu local de trabalho. 

Na classificação dos tipos de auditoria, tal estratégia metodológica proposta na disciplina 

se aproxima dos tipos de auditoria interna de desempenho ambiental e auditoria pontual: 

• “Auditoria de desempenho ambiental: avalia a conformidade da 

unidade auditada com a legislação, os regulamentos aplicáveis e os indicadores 

de desempenho ambientais setoriais aplicáveis a unidade. 

(...) 

• Auditoria pontual: destinada a otimizar a gestão dos recursos, a 

melhorar a eficiência do processo produtivo e, consequentemente, minimizar a 

geração de resíduos, o uso de energia e outros insumos” (FISCHER; DIAS; 

ANELLO, 2013, p. 146). 

 

Conforme citado anteriormente, trata-se de uma simulação por isso não é possível 

enquadrá-la de forma definitiva em um ou outro tipo, mas a partir dos requisitos solicitados para o 

relatório enquanto trabalho avaliativo. 

Para a elaboração do relatório, os estudantes realizaram uma observação no local de 

trabalho direcionados pelos requisitos acima, assim como, fizeram levantamento das normas 

relacionadas à atividade desenvolvida pela organização e, na maioria deles realizaram registro 

fotográfico dos locais observados, desse modo, os relatórios possuíam uma parte descritiva e outra 

avaliativa. 
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Como forma de avaliação da estratégia metodológica descrita, o relatório e a sua 

apresentação eram componentes a serem avaliados no qual os estudantes deveriam simular a 

apresentação de um relatório para a organização para qual trabalham a partir de critérios como 

adequação da linguagem, pertinência do conteúdo e postura profissional. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes da apresentação dos relatórios pelos estudantes, foram expostos os conceitos gerais 

descritos nas normas citadas, os requisitos, princípios de auditoria, atividades, referências 

normativas, entre outros aspectos. Além disso, nas aulas foram também expostas as relações que 

podem acontecer entre os mecanismos de licenciamento ambiental e estudos de impacto ambiental 

(EIA/RIMA), na qual uma auditoria pode ser realizada antes ou depois de um desses outros 

instrumentos conforme ressalta Machado (2017), logo, a quantidade de critérios adotados na 

auditoria também pode modificar. 

Cada estudante apresentou o seu relatório de auditoria ambiental, sendo 4 referentes a 

instituições privadas, tais como posto de gasolina e empresa de mineração, e 8 relatórios referentes 

a instituições públicas, tais como a própria UFRA, entidades de serviço de saúde, serviço de 

saneamento básico, etc. 

Machado (2017) salienta que com base nas normas de auditoria ambiental, esta não é 

obrigatória em razão da legislação ou determinadas por órgão ambientais, assim como, a criação de 

um sistema de gestão ambiental pelas organizações conforme as Normas ISO 14000 e 14001 

dependerá da atividade desenvolvida pela organização, se possui alto grau de degradação/impacto 

ao meio ambiente. 

Nesse aspecto, das 12 organizações descritas nos relatórios dos estudantes, somente três 

possuíam um plano de gestão ambiental ou instrumento semelhante: uma empresa de mineração, 

uma cooperativa de crédito e a UFRA. Cabe salientar que as atividades desenvolvidas pelas três 

organizações citadas são completamente distintas e possuem graus de impactos ao meio ambiente 

também diferenciados. 
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Além disso, as atividades desenvolvidas por estas organizações sofrem de forma 

diferenciada maior ou menor controle de impactos ambientais por órgão do Poder Público, seja na 

esfera federal, estadual ou municipal, bem como, a aplicação de leis, decretos, portarias aplicáveis. 

Como, por exemplo, o Posto de Gasolina que para funcionar precisa estar com licença de Operação 

válida e em cumprimento com as condicionantes deste documento sofrendo fiscalização constante 

do órgão ambiental municipal e federal (Agência Nacional do Petróleo - ANP). 

Destacaram-se na apresentação dos relatórios dos estudantes que trabalham em clínicas 

do serviço de saúde municipal levantaram informações pertinentes ao cumprimento das regras 

estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde seguindo resoluções 

da ANVISA e CONAMA, identificando que a destinação dos resíduos não estava sendo realizada 

de forma completa em relação aos resíduos infectantes, químicos e radioativos o que possibilita 

risco potencial de contaminação dos trabalhadores e pacientes que circulam no local. 

A reflexão dos estudantes em nível de conclusão foi de que apesar de conhecer de forma 

genérica as normas da ANVISA e CONAMA, estes não tinham de fato verificado que as normas 

não estavam sendo completamente cumpridas em seu local de trabalho em relação à destinação dos 

resíduos citados acima. E tal constatação só foi possível pela leitura minuciosa da norma e da 

observação in loco para realizar o trabalho avaliativo. 

Ross e Becker (2012, p. 862) destacam a necessidade de os conteúdos ambientais 

permearem todas as disciplinas do currículo e contextualizados com a realidade da comunidade 

para que a instituição de ensino permita ao estudante perceber a correlação dos fatos e a ter uma 

visão holística do mundo em que habita. Os autores salientam ainda a importância da educação 

ambiental não-formal, para que “a Educação Ambiental não fique somente nas escolas e sim 

permeie a todas as esferas sociais, proporcionando, com isso a preservação ambiental e 

conscientização cada vez mais pessoas para se buscar o desenvolvimento sustentável”. 

Os resultados uníssonos em todos os relatórios de instituições públicas e privadas foi em 

relação ao desperdício de água, energia, descarte inadequado de resíduos sólidos e a falta de 

separação dos resíduos para coleta seletiva e reciclagem. Medidas expostas como simples pelos 

estudantes e identificadas como rotineiras por falta de educação ambiental, ou até mesmo de 

incentivo por parte dos gestores por meio de palestras, debates e capacitações sobre o tema. 
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Sobre os resultados acima, os estudantes expuseram inúmeras situações no ambiente de 

trabalho que ilustram a falta de preocupação com o controle de utilização dos recursos e 

propuseram soluções: equipamentos como computadores, lâmpadas e centrais de ar condicionado 

ligadas durante toda a jornada de trabalho mesmo sem uso; substituição ou conserto de torneiras, 

tubulações e caixas d’água que propiciam vazamento constante de água; a falta de separação dos 

resíduos e sua destinação para reciclagem, uma vez que, no plano municipal de gerenciamento de 

resíduos sólidos a coleta seletiva não é concretizada; adoção de “copo” pelos colaboradores para 

evitar o descarte diário de copos descartáveis; reutilização de papel em formato rascunho ou até 

adoção de formato digital das documentações. 

Uma das estudantes que trabalha em uma entidade do poder público de assistência social 

destacou que, diariamente, são servidos lanches para os participantes das oficinas de diversas 

temáticas oferecidas pela entidade. E semanalmente, vários comunitários também participam de 

atividades como oficinas de artesanato para desenvolver habilidades e possível atividade de 

geração de renda. A estudante destacou que grande parte do material descartado após o lanche 

poderia ser utilizado nas oficinas de artesanato, tais como: recipientes de iogurte, garrafas pet e 

papel. Entretanto, deveria ser alterado o foco da oficina de artesanato para produção de artefatos a 

partir de materiais reciclados. 

Nesse sentido, quanto às reflexões e sugestões dos estudantes ao final de seus relatórios, 

Roos e Becker (2012) destacam o potencial da educação ambiental como abordagem direcionada 

para solucionar problemas contribuindo para o envolvimento ativo do público e permitindo um 

sistema educativo mais realista buscando o bem-estar das populações e comunidades humanas. 

De forma complementar, tais reflexões se coadunam com a Política Nacional para o 

consumo sustentável (Lei nº 13.186/15), na medida em que propõe a adoção de práticas de 

consumo e técnicas de produção ecologicamente sustentáveis, tais como: estimular a redução do 

consumo de água, de energia e outros recursos naturais no âmbito residencial e das atividades de 

produção, de comércio e de serviços; estimular a reutilização dos produtos e embalagens, estimular 

as empresas a incorporarem as dimensão social, cultural e ambiental no processo de produção e 

gestão empresarial, entre outros. 
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Cabe ressaltar que, apesar da referida política de consumo sustentável se aplicar de forma direta a 

situação verificada pelos estudantes em seus relatórios de auditoria ambiental, nenhum destes citou 

tal política em seus trabalhos escritos e nas apresentações, constatando-se de certa forma o 

desconhecimento por parte dos estudantes de tal política e dos mecanismos para efetivá-la. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma geral, a estratégia didática aplicada aos estudantes de Administração permitiu 

concluir que ocorreu um aprendizado estrutural dos conceitos sobre Auditoria Ambiental e que, 

durante a realização do trabalho na observação in loco do seu local de trabalho, os estudantes 

conseguiram avaliar em quais aspectos as normas que atingiam a atividade econômica das entidades 

estavam sendo cumpridas ou não. 

Tal atividade avaliativa também permitiu aos estudantes a reflexão crítica sobre as 

situações descritas e, enquanto ator social que deve agir na sua mudança de comportamento para o 

uso dos recursos. 

Exemplo de tal situação é que apesar desta estratégia didática ser um trabalho avaliativo em 

uma disciplina no curso realizada de forma não oficial, cinco estudantes resolveram apresentar esse 

relatório para suas respectivas chefias como forma de contribuir na gestão ambiental da sua 

instituição e ambiente de trabalho por meio da atuação individual dos estudantes na identificação e 

solução de problemas ambientais como preconiza a Política Nacional de Educação Ambiental. 
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RESUMO  

O soro do leite é um subproduto rico em nutrientes e atributos funcionais a saúde, no qual é 

gerado em grande escala na produção de queijos, podendo ser acrescido em receitas 

culinárias,porémé descartado pela maioria das indústrias,e o descarte incorreto deste produto 

aumenta o número de poluentes para ao meio ambiente. Deste modo, o presente trabalho teve 

como objetivo utilizar soro de leite bubalino obtido a partir da produção do queijo do Marajó, na 

elaboração de bolos com diferentes concentrações, sendo F1 0 %, F2 90 % e F3 100 % e avaliar a 

influência deste na composição físico-química, bem como a sua aceitação sensorial. Para a 

avaliação físico-química das amostras, foram realizadas determinações de pH, acidez 

eumidade.As amostras também foram avaliadas sensorialmente através do teste de aceitação, por 

60 julgadores não treinados de ambos os sexos, avaliando os atributos de aparência, aroma, sabor 

e textura, através de escala hedônica estruturada.Os teores médios de umidades das formulações 

apresentaram médias de 21,03 % para amostra F1 e para as demais 24,08 % e 27,30 %. A análise 

de acidez total titulável proporcionou média de 1,51, 2,30 e 2,63 %, respectivamente para F1, F2 

e F3. Os valores de pH das amostras não apresentaram diferença significativa, resultando em pH 

7 para todas as amostras. O resultado da análise sensorial foi satisfatório, por apresentar boa 

aceitação e intenção de compra entre os julgadores, superando o índice de 70% em todas as 

amostras. Desta forma, conclui-se que a elaboração de bolo com substituição parcial ou total da 

água pelo soro de leite é viável, podendo ser uma nova alternativa de produto no mercado local, 

tornando-se assim uma alternativa saudável ao consumidor. 
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1. INTRODUÇÃO  

O leite bubalino proporciona características nutritivas que se diferem dos demais leites 

por apresentar um elevado teor de gordura, proteínas, lipídeos, micronutrientes e o sabor 

adocicado. E mesmo com suas qualidades não é comum encontrar seus produtos nas prateleiras. 

Porém, a demanda de seus derivados tem crescido, e um deles é o Queijo do Marajó, elaborado a 

partir da coagulação do leite (FERREIRA, 2014).  

Segundo a portaria ADEPARA nº 418 de 26/02/2018 entende-se por “Queijo do Marajó o 

produto elaborado artesanalmente na área geográfica do arquipélago do Marajó, conforme a 

tradição histórica e cultural da região onde for produzido, obtido pela fusão da massa coalhada, 

dessorada de leite de búfala e/ou leite de búfala misturado com leite bovino na proporção máxima 

de 40%, lavada com água ou leite de búfala ou bovino, obtido por coagulação espontânea e 

adicionado de creme de leite ou manteiga”. 

 Portanto a procura de fontes alimentares nutritivas vem sendo explorada devido 

crescimento demográfico populacional, e nesta linha, o aproveitamento dos resíduos produzidos 

pelas indústrias de alimentos vem dispondo-se como potencias de fontes nutritivas, biológicas e 

de baixo custo. Um exemplo disto é o aproveitamento do soro do leite, onde estudos realizados 

revelam que este liquido, de característica amarelo-esverdeado é rico em nutrientes, e que em 

suas estruturas polipeptídicas existem segmentos de aminoácidos benéficas a saúde humana 

(BASSAN, 2012). 

 Segundo Lira (2009), em função da tecnologia desenvolvida o soro pode representar 

cerca de 80% a 95% do leite e apresentar 55% dos nutrientes existentes nele. Nos relatos de 

Teixeira (2005), a qualidade do leite bubalino está relacionada aos hábitos do animal e na forma 

do manejo que é feito a ordenha. O mesmo autor ainda afirma que a “composição do leite de 

búfala apresenta características próprias, que variam conforme o período da lactação, a raça e a 

alimentação, entre outros fatores”. Assim, proporciona seus próprios atributos consentindo a fácil 

assimilação físico-química e sensorial, onde possuem teores de proteína, gorduras e minerais, no 

qual supera os do leite bovino (MARINO, 2010).  

 Bassan (2012),em suas pesquisas, relata que as principais proteínas presentes no leite de 

búfalas são: αs1-caseína, αs2-caseína, β-caseína, κ-caseína, β-lactoglobulina e α-lactoalbumina, 
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além de possuir uma quantidade de κ-caseína maior comparado ao leite de vaca, assim acelerando 

o processo de coagulação do leite. Neste caso, o soro do leite apresenta boa característica 

nutricional, podendo ser um substituto parcial ou total da água na elaboração de bolo. 

 O bolo é um produto obtido de uma misturas, homogeneização e cozimento conveniente 

da farinha de trigo fermentada ou não, com acréscimo de outros ingredientes. Deste modo, é um 

produto bem aceito pelos consumidores de todas as idades, podendo ter seus ingredientes 

modificados com facilidade, tornando possível melhora a qualidade nutricional sem ter suas 

características organolépticas alteradas (SOARES et al., 2018).  

Com base nesses relatos o objetivo deste trabalho foi desenvolver um produto de 

panificação, com diferentes concentrações do soro do leite de Búfala e análise de sua composição 

físico-química, bem como a aceitação semelhante ao padrão. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Material 

O soro de leite bubalino previamente pasteurizado à 70 °C por 30 min, foi obtido pelo 

processo de fabricação de queijo do Marajó,fornecido pela Fazenda Mironga, localizada no 

município de Soure-PA. Os demais ingredientes utilizados na formulação do produto foram 

adquiridos no comercio local do mesmo município.Os ingredientes para a obtenção dos bolos 

enriquecidos como soro de leite bubalino em diferentes concentrações são descritos na Tabela 1 

Tabela 1- Formulações de bolos com diferentes concentrações de soro de leite bubalino. 

Ingredientes (g) 
Formulações* 

F1(%) F2(%) F3(%) 

Farinha de trigo 36,7 36,7 36,7 

Açúcar 18,0 18,0 18,0 

Ovos 15,0 15,0 15,0 

Água  18,0 3,0 ----- 

Margarina 12,0 12,0 12,0 

Baunilha 0,3 0,3 0,3 

Soro de leite bubalino 0,0 15,0 18,0 

*Formulações dos bolos, sendo (F1) para o bolo padrão, (F2) para o bolo com 90% do soro bubalino e 

(F3) para o bolo com 100% de soro bubalino. A quantidade de soro de leite adicionado fornece 2,4 g de 

proteína para cada100 g 

Fonte: Autores, 2018 
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2.2 Formulação das amostras 

Foram preparadas três amostras de bolo com concentrações diferentes de soro bubalino, 

sendo uma amostra padrão F1 com 0% de soro de leite bubalino, uma amostra F2 com 

substituição parcial da água por soro de leite, constituída de (20g) de água e (150g) de soro, e 

uma amostra F3 na qual houve substituição total da água pelo soro de 100%. 

Para a formulação da amostra F1, a priori realizou-se as pesagens dos ingredientes, em 

seguida foram adicionados em uma batedeira (Philips Walita®), até a obtenção de uma massa 

consistente e homogênea, e despejado em uma bandeira untada com margarina e trigo e levado ao 

forno em temperatura de 185 °C por 45 min. 

Com as formaçõesdas amostras F2 e F3 seguiu-se o mesmo procedimento, diferindo 

apenas na quantidade de água, que foi parcial ou totalmente substituído pelo soro bubalino. 

Porém, os demais ingredientes foram utilizados nas mesmas proporções que na amostra F1. 

2.3 Análises físico-químicas 

 

Foram realizadas nas amostras de bolo, análises em triplicatas para determinação 

deumidade, acidez epH, seguindo-se as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ, 2008). 

 

2.4 Análise Sensorial 

 

Para avaliação das características sensoriais do bolo com diferentes concentrações de 

soro, as formulações F1, F2 e F3 foram avaliadas por teste de aceitação, realizado com 60 

julgadores não treinados de ambos os sexosmaiores de 18 de anos, todos consumidores de bolos, 

escolhidos aleatoriamente. Estes receberam três amostras em pratos brancos codificados com três 

dígitos e um copo de água em temperatura ambiente, sendo recomendado o consumo da água no 

intervalo de cada amostra. Utilizou-se o teste de escala hedônica estruturada com pontuação de 1 

a 9 com extremos que correspondiam, respectivamente, a “desgostei extremamente” e “gostei 

extremamente”, para os atributos aparência, aroma, sabor e textura, impressão global, além da 

intenção de compra. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Tabela 2 são apresentados os resultados das análises físico-químicas para os bolos. 

Tabela 2- Análises físico-químicas de bolo com adição de soro de leite. 

Formulações Umidade (%) 
Acidez Total 

Titulável (%) 
pH 

F1 21,03 ± 1,54 1,51 ± 0,11 7,09 ± 0,02 

F2 24,80 ± 1,13 2,30 ± 0,30 7,05 ± 0,01 

F3 27,30 ± 1,41 2,63 ± 0,30 7,00 ± 0,04 

Fonte: Autores, 2018 

  

 Os valores de umidade obtidos no presente estudo mostram-se inferiores quando 

comparado com os resultados de Soares et al. (2018), que apresentaram valores de 57,62 % para 

bolos elaborados da proteína do soro do leite. 

 Para o parâmetro acidez total titulável, ocorreu o mesmo aumento do valor, na medida 

em queacresceu a proporção do soro na formulação do produto. A amostra padrão F1, apresentou 

média de 1,51 %, valor este inferior quando comparados aos estudos de Silva, (2011), que 

encontrou 1,96 % de acidez, para bolos enriquecidos com soro de queijo. 

 Logo, os resultados obtidos são significativos, levando em consideração que o produto 

obteve uma acidez baixa e apresentou o pH neutro. Dessa forma, quando comparados também ao 

estudo anterior que apresentou média de 6,83 para pH, o presente trabalho obteve médias de pH 

7,00 apresentando uma característica boa. 

3.2 Análise sensorial 

 Na Tabela 3 apresentam os atributos avaliados na análise sensorial dos bolos. 

Tabela 3- Análise sensorial de três formulações de bolo com adição de soro de leite bubalino. 

Formulações Aroma Sabor Textura Aparência Impressão global 

F1 7,88± 1,32 7,33± 1,39 7,05± 1,61 7,7± 1,52 7,4± 1,82 

F2 7,9± 1,32 7,48± 1,51 7,27± 1,45 7,87± 1,21 7,63± 1,51 

F3 7,85± 1,47 7,78± 1,51 7,78± 1,34 8,10± 1,16 8,08± 1,15 

Fonte: Autores, 2018 

 

 De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que todas as formulações 
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apresentaram médias superiores a 7 para todos os atributos,chegando a 8 para os atributos 

aparência (8,10) e impressão global (8,08) da formulação F3. 

 Segundo Esteller et al. (2006), a composição nutricional do soro de leite, como a 

presença de proteínas, sólidos solúveis, e outros ingredientes presentes na formulação do produto, 

influenciam na caramelização e na ração de Millard, interferindo na cor e impressão global do 

produto, relacionando assim os dados obtidos para a formulação F3. 

No Gráfico 1 está representado o percentual obtido da intenção de compra das 

formulações de bolo padrão e adicionados de soro bubalino, proveniente da elaboração do queijo 

do Marajó. 

Gráfico1. Histograma da distribuição de cores da intenção de compra para as formulações F1, F2 e F3.  

 
Fonte: Autores, 2018 

 

 Dentre os 60 julgadores que avaliaram a intenção de compra das formulações de bolo, 

destacou-se o item “compraria”, com maior percentual para a formulação F3 com 75%, tornando-

se um resultado promissor ao ser comparado com as formulações F1 e F2, que obtiveram um 

percentual de 52 e 58 % respectivamente. 

 Zavareza et al. (2010), ao estudar em bolos formulados com soro in natura, soro 

concentrado e soro desidratado, relataram que a formulação com soro concentradoalcançoumaior 

preferência pelos julgadores. Logo, as características nutricionais contidas no soro do leite, 
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podem estar influenciando nas características sensoriais finais do produto. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O bolo elaborado com o soro de leite bubalino apresentou resultados positivos, na 

composição físico-química e sensorial, pelo fato de ser uma matéria-prima rica nutricionalmente 

e apresentar características sensórias agradáveis ao paladar. Desta forma, a elaboração de bolo 

com substituição parcial ou total da água pelo soro de leite bubalino é viável, podendo ser uma 

nova alternativa de produto no mercado local, tornando-se assim uma alternativa saudável ao 

consumidor. 
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RESUMO 

Os resíduos gerados na atividade de oficina mecânica requerem cuidados especiais, pois afetam a 

qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente. Em relação aos resíduos sólidos gerados nesses 

empreendimentos a NBR10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

classificam de acordo com as características de periculosidade. O presente estudo tem como 

objetivo realizar uma análise comparativa quanto ao gerenciamento de resíduos nessas oficinas, e 

apresentar ações e sugestões para melhoria do empreendimento. O método aplicado foi o 

dedutivo, quanto ao método de procedimento, o utilizado foi o monográfico, e em relação a 

abordagem é de caráter qualitativo, com natureza observativa e procedimento de revisão 

bibliográfico, quanto ao levantamento de dados documentais foi realizado com recorte temporal 

situado entre 2007 e 2018. As bases de dados consultadas para a produção deste estudo foram: o 

Scientific Eletronic Library Online – SCIELO, Coordenação de Pesquisa e Aperfeiçoamento do 

Ensino Superior – CAPES, periódicos e Google Scholar. Em relação a discussão foi evidenciado 

que os dois empreendimentos possuem disparidades quanto a gestão dos resíduos sólidos, visto 

que a oficina A não possui licenciamento ambiental e nem faz a coleta seletiva, enquanto que a 

oficina B apresenta registros para poder operar e, apresenta coleta seletiva e destinação para os 

resíduos gerados, porém apresenta falhas que é passível de melhorias. Foi possível concluir que 

as oficinas mecânicas estudadas apresentam algumas falhas no que se refere a gestão dos resíduos 

sólidos gerados, como forma de adequação é recomendado que haja incentivos fiscais e aplicação 

de uma coleta compartilhada por parte entre todas as oficinas e concessionárias do município. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Gerenciamento de resíduos. Coleta Seletiva. Destinação 

Adequada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos primórdios da civilização, o homem extraía da natureza apenas aquilo que era 

necessário para a sua sobrevivência, de tal modo que não haviam grandes desperdícios, o que 

permitia ao meio ambiente absorver boa parte dos seus resíduos. Contudo, este cenário mudou ao 

longo da História, e o homem passou a extrair cada vez mais recursos naturais, passando, 

portanto, a desperdiçar quantidades progressivamente maiores de matéria, de tal modo que a 

natureza é cada vez menos capaz de absorver os seus resíduos. Por conta disso, começaram as 

exigências para que as empresas se adequassem às ações ambientais e para que o Governo 

cobrasse por meio de legislações que os empreendimentos cumprissem o que estava sendo 

exigido informalmente (DIAS, 2009).  

Uma vez que o sustento e competitividade das empresas depende da sua adequação às 

exigências do consumidor e da legislação vigente, a responsabilidade ambiental passou a figurar 

com maior peso na gestão empresarial nas últimas décadas. Esta mudança, contudo, não se dá de 

forma homogênea, atingindo atividades dos mais diversos segmentos e porte. O que se mantém, 

em vez disso, são determinados setores e níveis de produção em posição significativamente mais 

avançada do que outros no que se refere à gestão de seus aspectos ambientais. No segmento de 

manutenção automotiva, por exemplo, a maioria das oficinas mecânicas não possui sequer um 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), seja por falta de recursos, seja por 

falta de conhecimento (DRACOCE; FUJIHARA; BERTOLINI, 2016).  

As operações realizadas nesses estabelecimentos geram grande quantidade de resíduos 

sólidos, dentre eles peças usadas, pneus, latarias, flanela, estopas sujas e embalagens de peças e 

de óleos lubrificantes. A falta de um gerenciamento adequado destes resíduos pode gerar um 

problema ambiental devido à quantidade total gerada e a quantidade de compostos químicos, em 

especial, bem como quanto às características destes compostos, muitas vezes nocivos ao meio 

ambiente (NUNES; BARBOSA, 2012). 

Assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa do 

gerenciamento de resíduos em duas oficinas mecânicas, uma que detém condições mais 

adequadas de manejo dos seus resíduos e outra que não pratica nenhum tipo de gerenciamento 

dos mesmos. A posteriori, serão apresentas possíveis ações e sugestões que poderão ser 

implantadas para a melhoria da gestão.  
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2 METODOLOGIA 

 
2.1 Método 

 

O método de pesquisa pode ser considerado dedutivo, com procedimento geral monográfico ou 

de estudo de caso (PRODANOV; FREITAS, 2013), sob abordagem qualitativa, adotando as 

técnicas de revisão bibliográfica (SAKAMOTO; SILVEIRA, 2014) e aplicação de formulários 

para coleta de dados sobre o gerenciamento de resíduos sólidos nas oficinas, com base na 

metodologia de Ramm, Silva e Kohl (2015). O levantamento de publicações foi realizado com 

recorte temporal situado entre 2007 e 2018, com base nos descritores: (a) resíduos sólidos; (b) 

resíduos sólidos urbanos; (c) oficina mecânica; (d) destinação final de resíduos sólidos; e (e) 

gerenciamento de resíduos sólidos. As bases para esse levantamento foram:  Science Eletronic 

Library – SCIELO; portal de periódicos da Coordenação de Pesquisa e Aperfeiçoamento do 

Ensino Superior – CAPES; e motor de busca Google Scholar.  

 

2.2 Área de estudo 

As oficinas analisadas estão localizadas no bairro Centro, na zona urbana do município de 

Paragominas-PA (Figura 1), o qual é cortado pela BR 010 (Belém-Brasília) e integra a 

mesorregião sudeste do estado do Pará. O município possui área de 19.342,25 km² e população 

estimada em 111.764 habitantes (ANDRADE, 2011; IBGE, 2018).  

 
Figura 1 – Cartografia da localização do município de Paragominas - PA. 

 
Fonte: Autores, 2018 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise do Gerenciamento dos Resíduos Gerados nas Oficinas Mecânicas 

Caracterizou-se o gerenciamento dos resíduos gerados nas oficinas mecânicas estudadas, 

levando em conta os critérios de classificação da NBR ABNT 10.004:2004 (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Diagnóstico do resíduo de oficinas em Paragominas – PA. 

RESÍDUO 
CLA

SSE 
ACONDICIONAMENTO ARMAZENAMENTO DESTINAÇÃO FINAL 

- - Oficina A Oficina B Oficina A Oficina B Oficina A Oficina B 

Óleo 

lubrificante 
I 

Recipiente de 

plástico 
Tonel 

Depósito 

fechado 
Depósito aberto 

Empresa 

certificada 

Empresa 

certificada 

Embalagem 

contaminada 

com óleo 

I 
Recipiente de 

plástico 
Tonel 

Depósito 

Fechado 
Depósito aberto 

Aterro 

sanitário 

Aterro 

Sanitário 

Peças 

metálicas 
II-B Caixote Tonel Oficina Depósito Ferro velho Ferro velho 

Papel e 

papelão 
II-A Lixo comum Lixo reciclável Calçada Oficina calçada 

Aterro 

sanitário 

Aterro 

Sanitário 

Plástico II-A Lixo comum Lixo reciclável Calçada Oficina calçada 
Aterro 

sanitário 

Aterro 

Sanitário 

Fonte: Autores, 2018 

 

Em relação ao acondicionamento, vale destacar também que as oficinas A e B não 

possuem manta impermeabilizante no chão, para em casos de rompimento ou tombamento dos 

tonéis reter a infiltração de óleo no solo. No caso da oficina B, há um sistema que permite, em 

casos de acidentes, o escoamento do óleo para uma caixa retentora, o que reduz 

significativamente o  risco de o óleo escoar diretamente para a rede coletora de esgoto, onde, em 

excesso, oferece riscos e pode dificultar o processo de tratamento, ou mesmo atingir a rede de 

drenagem pluvial. Sabe-se, ainda, que o óleo é um potencial impactante de mananciais e solo. 

Como medida complementar, a impermeabilização do piso pode ser realizada segundo o que 

Dracoce, Fujihara e Bertolini (2016) sugerem: a aplicação de uma resina epóxi própria para piso 

industrial e posteriormente a aplicação de tinta também em epóxi, por todo o piso da oficina.  

Vale ressaltar que os óleos utilizados nas oficinas devem ser armazenados em recipientes 

com boas condições, resistentes a vazamentos, e então dispostos em um local acessível a coleta, 

além disto, deve-se adotar medidas necessárias para prevenir que o óleo lubrificante utilizado se 

misture com outras substâncias, de modo que inviabilize a reciclagem, como por produtos 
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químicos, combustíveis, solventes e água, de acordo com a resolução CONAMA nº 362 de 2005 

(BRASI, 2005).  

3.1.1 Embalagens Armazenadoras de Óleos  

As embalagens que armazenam os óleos novos se enquadram na classe I – perigoso da 

NBR 10.004:2004, devido as suas propriedades tóxicas. Portanto, o gerenciamento deste resíduo 

deve ser feito de modo adequado, para que não afete negativamente o ambiente e a saúde dos 

trabalhadores. Após o uso do óleo, a embalagem deve ser colocada por um tempo verticalmente, 

para que escorram os restos do fluido por gravidade, conforme é realizado na oficina B, ilustrado 

na Figura 1-b. No entanto, esse mesmo processo não é feito na oficina A, a qual dispõe o óleo em 

lugares inadequados, como pode ser observado na Figura 1-a. 

 

Figura 1- a) – Embalagem de óleo na secagem; b) Embalagem de óleo disposto inadequado. 

   
Fonte: Autores, 2018 

 

Quanto à destinação final das embalagens de óleo, apesar de haver a separação nas duas 

oficinas, ambas encaminham para o aterro sanitário. Esta medida está em desacordo com a 

resolução CONAMA nº 362 de 2005, que determina que a disposição final de embalagens 

contaminadas em aterros sanitários é inapropriada, sendo a reciclagem o destino adequado para 

este resíduo (BRASIL, 2005). A problemática do destino inapropriado está relacionada, 

principalmente, com a falta de locais públicos para receber este tipo de resíduo, além do custo 

elevado para transporta-lo, por meio de empresas especializadas, que realizam a lavagem e a 

reciclagem deste material.  

Ademais, caso a empresa não siga as normas estabelecidas na resolução CONAMA nº 

a b 
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313 de 2002, a qual estabelece que todo estabelecimento gerador de resíduos é responsável pelo 

recolhimento de seus resíduos, inclusive as embalagens plásticas, e não apresente ao agente 

fiscalizador um documento que confirme que seus resíduos são encaminhados para empresas 

habilitadas, o estabelecimento poderá ser autuado (BRASIL,2002). As embalagens plásticas 

representam um dos maiores problemas para o meio ambiente, visto que estes materiais se 

degradam lentamente e quando queimados produzem gases tóxicos (SILVA e OLIVEIRA, 2011). 

3.1.2 Peças Metálicas 

 

 As peças metálicas são classificadas como resíduos II-B – inertes pela NBR 10.004:2004. 

Grande parte dos resíduos gerados nas oficinas são de origem ferrosa. Nas oficinas A e B, eles 

são acondicionados em recipientes separados no interior do prédio (Figura 2-a e 2-b), a fim de 

evitar o enferrujamento das peças, e posteriormente são encaminhadas para o sucatarias. 

 

Figura 2 – a) Disposição de peças de aço e metal; b) Disposição de recipientes de ferro. 

                    
Fonte: Autores, 2018 

 

 Como apontado em estudo realizado por Rick et al. (2015) sobre o reaproveitamento de 

resíduos metálicos oriundos da produção de ferraduras, deve-se adotar um sistema de 

armazenagem destes resíduos sem que haja o contato com o meio externo, para evitar oxidações 

e/ou ferrugens no material, com a finalidade de obter melhor reaproveitamento. Dentre as 

vantagens auferidas com a adequação às normas sobre organização e manuseio correto dos 

resíduos sólidos em oficinas mecânicas estão o aperfeiçoamento dos processos no 

empreendimento e a redução de custos, inclusive os oriundos de possíveis punições posteriores, 

em caso de descumprimento (Zanella, Seramim e Bertolini, 2015). 

a b 
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3.1.3 Papelão, Papel e Plástico 

 Nas oficinas verificadas, materiais como plástico, papel e papelão são encaminhados para 

o aterro sanitário, onde funciona um galpão de triagem de resíduos recicláveis inorgânicos. A 

situação enquadra-se, portanto, na Lei Federal nº 12.305 de 2010, uma vez que estes resíduos 

apresentam potencial de reciclagem e podem ser classificados como classe II A – não inerte, de 

acordo com a NBR 10.004:2004.  

No entanto, na oficina A as embalagens são misturadas com o lixo comum na coleta 

interna (Figura 3-a), enquanto na oficina B sofrem o processo de segregação de resíduos na fonte 

com base no código de cores da resolução CONAMA nº 275 de 1999 (figura 3-b), o que favorece 

a coleta seletiva e a reciclagem, já que otimiza a tarefa de triagem pelos trabalhadores da 

reciclagem (BRASIL, 1999). 

 

Figura 3 - a) Resíduo coletado sem segregação de material e b) coletores apropriados para a reciclagem 

   
Fonte: Autores, 2018 

  

Observou-se também que o armazenamento dos resíduos nos estabelecimentos A e B é 

feito em local aberto, do lado de fora da oficina. De acordo com o estudo efetuado por Lopes e 

Kemerich (2007), o modo incorreto de estocagem ocasiona o contato desses materiais com outros 

resíduos, que podem contamina-los, o que impossibilita a reciclagem posteriormente. Este 

contato pode se dar, dente outras formas, pelo descarte indiscriminado de resíduos por 

transeuntes e população do entorno nos coletores. O armazenamento em local descoberto, 

permite, também, que o resíduo entre em contato com águas de chuva, outra situação que pode 

impossibilitar sua reciclagem.   
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4 CONCLUSÃO 

As oficinas mecânicas estudadas apresentam algumas falhas no que se refere a gestão dos 

resíduos sólidos gerados. A oficina A possui falhas mais acentuadas quando comparada a oficina 

B, principalmente quanto à forma de coleta interna e armazenamento dos resíduos, que 

necessitam ser melhoradas. Isto pode ser atribuído a fatores como ausência de informações por 

parte dos proprietários e funcionários e fiscalização ineficiente dos estabelecimentos por parte do 

órgão ambiental local. 

Além disso, a clientela dos estabelecimentos de oficina mecânica, tradicionalmente, não 

apresenta um nível de exigência razoável quanto à sustentabilidade ambiental de seus 

prestadores, os quais, por sua vez, mantém a reprodução de uma postura predominantemente 

passiva, fortemente marcada pela influência imediata do mercado local, afastando-se do debate 

sobre questões relacionadas ao marketing ambiental do seu negócio. Ou seja, o fato de uma 

oficina adotar práticas ecologicamente corretas não costuma influenciar o comportamento de seus 

consumidores em geral. Portanto, é compreensível que os proprietários de oficinas mecânicas não 

vejam necessidade de adotar uma gestão adequada de resíduos sólidos, se não por força de 

fiscalização. 

Outro ajuste que pode resultar na melhoria destes empreendimentos é a oferta de 

incentivos fiscais, como redução nos valores de impostos, haja vista grande parte das oficinas 

mecânicas serem empresas pequenas e que, portanto, não dispõem de recursos financeiros para 

investimentos em práticas ambientalmente corretas, sistematicamente delegadas a um plano 

secundário na escala de prioridade. 

Recomenda-se, também, a implantação de uma coleta compartilhada entre todas as 

oficinas e concessionárias do município, para a redução de custos quanto à destinação de resíduos 

perigosos. Com isto, objetiva-se a redução em relação aos custos com o frete do transporte e 

destinação final apropriada, por intermédio de empresas qualificadas e licenciadas para tal 

atividade. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a percepção da população de Paragominas 

quanto a importância socioambiental da implantação do Programa de Coleta Seletiva - PCS. A 

pesquisa deu-se através de visitação “in loco” nos bairros Angelim e Nagibão, município de 

Paragominas-PA. Para a coleta de dados foram aplicados questionários referentes ao perfil 

socioeconômico e ao nível de participação dos entrevistados no PCS. O grau de instrução nos 

bairros apresentou significativas diferenças que pode ser reflexo do nível de escolaridade dos 

moradores de cada bairro, destacando que 35% dos entrevistados do bairro Angelim possuem ou 

estão cursando o Ensino Superior. Sobre o conhecimento da coleta seletiva pode-se constatar que 

no bairro Angelim 63% dos entrevistados sabem ou já ouviram falar sobre o que é a coleta 

seletiva, no Nagibão a porcentagem foi mais baixa, com 37%. Com isso, é possível afirmar que a 

população no geral conhece o tema e sabe o que é coleta seletiva. Diante dos resultados 

discutidos, concluímos que os moradores dos bairros Angelim e Nagibão, do Município de 

Paragominas, apresentam uma percepção ambiental boa em relação a questões inerentes a 

preservação do Plano de Coleta Seletiva, porém ainda não participa ativamente de sua gestão. 

Neste sentido, urge que os gestores competentes, como prevê o Art. 202, da Lei orgânica do 

Munícipio “Todos os Munícipios tem direito a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos, o 

controle de vetores transmissíveis de doença, bem como todas as atividades relevantes para a 

promoção da qualidade de vida da população”, invista em projetos de educação ambiental na 

área, para que a população possa desenvolver melhor sua relação com meio ambiente.  

 

Palavras-chave:  educação ambiental. escolaridade. participação de moradores.  

 

Área de Interesse do Simpósio:  Resíduos Sólidos, líquidos e gasosos. 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

No mundo moderno, a produção de resíduos sólidos vem aumentando numa escala 

considerável, causando vários problemas ao ambiente e à saúde pública. Todas as etapas do 

gerenciamento dos resíduos sólidos, que englobam desde a sua geração até sua disposição final, 

exigem soluções conjuntas entre os governantes e a sociedade, haja vista que o volume dos 

resíduos cresce em proporções geométricas, enquanto a solução para a questão aumenta em 

escala aritmética. 

Segundo Miller (2013), a forma como são tratados os resíduos sólidos é um dos maiores 

desafios enfrentados pelas administrações públicas no Brasil e no mundo. Indubitavelmente, a 

adequada gestão dos resíduos sólidos afeta diretamente as condições de saúde, sociais, 

ambientais, econômicas e até culturais de uma comunidade. Assim, investir na gestão adequada 

transformou-se em um grande aliado do desenvolvimento sustentável, com benefícios de curto, 

médio e longo prazo para toda a comunidade. 

Uma das opções que tem se destacado para o reaproveitamento adequado de recursos é a 

coleta seletiva. De fato, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) reconheceu o resíduo 

sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho, 

renda e cidadania (Brasil, 2010). Essa noção tem incentivado a implantação de novos programas 

municipais de coleta seletiva que, quando bem administrados, podem diminuir o impacto 

ambiental de lixões e aterros, melhorar a paisagem urbana e aumentar a inclusão socioprodutiva 

(CONKE; NASCIMENTO, 2018).  

No Brasil em 2010 estudos apontaram que 57,6% dos municípios, ou seja, 3.205 

municípios indicaram que houve a existência de iniciativas de coleta seletiva. Apesar da 

quantidade expressiva de municípios indicarem exercer a coleta, deve-se levar em consideração 

que muitas vezes essas atividades resumem-se apenas na disponibilização de pontos de entrega 

voluntária à população ou na simples formalização de convênios com cooperativas de catadores 

para a execução dos serviços (ABRELPE, 2010). 

Uma das principais dificuldades no programa de coleta seletiva refere-se à mensuração da 

participação da população, fator importante e determinante na realização da eficiência do 

programa. A participação social depende do perfil socioeconômico e cultural da população, com 

destaque aspectos como grau de instrução e acesso à educação não formal (SIDIQUE; JOSHI; 
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LUPI, 2010). 

A grande questão é saber como desenvolver ações educativas eficientes capazes de 

conscientizar e alertar a sociedade sobre a importância de adotarem práticas ambientalmente 

corretas no cotidiano (NORÕES; MELO; MELO, 2011). 

Neste cenário, o município de Paragominas, teve a iniciativa com o Programa Coleta 

Seletiva (PCS) implantado em 18 de janeiro de 2018, com um ponto de entrega voluntária (PEV), 

1 cooperativa, 28 catadores, 2 caminhões, coletando em torno de 32,5 toneladas de resíduo por 

mês, e abrange cerca de 11 bairros do município e inúmeras ruas. Para aderir ao programa à 

população precisa assinar um termo de adesão encontrado na Secretaria de Urbanismo do 

município. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a percepção da população de 

Paragominas quanto a importância socioambiental da implantação do Programa de Coleta 

Seletiva. O Programa de Coleta Seletiva de Paragominas, além de proporcionar uma ação 

ecológica, aumenta a conscientização do ser humano para com a importância do destino correto 

do resíduo, e se tornar mais uma ferramenta de propagação da educação ambiental, para gerações 

atuais e futuras. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Área de estudo 

 

O município de Paragominas, situado na mesorregião sudeste do Pará, a 320 quilômetros 

da região metropolitana de Belém, possui uma população estimada em 2017 de 110.026 

habitantes, segundo dados do IBGE (2010). Localiza-se na latitude 02°58’00” Sul e a uma 

longitude 47º28'59" Oeste, estando a uma altitude de 90 metros (Figura 1). 
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2.2 Tipo de pesquisa 

 

Com o intuito de avaliar a participação da população no Programa Coleta Seletiva, a 

pesquisa deu-se através de visitação “in loco” em 02 bairros, que foram escolhidos de acordo 

com a suas classes econômicas: Angelim, onde concentra-se pessoas de classe média e alta, e o 

bairro Nagibão, no qual situa-se pessoas de classe baixa. Totalizou-se 100 entrevistas, sendo 50 

entrevistas por bairro selecionado, aplicadas à amostra.  

Além disso, foi realizada uma entrevista com a Diretora de Resíduos Sólidos, uma das 

responsáveis pelo PCS do município, em relação a implantação do programa e o seu 

funcionamento. Também foi feita uma visita a cooperativa COOPERCAMARE – Cooperativa de 

Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Paragominas, que é responsável pela triagem 

do material coletado. 

 

Figura 1 - Município de Paragominas 

Fonte: Sousa, 2018 
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2.3 Coleta de dados  

Para a coleta de dados foram aplicados questionários com 24 perguntas no total, sendo 14 

perguntas referentes ao perfil socioeconômico dos entrevistados, e 10 relacionadas ao nível de 

participação dos mesmos no programa coleta seletiva. Abaixo é apresentada uma imagem do 

questionário aplicado. 

Figura 2- Questionário aplicado no bairro Angelim e Nagibão 

 

Fonte: Autores, 2018 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Foram aplicados 100 questionários, após as análises dos questionários, e tendo em vista 

os aspectos visualizados na visita “in loco” nos bairros, pode-se obter os seguintes resultados 

expressos por meio de gráficos que explicam o grau de conhecimento e participação da 

população, e a importância da coleta seletiva para o município.  

Em relação ao grau de instrução no bairro Angelim, 6% possuíam o ensino fundamental 

completo, 16% com ensino fundamental incompleto, seguidos de 30% com ensino médio 

completo e 10% com nível superior. Quanto a faixa salarial, tem-se que 30% dos entrevistados 

não possuíam nenhuma renda, 40% até um salário mínimo, 20% de um a 3 salários mínimos e 

10% de três a seis salários mínimos. Todavia no bairro Nagibão, apenas 8% tinham ensino 

fundamental completo, seguido de 42% com ensino fundamental incompleto, 30% com ensino 

médio completo e 1% com superior completo. Quando questionados sobre a faixa salarial, 24% 

afirmaram não possuir renda, 42% até um salário mínimo, 32% de um a três salários e 2% com 

renda de três a seis salários. 

Esta diferença pode ser reflexo do nível de escolaridade dos moradores de cada bairro 

destacando que 35% dos entrevistados do bairro Angelim possuem ou estão cursando o Ensino 

Superior. Sobre o conhecimento da coleta seletiva pode-se constatar que no bairro Angelim 63% 

dos entrevistados sabem ou já ouviram falar sobre o que é a coleta seletiva, já no Nagibão a 

porcentagem dos sabem o que é coleta seletiva foi mais baixa, com 37%. Com isso, é possível 

afirmar que a população no geral conhece o tema e sabe o que é coleta seletiva. 

Gráfico 1- Entrevistados que já ouviram falar em coleta seletiva 

 
Fonte: Autores, 2018.  
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Nota-se que mesmo a maioria dos entrevistados terem afirmado já ter ouvido falar em 

coleta seletiva, no entanto apenas 60 % no bairro Angelim sabiam da existência da coleta seletiva 

no município, e no Nagibão só 40%, como mostra o gráfico 2, isso deve-se ao fato de não haver 

maior divulgação do programa, apesar de já existir uma campanha na emissora local informando 

como ocorre a coleta seletiva. Nesse contexto Bringhenti e Gunther (2011), afirmam que a 

efetividade de programas e iniciativas de coleta seletiva requer necessariamente o envolvimento 

dos cidadãos. A comunidade deve ser sensibilizada, motivada e os conceitos e práticas precisam 

ser assimilados e incorporados no cotidiano da população envolvida.  

 

Gráfico 2 – Você sabe se em Paragominas tem coleta seletiva? 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Em relação aos hábitos de separação do lixo, de acordo com o gráfico 3, mesmo a população sabendo da 

existência da coleta seletiva, somente 14% dos entrevistados no bairro Nagibão separa os seus resíduos de 

forma adequada, e somente 3% no Angelim. É notório que os moradores desconhecem a forma correta de 

como separar os resíduos, pois a maioria dos entrevistados nos dois bairros não separam o lixo seco do 

orgânico. Leme (2009), diz que um fator que pode influenciar a participação dos moradores na separação 

de materiais recicláveis é o grau de informação do morador sobre resíduos sólidos.  
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Gráfico 3- Quais são seus hábitos em relação a separação do lixo? 

 

Fonte: Autores, 2018 

  

 Os gráficos 4 a. b. demonstram que, a população ao ser perguntada sobre a sua 

participação no programa coleta seletiva no bairro angelim 72% afirmou que participaria se 

houvesse mais incentivo, e 8% não participa por falta de tempo, enquanto que 6% não participa 

por falta de tempo e somente 14% já participa da coleta seletiva. No Nagibão a porcentagem foi 

equivalente à do outro bairro citado, 88% disseram que participariam se houvesse mais incentivo, 

e 8% não participa por falta de tempo, e 4% disse que não participa por falta de oportunidade, 

mas não houve nenhum que já participasse da coleta seletiva. 
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Gráfico 4: a) Como está sua participação na coleta seletiva bairro Angelim; b) Como está sua participação 

na coleta seletiva bairro Nagibão? 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018                                                  Fonte: Autores, 2018 

  

 Em relação, a percepção dos moradores no que diz respeito a importância do pratica 

da coleta seletiva no município, quanto atrativo turístico, 26%% da população do bairro Angelim, 

afirma que a coleta seletiva é muito importante, e que isso é importante para a preservação meio 

ambiente, quanto ao bairro Nagibão a porcentagem foi de 24% dos que consideram a coleta 

seletiva muito importante e 26% que acham importante (Gráfico 5). 

Gráfico 5 - Como você considera a pratica da coleta seletiva no município? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores, 2018 

4. CONCLUSÃO  
 

Diante dos resultados discutidos, concluímos que os moradores dos bairros Angelim e 

Nagibão, do Município de Paragominas, apresentam uma percepção ambiental boa em relação a 

questões inerentes a preservação do Plano de Coleta Seletiva, porém ainda não participa 

ativamente de sua gestão.  
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A intenção defendida aqui é a de proporcionar uma reflexão e mostrar como a gestão de 

resíduos sólidos urbanos é bastante complexa e depende da interação de cada indivíduo da 

sociedade sobre o seu papel na responsabilidade de organização do resido gerado e como a 

destinação inadequada pode alterar o ambiente.  

Neste sentido, urge que os gestores competentes, como prevê o Art. 202, da Lei orgânica 

do Munícipio “Todos os Munícipios tem direito a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos, 

o controle de vetores transmissíveis de doença, bem como todas as atividades relevantes para a 

promoção da qualidade de vida da população”, invista em projetos de educação ambiental na 

área, para que a população possa desenvolver melhor sua relação com meio ambiente. 
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RESUMO  

Atualmente, o mundo passa pela crise de geração de resíduos eletroeletrônicos - REE, que é 

estimulada pelo capitalismo através da sociedade de consumo, o que causa grande pressão sobre 

os recursos naturais e coloca o mundo em alerta quanto à destinação final e aos impactos 

causados pela destinação inadequada desses resíduos. De modo geral, os REE são algo novo, e 

estão no auge de sua geração, o que gera um grande risco ambiental devido os metais pesados 

presentes nesse tipo de resíduo. Nesse sentido, o processo de sensibilização ambiental faz-se de 

extrema relevância para que a temática de geração de resíduos se efetive nos hábitos e 

conhecimentos das pessoas. Dessa forma, o presente trabalho objetivou fazer um levantamento de 

dados na UEPA campus IV, Paragominas-PA, quanto à percepção dos alunos sobre os impactos, 

armazenamento e destinação final dos REE que são gerados dentro da instituição de ensino 

superior - IES. A metodologia desenvolve-se em uma base lógica indutiva, de natureza aplicada e 

possui o caráter exploratório de levantamento de dados, utilizando uma abordagem 

quanliquatitativa. As técnicas aplicadas consistiram em levantamento de dados primários através 

da aplicação de 50 questionários semiestruturados. Os dados obtidos indicaram que a maior parte 

dos alunos sabem dos impactos causados pela destinação inadequada dos REE, apesar de não 

conhecerem afundo sobre o armazenamento e destinação adequada. De forma geral, foi possível 

observar que o público em questão apresenta uma familiaridade maior com o tema, o que não 

implica em uma sensibilização dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Sensibilização. Universidade. Impacto ambiental. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos Líquidos e Gasosos 
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1. INTRODUÇÃO  

Após a primeira revolução industrial, tornou-se possível produzir mercadorias em larga 

escala e em um tempo muito menor do que antes, o que desencadeou um aumento de pressão 

sobre os recursos naturais e, consequentemente, da quantidade de resíduos gerados. Nesse 

sentido, na segunda metade do século XX, com o início da revolução informacional, ganham 

destaque novos tipos de resíduos, os Resíduos Eletroeletrônico (REE). Chamados popularmente 

de lixo eletrônico, e-lixo ou sucata eletrônica, os REE compreendem todo material que é 

descartado e compõe os eletroeletrônicos, como resíduos sólidos comuns, componentes tóxicos e 

metais pesados (FERREIRA; RODRIGUES, 2010). 

O resíduo eletroeletrônico é um dos grandes problemas ambientais da atualidade. 

Altamente poluente devido à grande quantia de elementos perigosos, este tipo de resíduo pode 

provocar um desequilíbrio ambiental que afeta de várias formas os seres humanos e o seu 

ecossistema (GOULVEIA; QUADROS, 2012). Ao serem jogados no lixo comum, elementos 

químicos presentes nos eletrônicos, como mercúrio, cádmio, arsênio, cobre, chumbo e alumínio, 

podem penetrar no solo e nos lençóis freáticos, o que contaminará a água e, consequentemente, 

os seres que a utilizarão (MATTOS; MATTOS; PERALES, 2008).  

Para minimizar este problema, a Lei nº 12.305 de 2010, que trata da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), se articula com a Lei federal nº 9.795 de 1999, que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA)  em um ato de reconhecimento do processo de 

educação formal enquanto fator essencial para a sensibilização quanto aos impactos ambientais 

causados pelos seres humanos, instigando o desenvolvimento de uma nova cultura no que tange 

aos valores e hábitos com o ambiente. Assim, o ponto de partida para colocar em prática a 

sustentabilidade é a escola, por meio da implementação de pequenas atitudes dos professores e 

alunos, que podem fazer toda a diferença (PINTO et al., 2018). 

Nesse sentido, a ênfase na discussão do tema resíduos sólidos nas Instituições de Nível 

Superior –IES, surge da necessidade de responder à demanda por novas abordagens que 

possibilitem o debate sobre a questão ambiental, tendo como base uma concepção de educação e 

formação de sujeitos conscientes e a possibilidade de desenvolvimento de técnicas de 

gerenciamento visando à solução dos mais variados problemas causados pelo acúmulo de dejetos. 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Dessa forma, considera-se relevante a necessidade de verificar se a abordagem dos resíduos 

sólidos em âmbito científico proporciona a aprendizagem significativa dos alunos e o 

desenvolvimento de valores e atitudes que favoreçam a construção de uma cultura comprometida 

com a ética e a intervenção na realidade (MARIN; SOBARZO, 2010). 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de dados e uma 

breve análise da percepção ambiental dos estudantes da Universidade do Estado do Pará (UEPA), 

campus VI, quanto ao armazenamento e destinação final dos REE gerados dentro da 

universidade, considerando questões relacionadas ao nível de conhecimento destes atores sociais. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo  

A pesquisa foi desenvolvida na Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus VI, 

localizado no município de Paragominas, sudeste paraense. O campus integra cursos dos Centros 

de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) e do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) 

da UEPA, e conta atualmente com 05 cursos de graduação (Ciências Biológicas, Licenciatura em 

Química, Design, Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental). Realizou-se a pesquisa com 50 

discentes dos variados cursos, onde o foco foi verificar o conhecimento dos universitários a 

respeito dos resíduos eletroeletrônicos.    

2.2 Método  

A pesquisa desenvolve-se sobre uma base lógica indutiva, pois partiu de um caso 

particular para alcançar uma conclusão mais ampla, por meio de dados suficientemente 

constatados. Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos, que envolvem verdades e 

interesses locais. Em relação ao objetivo, a pesquisa tem caráter exploratório de levantamento de 

dados, utilizando uma abordagem quanliquatitativa (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

As técnicas aplicadas consistiram em levantamento de dados primários através da 

aplicação de 50 questionários semiestruturados que representa 8,7% do total de alunos que estão 

matriculados e frequentando o campus. As questões foram formuladas em dois eixos temáticos: a 

percepção dos discentes em relação aos resíduos eletroeletrônicos e os seus efeitos devido a 

destinação inadequada, e acerca do armazenamento e destinação final dos resíduos 
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eletroeletrônicos gerados na universidade. Os dados foram complementados por levantamentos 

bibliográficos e documentais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A primeira pergunta foi referente à experiência dos estudantes com o termo “resíduo 

eletroeletrônico”, e a eles foram apresentadas quatro alternativas em nível progressivo de 

conhecimento sobre o termo, desde o total desconhecimento até a ciência do que se trata e dos 

riscos envolvidos, conjugada com a ação para o correto descarte. A Figura 1 mostra os resultados 

obtidos.    

Figura 1- Experiência dos estudantes com o termo “resíduo eletroeletrônico”. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

A pesquisa indicou que 33% das pessoas entrevistadas declaram saber o que são resíduos 

eletrônicos e seus riscos para o meio ambiente e para saúde. Além do mais, 27% dos 

entrevistados sabem o que é, e sempre procuram tomar cuidado ao descartar, 14% só sabem que 

esse resíduo e formado por matérias eletrônicos, 18% já ouviu falar sobre e 8% não possuem 

nenhum tipo de conhecimento.  

Desse modo, percebe-se que a maioria dos universitários entrevistados tem conhecimento 

a respeito de resíduos eletrônicos e seus possíveis impactos. Estudo semelhante desenvolvido por 

por Lucas, Montanha e Rodrigues (2016), no município de Botucatu- SP, para alunos da 

Faculdade de tecnologia (FATEC), constatou que a maior parte dos entrevistados (41,7%) 
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27%

"Nada. É a primeira vez que vejo este

termo resíduo eletroeletrônico."

" Já ouvi falar, mas não sei exatamente
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"Sei o que é, além de conhecer os riscos
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sempre tomar cuidado para descartar

adequadamente este material."



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

declarou conhecer os riscos dos REE para o meio ambiente e a saúde. Enquanto 26,9% 

declararam que, além de conhecem os riscos para o meio ambiente e a saúde, procuram descartar 

de forma correta os equipamentos eletrônicos. Em direção oposta, a pesquisa de Linhares (2012) 

constatou que 84,5% dos universitários entrevistados de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

de Mossoró-RJ não possuem conhecimento a respeito do tema abordado.  

O cenário identificado na UEPA pode ser justificado pelo fato de os estudantes estarem 

em contato constante com produtos desta categoria, como celulares, tablets computadores e 

eletrodomésticos, objetos consagrados no dia-a-dia da sociedade contemporânea. Todavia, 

merecem destaque os dispositivos de mídia social, em especial o smartphone, que por serem 

trocados com alguma frequência (em função de defeitos, avarias, furtos ou opção pessoal) 

acabam sendo mais eloquentes em demonstrar a dimensão da problemática dos grandes volumes 

de REE. Estes mesmos dispositivos são também responsáveis pelo inegável aumento do acesso à 

informação, condição que envolve as gerações mais recentes em uma rotina de exposição intensa 

a conteúdos variados, inclusive sobre problemas ambientais. 

Com relação à destinação inadequada dos resíduos eletroeletrônicos e seus efeitos sobre a 

saúde humana e o meio ambiente, aos alunos foi perguntado sobre a Percepção quanto aos 

impactos de destinação inadequada dos REE. Duas alternativas de resposta foram apresentadas, 

sendo que a primeira indicava o conhecimento dos efeitos da destinação inadequada, e a segunda 

demostrava ausência de percepção quanto a periculosidade dos resíduos em questão. A Figura 2, 

abaixo, mostra os resultados obtidos.  

Figura 2 – Percepção dos universitários quanto aos impactos de destinação inadequada dos REE 

 
Fonte: Autores, 2018 

86%

14% "Sim. Pois contém substâncias

químicas que contaminam o meio

ambiente e prejudicam a sáude."

"Não. Pois não são considerados

resíduos perigosos."
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Os dados obtidos mostram que a maioria dos alunos possuem conhecimento sobre os 

efeitos do descarte inadequado dos resíduos em questão, e afirmam que nesses resíduos há 

substâncias químicas prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, enquanto apenas 14% 

responderam que este tipo de resíduo não é considerado perigoso. Esta maioria declarada 

consciente dos perigos relacionados à má disposição dos REE’s é possivelmente um reflexo da 

natureza dos cursos ofertados no Campus, onde todos são notadamente ligados à temática 

ambiental, com exceção do bacharelado em Design, o qual, apesar de não derivar do grupo das 

ciências exatas e da terra, chega a sofrer forte influência das outras graduações. Logo, a presença 

de disciplinas relacionadas à poluição e impactos ambientais na grade de diferentes cursos e a 

frequentação de um ambiente acadêmico povoado por discussões desta categoria acaba por gerar 

reverberações que atingem à toda a comunidade acadêmica.  

Estudo semelhante desenvolvido por Araújo et al. (2016), no curso de Administração do 

Campus VII da Universidade Estatual da Paraíba (UEPB), Constatou que a maioria dos alunos 

sabem o impacto negativo que o descarte incorreto do lixo eletrônico pode causar no meio 

ambiente, porém continuam descartando em locais impróprios, devido à ausência de informações 

sobre coleta especializada e de locais específicos, e apenas 5% possui total desconhecimento dos 

danos causados. A partir desses dados, pode-se inferir que grande parte dos alunos reconhece 

essa temática como sendo de vasta relevância para todos, em face dos dados obtidos na UEPA 

campus VI, Paragominas-PA.   

A terceira pergunta feita aos universitários foi referente de quem seria a responsabilidade 

pelo armazenamento e descarte do resíduo em questão, e a eles foram apresentadas três 

alternativas. A figura 3 a seguir mostra os resultados obtidos. 
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Figura 3 – Conhecimento sobre a responsabilidade em relação ao gerenciamento dos REE 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

Observa-se que 50% dos entrevistados indicaram que a responsabilidade sobre os REE’s é 

da indústria e comércio dos equipamentos, enquanto 40% afirmaram que a responsabilidade é de 

alguma empresa de reciclagem e os outros 10% afirmaram ser de responsabilidade do governo. A 

principal lei que rege o descarte adequado desses materiais no meio ambiente é a Lei nº 

12.305/2010 (PNRS), que em seu Art. 33, estabelece que é de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes - 

dentre outros tipos de produtos - a estruturação e implementação de sistemas de logística reversa. 

Contudo, é permitida a execução das ações de logística reversa por parte do titular público de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, desde que acertada em acordo setorial ou termo 

de compromisso com o setor empresarial, resguardado o pagamento de remuneração previamente 

acordada entre as partes (BRASIL, 2010). 

Além disso, em abril de 2013 foi estabelecida a normativa que define os requisitos para a 

atividade de logística reversa desse tipo de resíduo, a NBR ABNT nº 16.156:2013, que garante 

que o processo reverso seja executado de forma ambientalmente adequado, minimizando os 

riscos de contaminação do meio ambiente e dos trabalhadores, estruturando uma forma de 

rastreabilidade dos REE’s (ABNT, 2013). 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa desenvolvida por Pinto et al (2018), no 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), apenas 15% dos 

estudantes afirmaram ser de responsabilidade da indústria e do comércio o tratamento e descarte 

adequado desses resíduos, ou seja, apontaram a logística reversa como responsável pelo descarte 

adequado. A maioria (70%) dos entrevistados entendem ser o processo de reciclagem a única 

forma de minimizar o descarte dos REE’s em locais inadequados. 

No Brasil, foram identificadas 16 unidades recicladoras de REE’s em 2016. Contudo, a 

maioria dos locais de reciclagem de REE’s apenas desmonta os equipamentos, encaminhando as 

placas (com os componentes de maior valor) para o exterior, permanecendo no mercado nacional 

apenas as partes plásticas e de vidro (ABINEE, 2016).  

Outrossim, existem algumas iniciativas de treinamento para a reciclagem, em instituições 

de ensino e pesquisa de nível superior que prestam aopio, treinamento e capacitação para 

cooperativas de catadores. Tem-se como exemplo o projeto Eco-Eletro de Sustentabilidade, que 

foi organizado e criado pela Universidade de São Paulo (USP), e que mantém o curso de 

capacitação para cooperativas de catadores que trabalham com a triagem de resíduos 

eletroeletrônicos (GOYA, et al., 2016). 

4. CONCLUSÃO  

Em suma, percebe-se que os alunos do campus VI, em sua maioria, estão cientes a 

respeito do que são os resíduos eletroeletrônicos, além de conhecer os riscos que a destinação 

inadequada desse material ocasiona no meio ambiente e na saúde humana. Entretanto, demostram 

ausência de conhecimento no que diz respeito ao armazenamento e a destinação final dos 

resíduos eletroeletrônicos gerados na universidade. 

De forma geral, foi possível observar que o público em questão apresenta uma 

familiaridade maior com o tema, o que não implica em uma sensibilização dos mesmos. Além do 

mais, não há dúvidas que a universidade necessita de um modelo de gestão dos resíduos 

tecnológicos, por meio de instrumentos e práticas que visem o adequado gerenciamento desses 

resíduos. As instituições educacionais devem responsabilizar-se pela propagação de um novo 

paradigma ambiental, assumindo em seu planejamento a gestão ambiental como instrumento para 

cumprir ações que eliminem ou minimizem os impactos ambientais significativos causados por 

suas atividades. 
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RESUMO 

A alta concentração populacional nas cidades aliada às atividades industriais, provoca sérios 

problemas ambientais. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a composição florística e a 

qualidade da arborização do bairro Cidade Nova, Paragominas-PA. Foram estudadas 41 ruas e 11 

praças públicas. O levantamento da composição florística foi realizado por meio do censo. Todas 

as árvores encontradas foram identificadas, tendo os nomes vulgar, científico e família botânica 

confirmados na base The International Plant Names Index (IPNI). Nos casos em que não havia 

certeza do nome da espécie, estas eram fotografadas para posterior identificação. Para avaliação 

da qualidade da arborização das ruas e praças, foram consideradas as variáveis de 

Desenvolvimento da Copa em Relação à Fiação Elétrica, Dano das Raízes à Calçada e 

Necessidade de Poda. A metodologia de avaliação da qualidade de arborização foi adaptada de 

Silva Filho et al. (2002). Foram registrados 697 indivíduos, distribuídos em 13 famílias 

botânicas, 27 gêneros e 29 espécies. As famílias mais ricas em espécies foram Fabaceae (10), 

Myrtaceae (4), Anacardiaceae (2), Arecaceae (2) e Bignoniaceae (2) e Chrysobalanaceae, 

Combretaceae, Cupressaceae, Cycadeacea, Malpighiaceae, Meliaceae, Moraceae e Rubiaceae 

com 1 espécie cada. Dentre as espécies de maior abundância, destacam-se Licania tomentosa 

(441), Dypsis decaryi (38), Tabebuia spp. (36), Ficus benjamina (34), Mangifera indica (30), 

Bauhinia forficata (15), Cassia fistula (15), Delonix regia (12) e Myrtus spp. (10). 

Roystonea oleracea, Tecoma stans, Acacia mangium, Caesalpinia pluviosa, Inga sp. e 

Malpighia glabra foram as menos abundantes com 1 indivíduo, cada. No desenvolvimento das 

copas em relação à rede elétrica, apenas 8,8% das espécies estão em conflito com a mesma, 

enquanto que 12% causam danos à estrutura de calçamento das ruas. Recomenda-se a utilização 

de mais espécies nativas e a intervenção por parte do município em relação à poda de algumas 

espécies.  

 

Palavras-chave: Riqueza de espécies. Levantamento qualitativo. Necessidade de poda. 

 

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

Grande parte da população mundial vive hoje em cidades. Essa concentração populacional 

aliada às atividades industriais provoca sérios problemas ambientais, tais como a 

impermeabilização do solo, poluição atmosférica, hídrica, sonora e visual, além da redução da 

cobertura vegetal. Na busca por melhores condições de vida para a população, a arborização 

urbana assume importância particular (ROCHA et al., 2004). 

Entende-se por arborização urbana o conjunto de terras públicas e privadas, com 

vegetação predominantemente arbórea que uma cidade apresenta, ou ainda, é um conjunto de 

vegetação arbórea natural ou cultivada que uma cidade apresenta em áreas particulares, praças, 

parques e vias públicas (SILVA JÚNIOR; MÔNICO, 1994). 

A arborização urbana praticada no Brasil é considerada um tema recente, de evolução 

lenta e do qual as administrações públicas e a comunidade devem se envolver, cumprindo papéis 

distintos (MELO et al., 2007). Atualmente, em cidades onde ocorre o planejamento das 

arborizações, a preocupação é tornar o ambiente urbano diversificado quanto às espécies 

empregadas, mais homogêneo e envolvente com a paisagem circundante (MELO; ROMANINI, 

2005). 

Pode-se perceber nas cidades as diferenças entre as regiões arborizadas e aquelas 

desprovidas de arborização (SILVA, 1998). A presença de arbustos e árvores no ambiente urbano 

tende a melhorar o microclima através da diminuição da amplitude térmica, principalmente por 

meio da evapotranspiração, da interferência na velocidade e direção dos ventos, sombreamento, 

embelezamento das cidades, diminuição das poluições atmosférica, sonora e visual e contribuição 

para a melhoria física e mental do ser humano na cidade (SANCHOTENE, 1994). 

Para se conhecer a arborização urbana, é necessária a sua avaliação, que depende da 

realização de inventário. O inventário da arborização tem como objetivo geral conhecer o 

patrimônio arbustivo e arbóreo de uma localidade. Tal levantamento é fundamental para o 

planejamento e manejo da arborização, fornecendo informações sobre a necessidade de poda, 

tratamentos fitossanitários ou remoção e plantios, bem como para definir prioridades de 

intervenções (MELO et al., 2007). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo realizar levantamento quali-

quantitativo da composição florística e da qualidade da arborização em ruas e praças públicas no 
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bairro Cidade Nova no município de Paragominas-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Local de estudo 

 

O estudo foi realizado na cidade de Paragominas, 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 área territorial de aproximadamente 19 341 km2, e uma 

população estimada em 97.819 (IBGE, 1991), caracterizando uma densidade demográfica de 5,06 

hab/km2. 

O bairro escolhido para a realização deste trabalho foi o Cidade Nova, cuja área total 

corresponde a 0,77 km2, com perímetro de 4,6 km, sendo composto por 41 ruas e 11 praças 

públicas (Figura 1). 

Figura 1 – Polígono de localização do Bairro Cidade Nova, Paragominas, Pará.

 

Fonte: Google Maps, 2016 

2.2. Composição florística e levantamento quali-quantitativo da arborização 

O levantamento da composição florística foi realizado por meio do censo, onde todas as 

árvores encontradas nas ruas e praças foram identificadas. As espécies foram identificadas e seus 
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nomes científicos, bem como famílias botânicas foram confirmados na base de dados da The 

International Plant Names Index (IPNI). Nos casos em que não havia certeza do nome da espécie, 

estas eram fotografadas para posterior identificação de nomes vulgar e científico. 

Para a avaliação da qualidade da arborização das ruas e praças, foram consideradas as 

variáveis de Desenvolvimento da Copa em Relação à Fiação Elétrica, Dano das Raízes à Calçada 

e Necessidade de Poda. As duas primeiras variáveis foram trabalhadas a partir de uma adaptação 

do método empregado por Silva Filho et al. (2002).  

Quanto ao desenvolvimento da copa em relação à fiação elétrica, os autores definem: 1) 

Sem interferência: quando a copa da árvore não está em conflito com a fiação elétrica e 2) Com 

interferência: quando a copa da árvore está em conflito, podendo causar prejuízo.  

Quanto aos danos das raízes à calçada, os autores definem como 1) Sem interferência: 

quando a árvores não apresenta raízes expostas e 2) Com interferência: quando a árvore apresenta 

algumas raízes expostas causando ou não prejuízos à calçada e/ou várias raízes expostas 

causando ou não prejuízos à calçada. 

Para a recomendação de necessidade de poda, considerou-se as árvores sem interferência 

de copa em relação à fiação elétrica como sem necessidade de poda e as árvores com 

interferência de copa em relação à fiação elétrica como com necessidade de poda.  Outro critério 

para necessidade de poda foi a interferência das copas em relação a telhados, placas de 

sinalização e outras estruturas. 

A coleta dos dados foi realizada com o auxílio de uma ficha de campo, sendo que as ruas 

foram percorridas a pé pela equipe. Foram fotografadas situações de calçadas levantadas pelas 

raízes, copas em conflito com a fiação elétrica, entre outros. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1. Composição florística 

Foram identificados 697 indivíduos, distribuídos em 13 famílias botânicas, 27 gêneros e 

29 espécies (Tabela 1). 

Dentre as famílias que mais contribuíram para a diversidade florística pelo número de 

espécies, destacam-se: Fabaceae (10), Myrtaceae (4), Anacardiaceae (2), Arecaceae (2) e 

Bignoniaceae (2). Chrysobalanaceae, Combretaceae, Cupressaceae, Cycadeacea, Malpighiaceae, 

Meliaceae, Moraceae e Rubiaceae, contribuíram com 1 espécie cada. 
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As espécies de maior abundância foram: Licania tomentosa (441), Dypsis decaryi (38), 

Tabebuia spp. (36), Ficus benjamina (34), Mangifera indica (30), Bauhinia forficata (15), Cassia 

fistula (15), Delonix regia (12) e Myrtus spp. (10). Por outro lado, Roystonea oleracea, 

Tecoma stans, Acacia mangium, Caesalpinia pluviosa, Inga sp. e Malpighia glabra apresentaram 

apenas 1 indivíduo, cada (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Composição florística e frequência relativa de espécies em ruas e praças do bairro Cidade 

Nova, Paragominas, Pará. Em que: f(%) é a frequência relativa. 

Família Nome Científico Nome Vulgar N.º ind. f(%) 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa Fritsch Oiti 441 63,3 

Arecaceae 
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & 

J.Dransf. 
Palmeira triângulo 38 5,5 

Bignoniaceae Tabebuia sp. Gomes ex DC Ipê 36 5,2 

Moraceae Ficus benjamina L. Ficus 34 4,9 

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mangueira 30 4,3 

Fabaceae Bauhinia forficata Link Pata de vaca 15 2,2 

Fabaceae Cassia fistula L. Canafístula 15 2,2 

Fabaceae Delonix regia (Bojer) Raf. Flamboyant 12 1,7 

Myrtaceae Myrtus sp. L. Murta 10 1,4 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. Cajueiro 7 1,0 

Combretaceae Terminalia catappa L. Castanholeira 7 1,0 

Fabaceae Caesalpinia echinata Lam. Pau brasil 7 1,0 

Meliaceae Azadirachta indica A.Juss. Nim 6 0,9 

Myrtaceae Eugenia sp. L. Jambeiro 5 0,7 

Myrtaceae Psidium guajava L. Goiabeira 5 0,7 

Anacardiaceae Morinda citrifolia L. Noni 5 0,7 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 4 0,6 

Fabaceae Tamarindus indica L. Tamarindo 3 0,4 

Fabaceae Erythrina variegata L. Brasileirinho 3 0,4 

Fabaceae Adenanthera pavonina L. Penta Carolina 3 0,4 

Cupressaceae Thuja sp. L. Cipreste 3 0,4 

Cycadaceae Cycas revoluta Thunb. Palmeira Cica 2 0,3 

Malpighiaceae Malpighia glabra L. Aceroleira 1 0,1 

Fabaceae Inga sp. Ingá 1 0,1 

Fabaceae Caesalpinia pluviosa DC. Sibipiruna 1 0,1 

Fabaceae Acacia mangium Willd. Acácia 1 0,1 

Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Kunth Ipê de jardim 1 0,1 

Arecaceae Roystonea oleracea O.F.Cook Palmeira imperial 1 0,1 

Total   697 100 

Fonte: Conceição et al., 2018 

 

De acordo com Milano & Dalcin (2000), cidades com uma boa distribuição de espécies 
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devem ter de 7 a 15 espécies por via. Desse modo, a arborização do bairro estudado pode ser 

considerada boa. 

O grande número de indivíduos de Licania tomentosa (441) revela um problema de baixa 

diversidade de espécies, isso porque cada espécie deve abranger um percentual de até 15% do 

total de espécies utilizadas na arborização de vias (MILANO & DELCIN, 2000). 

Além do grande número de indivíduos, outro ponto que sustenta esta problemática é o 

fato de que esta espécie está em grande quantidade em praticamente todas as ruas e praças do 

bairro, reforçando que a diversidade de espécies da arborização do bairro é muito baixa. 

No geral, a arborização no Brasil é composta de poucas espécies, que são plantadas em 

grande número de indivíduos (SILVA, 2000). A exemplo deste trabalho, Faria; Monteiro; Fisch 

(2007), avaliando a qualidade da arborização de vias públicas em Jacareí-SP e Milano (1988), em 

Maringá-PR, também encontraram grande concentração de indivíduos em um pequeno número 

de espécies. 

Do total de espécies inventariadas, 69% são exóticas no território brasileiro. A utilização 

de espécies exóticas na arborização das cidades brasileiras revela que, devido a intensa utilização 

e boa adaptação destas às nossas condições edafoclimáticas, estas acabam sendo consideradas 

nativas pela população e municípios (SOUZA, 2009). 

Além disso, a utilização destas espécies acaba por uniformizar a paisagem e diminuir a 

biodiversidade dos ambientes urbanos (MACHADO et al., 2006). 

 

3.2. Desenvolvimento da copa em relação à fiação elétrica 

Foi constatado que 8,8% dos indivíduos inventariados neste estudo apresentam copas que 

se encontram em conflito com a rede elétrica. Isso se explica, principalmente, pela presença de 

indivíduos de espécies de porte alto com formação de copa frondosa, o que causa conflito com a 

rede. Estas espécies são, principalmente, Licania tomentosa Fritsch, Ficus benjamina L., 

Eugenia sp. e Mangifera indica L. (Figura 2). 
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Figura 2 – Licania tomentosa Fritsch, Ficus benjamina L. e Eugenia sp. L. promovendo problemas à rede 

elétrica. 

 
Fonte: Conceição et al., 2018 

 

Esse percentual pode ser considerado baixo, indicando que muitas espécies estão em 

praças, onde não há presença de rede elétrica ou há em pequena extensão, ou em ruas em que não 

há presença de fiação elétrica. Outro fator que contribui para este baixo percentual é a realização 

de podas em 69,5% das árvores levantadas por este estudo. Souza (2009), avaliando a qualidade 

da arborização de Jacareí-SP, reportou que 13,5% dos indivíduos apresentavam algum tipo de 

interferência sobre a rede. 

 

3.3. Danos de raízes à calçada 

Das árvores inventariadas, 12% possuem raízes que causam algum tipo de dano à 

estrutura das calçadas. As espécies que mais contribuem para este percentual são 

Licania tomentosa Fritsch (Figura 3) e Mangifera indica L., principalmente pelo 

desenvolvimento radicular agressivo. Stranghetti & Silva (2010) destacam que a presença de 

espécies com sistema radicular superficial, como Ficus benjamina L e Terminalia catappa L., 

ambas encontradas neste estudo, contribui para o levantamento de rachaduras nas calçadas.  

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 3 – Licania tomentosa Fritsch provocando rachaduras na calçada. 

 

Fonte: Conceição et al., 2018 

 

3.4. Necessidade de poda 

30,6% das árvores levantadas necessitam de poda por estarem em conflito com a rede de 

fiação elétrica, causando algum tipo de prejuízo ou por estarem em conflito com outras 

estruturas, como telhados e placas de sinalização de trânsito. Espécies de grande porte e copas 

muito frondosas, como Eugenia L. sp. e Mangifera indica L. são as que mais necessitam desta 

intervenção.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No geral, a arborização do bairro é considerada boa devido ao número de espécies 

utilizadas, porém a distribuição destas espécies em número de indivíduos é muito irregular. 

Devem-se evitar plantios futuros de Licania tomentosa Fritsch, uma vez que esta espécie 

representa 63,3% do total de espécies plantadas no bairro, contribuindo para a baixa diversidade 

de arborização. A arborização do bairro privilegia muitas espécies exóticas, o que deve ser 
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controlado, de modo que se dê espaço às espécies nativas da região; 

No geral, as espécies estão causando poucos prejuízos à rede de fiação elétrica e ao 

calçamento das vias. No entanto, recomendam-se podas de controle nas espécies de grande porte 

que apresentam copas bem desenvolvidas, de modo a reduzir os danos sobre a rede de fiação 

elétrica. 
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RESUMO  

O presente artigo trata de demostrar uma forma de reutilização de fragmentos de vidros coletados 

na praia da Aldeia localizada no município de Cametá-Pa, a praia está localizada dentro da sede 

do município (cidade de Cametá) e é um dos principais pontos turísticos da cidade, onde no 

período de férias recebe uma grande quantidade de banhistas advindas de várias localidades do 

Estado. O trabalho surgiu a partir da observação da grande quantidade de resíduos vítreos 

presentes ao decorrer da praia, que não tem um descarte correto e nem uma reutilização e também 

representam riscos ao meio ambiente e a saúde dos banhistas com possíveis lesões que podem ser 

causadas por estes materiais.  O vidro é um resíduo sólido, que possui alta resistência, essa 

resistência, faz com que ele possa ser utilizado para outros fins, não há perda de volume e nem 

qualidade, por isso, é viável na área artesanal. Estas características levaram a ideia de produzir 

uma luminária a partir dos pedaços de vidros que foram coletados no local. Por conseguinte, essa 

atividade tem valor educativo, e ensina como reutilizar esses fragmentos, e por sua difícil 

decomposição, evitar o acumulo na natureza, além de reduzir os riscos a banhistas e também 

pode gerar uma possível renda com a venda do material (artesanato) produzido. 

 

Palavras-chave: Ambiente. Reutilização. Vidro. 
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1. INTRODUÇÃO   

Segundo o site “cidade Brasil” a Cametá é uma cidade do Estado do Pará, Localizado 

em uma mesa região conhecida como baixo Tocantins O município se estende por 3 081,4 km² e 

contava com 120 904 habitantes no último censo realizado pelo IBGE (instituto brasileiro de 

geografia e estatística). E tem densidade demográfica é de 39,2 habitantes por km² no território 

do município.  

Segundo informações da diária online a praia da aldeia está localizada na ao leste da 

cidade de Cametá, A praia da Aldeia é um dos principais pontos turísticos de Cametá: a orla 

construída ao longo da praia é símbolo de encontro entre o moderno e o antigo na cidade. 

 O meio ambiente não é somente o meio biótico, mas também o meio social. Por esse motivo, é 

importante a conscientização da sociedade, para que se possa tratar devidamente da problemática 

dos resíduos sólidos que são descartados indiscriminadamente no meio ambiente (MEDEIROS; 

MEDEIROS, 2017). 

O vidro é um resíduo sólido. Ele possui alta resistência, se estima um período mínimo de 

4.000 anos para um recipiente de vidro se desintegrar pela erosão e agentes químicos. Não é 

biodegradável, já que não pode ser afetado por microrganismos por conta de sua composição 

(ECO-UNIFESP, 2014 apud AZEVEDO; DOS SANTOS; SANTOS, 2016). 

Esse material possui em sua composição o elemento básico, a sílica, fornecida pela 

areia, que corresponde a 72% de sua composição total, na sua produção, além de 0,7% de 

alumina, 14% de sódio, 9% de cálcio, 4% de magnésio e 0,3% de potássio (FERNANDES, 1999 

apud AZEVEDO; DOS SANTOS; SANTOS, 2016). 

Essencialmente inerte e biologicamente inativo, o vidro em sua forma pura, é um óxido 

metálico, super-resfriado, transparente, de elevada dureza. Ele pode ser reutilizado devido essas 

propriedades, conduzindo a um grande número de usos do vidro (DIAS; CRUZ, 2009). 

O vidro é um material facilmente reciclável, não possui substâncias tóxicas e nocivas ao 

meio ambiente. O problema ambiental, é que ao ser descartado indiscriminadamente, pode vir a 

ser acumulado de maneira excessiva, impossibilitando que a natureza o absorva (CALLISTER 

JR., 2008 apud MEDEIROS; MEDEIROS, 2017; ECO-UNIFESP, 2014 apud AZEVEDO; DOS 

SANTOS; SANTOS, 2016).  
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Neste caso, a reutilização seria o mais viável para evitar o descarte, pois, ele é 

reutilizável, não há perda de volume e nem qualidade, sendo uma atividade lucrativa na área 

artesanal ou tendo também um forte caráter social. Os benefícios obtidos são enormes para a 

sociedade (LIMA et al, 2013 apud AZEVEDO; DOS SANTOS; SANTOS, 2016). 

Para diminuir o volume de resíduos que são levados para o aterro, e dar-lhes um 

tratamento adequado, a reutilização do vidro apresenta-se como uma alternativa. Ainda 

representa a preservação ambiental de árvores, areia, entre outros (MEDEIROS; MEDEIROS, 

2017). 

O tema foi escolhido devido a conscientização dos integrantes do grupo a respeito da grande 

quantidade de resíduos de vidro que estavam presentes na praia da aldeia onde não tinham 

nenhum descarte correto e muito menos uma reutilização, esta percepção foi obtida a parta de 

uma visita realizada na praia da aldeia. 

Este artigo tem por objetivo demostrar uma forma de reutilização de resíduos vítreos 

provenientes principalmente de garrafas de bebidas alcoólicas que são quebradas por toda a 

extensão da praia, a forma de reutilização que será tratada é a produção de uma luminária a partir 

dos vidros recolhidos na praia, esta ação além de reduzir os impactos causadas ao meio ambiente, 

os riscos à saúde, devido a  lesões que podem ser causados por estes matérias, pode também gerar 

uma possível renda com a posterior venda destas luminárias que serão produzidas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia foi dividida em etapas, neste caso, para a elaboração do trabalho, 

utilizou-se inicialmente a leitura de artigos específicos junto aos principais acervos digitais, 

referentes ao tema abordado, buscando um embasamento teórico, sendo esse o fim da primeira 

etapa (MEDEIROS; MEDEIROS, 2017). 

A segunda etapa, foi identificar as áreas com fragmentos de vidro e coletar os 

fragmentos que foram despejados na faixa de areia e próximo as árvores.  

A terceira etapa se caracteriza pela confecção da Luminária artesanal que será feita dos 

fragmentos de vidros coletados na praia. Assim sendo, inicialmente, foi feita a limpeza dos cacos 

de vidros com sabão e água. 
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Figura 01 

 
Fonte: Autores, 2017 

Depois foram armazenados em uma sacola para mensurar o peso dos fragmentos 

recolhidos, seu peso foi de 7k e 976g. Em seguida, os fragmentos de vidro foram separados por 

cor.  

 

Figura 02 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

Os materiais utilizados para a confecção da Luminária artesanal foram: 

• Cola multiuso 

• Cola de silicone liquida  

• Fibra de náilon 0,40 mm 

• Fibra de náilon 1,00 mm 
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• Pincel 

• Tinta óleo preta 

• Broca de furadeira diamantada 

• Furadeira 

• Martelo 

• Pano 

• Bocal para Lâmpada  

• Suporte de metal reutilizado 

A confecção da Luminária artesanal foi dividida em 07 passos.  

Passo a passo da Luminária artesanal 

1º passo: Perfurou-se as bordas do suporte de metal reutilizado. 

 

Figura 03 

  
Fonte: Autores, 2018 
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2º passo: No suporte de metal foi soldado pequenas barras de ferro para servir de apoio para a 

lâmpada, onde foi colocado o bocal. O 1º e 2º passo foram executados em uma serralheria. 

 

Figura 04 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

 

3º passo: Foi feita a pintura do suporte de metal com tinta óleo na cor preta.    
Figura 05 

 
Fonte: Autores, 2018 
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4º passo: Misturou-se as cores dos fragmentos de vidro e foram colocados em um pano, com o 

uso do martelo foram quebrados em pedaços menores. 

 

Figura 06 

 
Fonte: Autores, 2018 

5º passo: Com os pedaços quebrados foram feitos os detalhes no suporte. Os fragmentos 

menores, foram colocados primeiro, com a cola multiuso, logo em seguida se utilizou a cola de 

silicone liquida para colar os maiores.  

Figura 07 

 
Fonte: Autores, 2018 
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5º passo: Os fragmentos de vidro selecionados foram furados com o uso da furadeira e broca de 

furadeira diamantada, para colocar a fibra de náilon e fazer o nó para segura-los. 

 

Figura 08 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

6º passo: Colocou-se no suporte os fragmentos de vidro que estavam com náilon. 

Figura 09 

 
Fonte: Autores, 2018 
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7º passo: Foi colocado o bocal na luminária artesanal, e ligado a uma fonte de energia. 

 

Figura 10 

 
Fonte: Autores, 2018 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Com coleta na praia de Cametá-Pá, surgiu a seguinte indagação, qual seria a finalidade 

para os fragmentos de vidros coletados? Direcionar para os aterros sanitários era uma opção, 

porém, continuaria acumulando. Contribuir para um tratamento adequado, diminuindo o volume 

dos resíduos sólidos direcionados para os aterros sanitários, era a questão a ser resolvida 

(MEDEIROS; MEDEIROS, 2017). 

A Luminária artesanal, surgiu a partir das pesquisas, nos acervos digitais, tornando-se 

uma finalidade para os fragmentos de vidro, além de ser uma atividade criativa e uma proposta 

para uma possível oficina, sobre reutilização desses materiais. 

Reutilização é uma atividade que transforma os materiais já usados em outros produtos e 

é fundamental para diminuir os impactos ambientais no planeta, evitando o depósito de materiais 

de difícil decomposição no ambiente (MILLER, 2008 apud MEDEIROS; MEDEIROS, 2017). 
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4. CONCLUSÃO 

 

Reutilizar os fragmentos de vidros para a confecção da Luminária artesanal, é uma 

forma de diminuir o acumulo desse material na natureza, por sua difícil decomposição. Essa 

atividade ainda tem valor educativo, e ensina como reutilizar esses fragmentos, que prejudicariam 

o meio ambiente. 

Foi necessário identificar as áreas com maior quantidade de fragmentos de vidro. Tais 

fragmentos, na costa de areia da praia são um perigo, pois, constantemente há banhistas, que 

podem sofrer lesões. Contribuir para uma melhora dessa situação, com a coleta, é uma forma de 

ajudar os cidadãos que usufruem desse local, no caso o meio social, propor uma utilidade para 

esses fragmentos, dando-lhes uma nova utilidade evita que sejam despejados em outros locais. 

A proposta de reutilizar os fragmentos de vidro, coletados na praia de Cametá-PA, para 

a confecção de Luminária artesanal, busca diminuir os impactos causados pelo descarte 

inadequado de vidro no meio ambiente. Desse modo, é possível minimizar os impactos 

ambientais e sociais a partir da coleta e reutilização de fragmentos de vidro, pois é de suma 

importância para o meio físico biótico como para o meio social. 
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RESUMO  

 

O suco de laranja industrializado é definido como um tipo de bebida não fermentada e não 

diluída, obtida da parte comestível da laranja através de processos adequados. É um dos produtos 

mais vendidos, isso ocorre devido a laranja ser considerado uma das melhores fontes de vitamina 

C na dieta. Entretanto, a vida moderna impõe um ritmo acelerado levando ao crescente interesse 

aos produtos industrializados, como os sucos prontos para consumo, apesar da facilidade para 

esses sucos serem considerados de boa qualidade, devem apresentar características semelhantes 

ao do produto in natura. Para isso, os sucos de laranja industrializados são regulamentados pela 

Legislação Brasileira na área de alimentos, através de Instruções Normativas que obedece à lei 

nº169, de 2016, em que esses sucos devem possuir teor máximo de acidez 7,00g/100g, mínimo de 

10,50 °Brix, e ratio de 17,5 para néctares e de 7,0 para sucos de laranja. Em virtude disso, o 

objetivo deste trabalho foi determinar os parâmetros físico-químicos estabelecidos pelo MAPA, 

em oito marcas diferentes (Mais Vita, Maguary, Maguary VitaKids, Da fruta Premium, Maratá, 

Vigor Vig, Del Valle Kapo, 100% Jandaia) de sucos e néctares de laranja industrializados, 

através da análise de titulometria, a fim de verificar se as amostras estavam de acordo com o 

valor descrito na legislação, e se estavam aptas para consumo. Com os resultados obtidos foi 

possível observar as elevadas diferenças no SST e no ratio, e valores de pH abaixo de 3,0. Notou-

se dentre os resultados, que apenas os sucos Maratá e Vigor Vig encontram-se dentro de todos os 

padrões, e de outras pesquisas, demonstrando estar apta para consumo, já as outras amostras 

apresentaram valores acima ou abaixo do permitido pela legislação brasileira. Apesar disso, em 

relação aos atributos sensoriais, todas apresentaram sabor, cor amarela e aroma característicos da 

laranja. Concluiu-se que apesar da Legislação estar em vigor, apenas dois sucos industrializados 

analisados apresentaram-se estar em concordância e apto para utilização. 

 

Palavras-chave: Parâmetros físico-químicos. Laranja. Legislação. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a década de 80, o Brasil começou a se tornar o maior produtor mundial de laranja 

(Citrus sinensis), sendo a maior parte designada para a produção de suco, localizada 

principalmente no Estado de São Paulo. 

No decorrer dos anos, a preocupação com a saúde aumentou juntamente com o consumo 

de bebidas à base de frutas, levando a procura por bebidas com características nutricionais a fim 

de prevenir doenças. Com isso, devido ao apelo pela praticidade a inclusão por bebidas mais 

saudáveis começa a ganhar espaço, como por exemplo, a procura por produtos naturais, 

orgânicos e enriquecidos (ESPERANCINI, 2005). 

As frutas possuem um alto valor nutritivo, sendo seu consumo diário indicado por serem 

fontes de vitaminas, minerais e carboidratos. As mesmas podem ser consumidas ao natural ou 

utilizadas em várias preparações, processadas para a produção de suco, natural ou industrializado, 

que buscam obter o mínimo de perdas relacionadas às suas propriedades nutricionais (SILVA, 

2005). Os sucos de frutas são consumidos e apreciados em todo mundo, não só pelo seu sabor, 

mas também por serem fontes naturais de nutriente. De acordo com Castro (2007), são fontes de 

carboidratos, proteínas, carotenóides, vitaminas, minerais e outros. 

Na maioria dos sucos de frutas existentes eles são ricos em ácido ascórbico como na 

laranja, sendo essa vitamina hidrossolúvel, participa da síntese de colágeno, atua como 

antioxidante para facilita a absorção de ferro no trato intestinal e promove uma prevenção e cura 

de resfriados no geral.  De acordo com Matsuura e Rolim (2002) algumas frutas possuem baixo 

teor de vitamina C, como é o caso do abacaxi, fruta na qual o valor nutritivo se resume 

basicamente ao valor energético, já que possui uma elevada composição de açúcares no seu meio. 

De acordo com a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade 

(2013), um dos maiores produtores de laranja do mundo é o estado de São Paulo que responder 

por mais de 28,8% do total produzido no globo. Com os dados de 2012 do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) existe um grande avanço da tecnologia de alimentos aliado a uma sofisticação das 

propagandas veiculadas nos diferentes meios de comunicação que possibilitam o aumento 

progressivo de novos produtos alimentícios no meio rural e principalmente no meio urbano tanto 
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uma maior facilidade para as pessoas que não tem muito acesso a esse tipo de produto que o 

mercado vem oferecendo no decorrer das últimas décadas. 

De acordo com o Artigo 5º da Lei nº 8.918, o suco industrializado é definido como um 

tipo de bebida e não fermentada, não concentrada e não diluída, obtida da parte comestível da 

laranja, através de processos tecnológicos adequados, submetidas a tratamentos que assegurem a 

sua conservação até o momento do consumo (BRASIL, 1994). 

Além do suco de laranja, o néctar também é uma opção para os consumidores de bebida à 

base de laranja (QUEIROZ; MENEZES, 2005). O que difere o néctar do suco é o fato de possuir 

menor teor de suco (ingrediente de maior custo), e o néctar pode conter em sua composição 

química adoçantes, corantes e conservantes, e, aditivos mais baratos para as indústrias, ao 

contrário do suco 100% (VENÂNCIO; MARTINS, 2012), com isso o preço final dos néctares é 

menor do que os preços dos outros sucos de laranja. 

A industrialização de produtos alimentícios visa à obtenção de produtos com 

características sensoriais e nutricionais próximas ao produto in natura e que sejam seguros sob o 

ponto de vista microbiológico. Pelo fato de ser fundamental que esses produtos apresentem uma 

qualidade aceitável pela Legislação Brasileira com seus padrões estabelecidos, mais também 

pelas exigências do mercado consumidor que no decorrer do tempo vem crescendo bastante esse 

tipo de produto alimentício (LIMA, 2000). 

Segundo Correa Neto e Faria (1999), os fatores microbiológicos, enzimáticos, químicos e 

físicos comprometem as características organolépticas (aroma, sabor, cor, consistência, 

instabilidade da turbidez, separação de fases, sólido/líquido) e nutricionais dos sucos 

industrializados influenciando a qualidade dos mesmos. 

Os sucos industrializados, para serem considerados de boa qualidade, devem apresentar 

atributos semelhantes ao do produto in natura (LIMA; MELO; LIMA, 2000). Para isso, a 

fiscalização promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem o 

objetivo de garantir à população produtos com a qualidade certificada. 

A partir dessas informações este trabalho objetivou analisar os parâmetros físico-químicos 

de sucos e néctares de laranja comercializados, envasados em embalagem Tetra-Pak, e compará-

los com o regulamento técnico dos padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostras 

 

Foram analisados os sucos de laranja industrializados, envasados em embalagens ‘Tetra-

Pak”, de oito marcas e tipos diferentes, como demonstrado no Quadro 1, adquiridos em diferentes 

supermercados da cidade de Belém, PA, durante setembro de 2018. 

 
Quadro 2 – Sucos de laranja industrializados analisados segundo a forma de marca, tipo e % de suco 

informado. 

Marca Tipo % de suco 

Da fruta Premium Néctar misto de laranja e maçã 30 

Del Valle Kapo Suco misto adoçado 10,1 

Mais Vita Suco de laranja NI* 

Maratá Néctar de laranja 55 

Maguary Néctar de laranja 50 

Maguary VitaKids Néctar de laranja 31,2 

Vigor Vig Suco de fruta adoçado 14,8 

100% Jandaia Suco de laranja 100 

*NI = Não Informado 

Fonte: Autores, 2018 
 

Os sucos de laranja industrializados foram analisados, em triplicata, para determinação do 

pH endógeno, teor de sólidos solúveis totais (SST), acidez titulável (% teor de acidez), acidez 

total titulável (ATT), e ratio (relação SST/ATT), no laboratório de Pesquisa, do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Belém, durante setembro de 2018. 

 

2.2 Determinação de pH endógeno 

 

As medidas de pH endógeno foram feitas após a abertura das embalagens. Para isto, 

utilizou-se do potenciômetro, com uma acurácia de 0,1, temperatura de 26°C (±2), previamente 

calibrado por meio de substâncias com pH = 7 e pH = 4,. A quantidade de 25 mL de cada suco de 

laranja industrializado foi colocada em um béquer, seguindo-se da imersão do eletrodo para a 

leitura, e então, o registro dos valores obtidos, sendo que após cada aferição o eletrodo era lavado 
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com água destilada e seco com papel toalha para que contaminasse as análises de pH das outras 

amostras. 

 

2.3 Determinação dos Sólidos Solúveis Totais (SST) 

 

O teor de SST nos frutos é normalmente obtido a partir de avaliações do grau Brix do 

fruto. O método para determinação de SST foi baseado na modificação do índice de 

refração da solução utilizando um refratômetro automático (Rudolph Research-J157), corrigindo 

para 20°C. O aparelho foi calibrado à temperatura ambiente com água destilada e em seguida foi 

adicionado três gotas do suco analisado sobre o prisma do equipamento, e então o equipamento 

ofereceu a resposta em Grau Brix (ºBrix). 

 

2.4 Acidez titulável (Teor de Acidez) 

 

As análises de acidez titulável (titulação com NaOH 0,1N – Merck) foram feitas pelo 

método da titulometria. Para isto, foi preparado uma solução de NaOH 01N, depois foi 

padronizada com solução de biftalato de potássio e como indicador a fenolftaleína 1%. Em 

seguida, titulou-se a amostra com a solução de NaOH 0,1N até aparecer a coloração rósea. 

Anotou-se os volumes gastos na titulação, em triplicata, para posterior cálculo do teor de acidez 

(%) expressa em gramas/100g. 

 

2.5 Acidez Total Titulável (ATT) 

 

Para quantificar o teor de ácido cítrico foi usada a seguinte relação: cada mL de NaOH a 

0,1N é equivalente a 0,0064 mg de ácido cítrico (C6H8O7). 

 

2.6 Determinação de Ratio 

 

O ratio é um importante indicador de qualidade do flavor em sucos cítricos, pelo fato de 

determinar as interações que ocorrerão entre o suco e receptores de paladar na língua humana, 

responsáveis pela recepção do sabor, sendo obtida pelo quociente entre o valor de sólidos solúveis 

totais (SST) e a acidez total do suco (ATT). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parâmetros físico-químicos obtidos a partir das análises efetuadas nos sucos de laranja 

industrializados obtidos em diferentes estabelecimentos na região central de Belém encontram-se 

na Tabela 1. 

Tabela 1 – Parâmetros físico-químicos obtidos dos sucos de laranja industrializados. 

1ATT; g% de ácido cítrico; 2Teor de Acidez (%): Acidez Titulável; 3SST: °Brix; 4Ratio: relação SST/ATT. 

Fonte: Autores, 2018 

 

Os parâmetros físico-químicos analisados no presente estudo são indicadores de 

características organolépticas, importantes no processo de industrialização dos sucos (DANIELI 

et al., 2009). Em relação aos atributos sensoriais, todas apresentaram sabor, cor amarela e aroma 

característicos da laranja. 

Como observado, na Tabela 1, o pH para o suco 100% Jandaia foi o mais elevado entre as 

amostras, e os néctares Maguary, VitaKids e Da fruta Premium apresentaram as menores médias 

de pH. De acordo com Oliveira et al. (2006), Silva et al. (2005), Jordão (2005) e Tavares et al. 

(2000) o pH para os sucos de frutas cítricas industrializados deve variar de 3,40 a 4,00, o que 

apenas as marcas Mais Vita, Maratá e Vigor Vig encontram-se dentro dessa faixa, isso pode ser 

justificado pela utilização de aditivos acidulantes, afim de prolongar a validade do produto 

(BARBOZA, 2018). 

Apesar disso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (2016) não 

estabelece um valor mínimo ou máximo de pH como padrão de identidade e qualidade (PIQ) para 

os sucos de laranja industrializados, somente para os néctares cujo valor é 3,00. Com isso, os 

 

Amostras 

Análises físico-químicas 

pH ATT1 Teor de Acidez (%)2 SST3 Ratio4 

Da fruta Premium 2,99 0,18 2,87 6,76 37,55 

Del Valle Kapo 3,06 0,16 2,59 9,71 60,69 

Mais Vita 3,98 0,20 3,09 6,25 31,25 

Maratá 3,65 0,17 2,65 11,25 66,17 

Maguary 3,36 0,24 3,75 12,05 50,21 

Maguary VitaKids 2,83 0,17 2,62 11,47 67,47 

Vigor Vig 3,70 0,20 3,08 13,37 66,85 

100% Jandaia 4,10 0,18 2,82 10,35 57,50 
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néctares Da fruta Premium e Maguary VitaKids apresentam valores abaixo do permitido pela 

legislação brasileira. 

A amostra de suco Del Valle Kapo apresenta o menor valor de acidez titulável, sendo a 

amostra de néctar Maguary a que apresenta o teor de acidez mais elevado. Entretanto, para sucos 

de laranja industrializados o MAPA (2016) não estabelece limites para acidez titulável, assim 

como não se encontra valores na literatura para esta variável de qualidade (FIGUEIRA et al., 

2010). 

De acordo com os parâmetros de qualidade exigidos pela Instrumentação Normativa nº 

169 de 1 de setembro de 2016, do MAPA, estabelece que para o suco de laranja industrializado 

os seguintes limites: SST, mínimo de 10,50 °Brix, e, ratio, mínimo de 7,0. Já o valor mínimo, 

estabelecido pelo MAPA (2016), para néctares é de: SST, mínimo de 10,50 °Brix, ratio, mínimo 

de 17,50, e, ATT, mínimo de 0,60. 

Em relação aos resultados de sólidos solúveis (SST) foi menor que 10,50 °Brix em quatro 

amostras (Mais Vita, Da fruta Premium, Del Valle Kapo e 100% Jandaia), os valores de °Brix 

muito baixos podem ser devido à adição excessiva de água, e como observados essas quatro 

amostras não respeitaram os valores mínimos previstos pela legislação em vigor, assim como 

algumas amostras analisadas por Santos et. al. (2012). No suco adoçado Del Valle Kapo a adição 

de açúcar eleva o teor de SST, e para retornar à concentração original, as indústrias adicionam 

água ao suco (FIGUEIRA, 2010). 

No caso das outras amostras de sucos de laranja, Jordão (2005), Tavares et al. (2000), 

Barboza et al. (2018), Figueira et al. (2010), Venâncio e Martins (2012), Silva et al. (2005), e, 

Danieli et al. (2009) também analisaram o teor de sólidos solúveis totais (SST) em sucos de 

laranja industrializados encontrando resultados semelhantes, maiores ou iguais a 10,50 °Brix 

estabelecidos pelas normas do MAPA. 

Quanto à acidez total titulável (ATT), a legislação brasileira estabelece para os néctares de 

laranja o valor mínimo de 0,60, o que não é observado em nenhuma das amostras de néctares 

analisadas. Já em relação aos sucos de laranja a legislação brasileira não estabelece um valor 

mínimo ou máximo de ATT. 

Os valores da relação SST/ATT (ratio) obtidos de todas as amostras diferentes de sucos 

de laranja industrializados estão de acordo com o que é estabelecido pela legislação brasileira. Os 
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altos valores de ratio encontrados nas análises se assemelham aos resultados obtidos por Figueira 

et al. (2010), entretanto, apesar das amostras estarem de acordo com as normas estabelecidas, 

Kimball (1991) cita que os consumidores preferem produtos com ratio entre 15 a 18 para os 

sucos cítricos. 

 

4. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos observou-se que, embora, algumas amostras analisadas 

estarem de acordo com as normas estabelecidas os diferentes tipos e marcas de sucos de laranja 

industrializados difere nos resultados dos parâmetros físico-químicos, isso pode ocorrer devido à 

distinta composição química dos néctares e sucos de laranja. 

Em relação aos atributos sensoriais, todas as amostras apresentaram sabor, cor amarela e 

aroma característicos da laranja. Dentre as oito amostras de sucos e néctares de laranja 

industrializados analisados, apenas a amostra Maratá e Vigor Vig encontram-se no limite de 

todos os padrões determinados pelo MAPA, e de outras pesquisas, apresentando-se estarem aptas 

para consumo. E as outras seis amostras não estavam dentro de algum parâmetro físico-químico, 

estabelecido pela legislação brasileira, seja no pH, no valor mínimo de sólidos solúveis, no ratio, 

ou na acidez total. 

Este resultado reforça a necessidade de maior controle por parte dos órgãos responsáveis 

pela fiscalização, assim como a necessidade de mais pesquisas sobre a composição química dos 

sucos industrializados, das embalagens “Tetra-Pak”, refrigeração inadequada, dentre outros 

fatores que podem influenciar nos resultados dos parâmetros físico-químicos dos sucos e néctares 

de laranja. Além disso, observa-se a ausência de alguns atributos na legislação brasileira tanto 

dos sucos quanto dos néctares de laranja industrializados, impossibilitando um controle de 

qualidade mais elaborado e rigoroso. Portanto, recomenda-se a fixação desses parâmetros pelo 

órgão responsável. 
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RESUMO  

A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº. 9.433/1997, 

previu diversos instrumentos com o intuito de promover a disponibilidade hídrica às presentes e 

futuras gerações, estimular o uso racional da água, bem como prevenir e defender a sociedade dos 

eventos hidrológicos críticos. Contudo, as implantações de alguns instrumentos encontram 

entraves que necessitam ser descobertos, tratados e superados. Nessa perspectiva, este trabalho 

estudou os planos estaduais de recursos hídricos no Brasil com o objetivo de descrever a sua 

finalidade, averiguar o andamento de sua implantação pelos estados e identificar os possíveis 

obstáculos a sua efetivação. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a fim de 

caracterizar o referido instrumento da PNRH, assim como uma pesquisa documental, pois os 

dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas acerca do panorama dos planos estaduais 

de recursos hídricos foram tratados por meio do software QGIS 2.14 Essen. Dessa forma, 

constatou-se que apenas 33,33% dos estados brasileiros já estão com seus planos de recursos 

hídricos elaborados, enquanto que a maioria restante ainda está em processo de licitação para a 

contratação de empresa habilitada para elaborá-lo, sendo importante destacar que somente o 

Amapá não tomou nenhum passo adiante para a implantação do instrumento em estudo. Após 

vinte anos da legislação de política hídrica, o Brasil ainda caminha lentamente no que tange à 

elaboração dos planos hídricos estaduais. 

 

Palavras-chave: Gestão hídrica. Bacia hidrográfica. Instrumento de gestão. 
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1. INTRODUÇÃO 

Por muitos anos, as águas superficiais e subterrâneas têm proporcionado diversos 

serviços em benefício da população e do sistema econômico como suprimento ao 

desenvolvimento da agricultura, da energia hidroelétrica e da navegação, a oportunidade de uso 

recreativo, a promoção da beleza estética dos ambientes e também são úteis para o transporte e 

a depuração de resíduos nelas descartados. Contudo, a infraestrutura inapropriada e/ou 

inadequada para a exploração dos recursos hídricos, a excessiva retirada da vazão dos rios, a 

poluição resultante das atividades industriais e agrícolas, as alterações nos regimes de fluxo de 

água e sedimentos, dentre outros fatores, afetam negativamente o suprimento e a qualidade de 

água exigida pelos múltiplos usos tanto dos seres humanos quanto dos ecossistemas (LOUCKS; 

BEEK, 2017). 

O contexto de vulnerabilidade da água dá-se pela incompatibilidade entre o quanto as 

atividades humanas demandam e o quanto a natureza pode oferecer o que prejudica a resiliência 

dos ecossistemas e esgota a sua capacidade de absorção, comprometendo o estoque de recursos 

e/ou a qualidade ambiental (LUSTOSA; CÁNEPA; YOUNG, 2010). As intervenções humanas 

diretas sobre os recursos hídricos, como a construção de barragens e canais, aliadas aos modos 

indiretos de interferência, a exemplo da alteração da paisagem para a produção de alimentos, 

geram impactos cumulativos que vão além da escala local em que ocorreram, atingindo o 

sistema hídrico global, devido ao fato de que a água do planeta está em constante movimento e 

em renovabilidade por conta do ciclo hidrológico (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2002). 

Braga et al. (2009) apontam que, embora 12% dos recursos mundiais de água doce 

estejam no Brasil, o país enfrenta sérios problemas de quantidade e qualidade de água para 

diferentes usos. Veiga e Magrini (2013) alegam que a gestão hídrica no Brasil é desafiadora 

devido à distribuição irregular dos recursos hídricos aliada às diferenças da distribuição 

populacional e das atividades econômicas.  

Pelas circunstâncias acima descritas, torna-se esperado que a efetivação ampla da Lei 

da PNRH encontre entraves. Contudo, é fundamental o estudo dos instrumentos integrantes da 

PNRH a fim de buscar identificar os aspectos que dificultam a sua implantação com o intuito de 

fornecer subsídios aos tomadores de decisão para que vislumbrem possibilidades de como 

contornar tais obstáculos e deem andamento no desenvolvimento da gestão hídrica. Nesse 
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sentido, este trabalho tem por objeto de estudo o instrumento de gestão hídrica denominado 

“plano de recursos hídricos”, previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei da PNRH. 

A legislação indica que os planos hídricos serão elaborados não somente por bacia 

hidrográfica e para o país, mas também por Estado, por ser um plano diretor que fundamentará e 

orientará a implantação da política hídrica, contendo um diagnóstico da situação atual dos 

recursos hídricos, considerando diversas variáveis como o crescimento demográfico, o balanço 

hídrico, entre outros (artigos 7º e 8º) (BRASIL, 1997). Partindo dessas premissas, questiona-se 

sobre como está o andamento de implantação dos planos hídricos estaduais em sendo um 

instrumento que deveria anteceder a implementação dos demais. Nesse contexto, objetiva-se 

descrever a finalidade do referido instrumento de política hídrica, averiguar o andamento de sua 

implantação pelos estados e identificar os possíveis obstáculos a sua elaboração. 

 

2. METOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva e, para tanto, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica, assim como documental (GIL, 2002). Foram elaborados mapas temáticos 

da distribuição espacial por meio do software QGIS 2.14 Essen dos dados disponibilizados no 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) acerca da situação dos 

planos estaduais de recursos hídricos (ANA, 2015). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSÃO 

3.1  Política Nacional de Recursos Hídricos: fundamentos, objetivos e diretrizes gerais 

A Lei da PNRH foi erigida tendo como orientação os princípios da Declaração de 

Dublin, cidade da Irlanda, a qual foi sede de um encontro internacional realizado em março de 

1992, que antecedeu a Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das 

Nações Unidas (SENRA; NASCIMENTO, 2012). Esse evento motivou o Brasil a inserir nos 

fundamentos da PNRH o reconhecimento da água como um bem público e como um recurso 

com disponibilidade limitada, atribuindo-lhe um valor econômico; a priorização do uso da água 

para a dessedentação de animais e o consumo humano nas hipóteses de escassez; a promoção 

dos múltiplos usos; a adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial de implantação da 

PNRH; e gestão descentralizada conforme artigo 1º, da PNRH (BRASIL, 1997; TUCCI, 2007). 
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Destaca-se que o modelo de gestão de recursos hídricos brasileiro tem como referência 

o modelo institucional francês, o qual incentiva a participação e institui a descentralização dos 

processos decisórios e consultivos em busca da concretização de um sistema integrado 

(THEODORO; NASCIMENTO; HELLER, 2016). A Lei da PNRH fundamenta-se em uma 

gestão descentralizada e participativa de acordo com o artigo 1º, inciso VI. 

Para tanto, previu um sistema de gerenciamento composto por espaços deliberativos 

em diversos níveis (bacia hidrográfica, estado e federação) com o intuito de possibilitar que os 

usuários com fins econômicos da água, a comunidade e ao Poder Público sejam integrados no 

processo de tomada de decisão (PORTO; PORTO, 2008). A política hídrica brasileira também 

associou diversos instrumentos (os planos, o enquadramento, a outorga, a cobrança e o sistema 

de informações sobre recursos hídricos), objetivando assegurar o acesso justo ao referido 

recurso natural e reconhecê-lo como um bem limitado e dotado de valor econômico, 

incentivando o uso racional e visando garantir a disponibilidade e a qualidade dos recursos 

hídricos para os múltiplos usos tanto da presente quanto das futuras gerações (BRAGA et al., 

2008; BRASIL, 1997). 

No que consiste aos objetivos da Lei da PNRH, há a retomada do princípio da 

solidariedade intergeracional, previsto no artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988, 

pelo qual recai sobre todos o dever de defesa e a preservação do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado para que as presentes e futuras gerações também possam desfrutar dos benefícios 

ofertados por ele (MILARÉ, 2011). Nesse aspecto, a referida lei infraconstitucional estabelece o 

objetivo de assegurar a disponibilidade hídrica necessária aos múltiplos usos, tanto em termos 

quantitativos como qualitativos, às gerações presentes e futuras; estimular o uso racional e 

integrado dos recursos hídricos em prol do desenvolvimento sustentável; bem como prevenir e 

defender a sociedade dos eventos hidrológicos críticos, de acordo como artigo 2º (BRASIL, 

1997; COUCEIRO; HAMADA, 2011). 

No intuito de alcançar tais objetivos por meio de processos participativos, a gestão 

hídrica brasileira conta com os planos de recursos hídricos como instrumento (PORTO; PORTO, 

2008). Segundo o artigo 6º, da Lei da PNRH, os planos hídricos são planos diretores 

estabelecidos em nível de bacia hidrográfica, estado e do País, que fundamentarão e orientarão a 

implantação política hídrica (BRASIL, 1997). 
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Trata-se de um documento no qual se materializará um planejamento, em termos de 

texto e de ações, e esse planejamento, por sua vez, é um processo que envolve um conjunto de 

decisões em busca do alcance de objetivos determinados (CAMPOS; SOUSA, 2001). Por isso, a 

legislação dispõe que deve conter informações mínimas sobre o diagnóstico dos recursos 

hídricos, analisando as alternativas de crescimento demográfico, a evolução das atividades 

produtivas e das modificações dos padrões de uso e ocupação do solo; bem como indicar os usos 

prioritários para a outorga e áreas a serem protegidas a fim de preservar os recursos hídricos; o 

plano deve conter também o balanço hídrico, indicando não somente as metas de racionalização, 

como também quais medidas, programas e projetos serão implantados para alcançá-las (artigo 7º, 

da Lei da PNRH) (ARAÚJO; GANEM; JURAS, 2006). 

No Brasil, os planos de recursos hídricos podem ser elaborados nas esferas nacional, 

estadual e em nível de bacia hidrográfica. A fim de orientar a elaboração dos planos hídricos, o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) elaborou as Resoluções nº. 17/2001 e nº. 

22/2002 (BOHN et al., 2008). Aquela dispõe que as Agências de Água são responsáveis pela 

elaboração dos planos, sob supervisão do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), mas, na ausência 

daquelas, o órgão gestor de recursos hídricos poderá assumir esta responsabilidade respeitando a 

dominialidade das águas, além de apresentar um Termo de Referência (CNRH, 2001). Na 

Resolução CNRH nº. 22/2002, são detalhadas as informações que deverão conter em um plano 

(CNRH, 2002). 

Convém salientar que, a partir de 1988, com a Constituição Federal, as águas passaram a 

ser bens de domínio da União ou dos Estados conforme os artigos 20, III, e 26, I, 

respectivamente. Com essa disciplina, extinguiu-se a propriedade privada dos recursos hídricos, 

derrogando-se os termos do Código de Águas de 1934 de que o proprietário da terra seria 

também o proprietário das águas nela inclusas (VIEGAS, 2005). 

 

3.2 A evolução da instituição dos planos estaduais de recursos hídricos 

Acerca da evolução da elaboração do referido instrumento em nível estadual, constatou-

se que apenas 33,33% dos estados brasileiros já estão com seus planos de recursos hídricos 

elaborados, enquanto que a maioria restante ainda está em processo de licitação para a 
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contratação de empresa habilitada para elaborá-lo, sendo importante destacar que somente o 

Amapá não tomou nenhum passo adiante para a implantação do instrumento em estudo (Figura 

1). 

Figura 1 – Andamento de implantação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos no Brasil. 

 
Fonte: ANA (2015). Elaboração dos Autores. 
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Aponta-se como um dos entraves encontrados para a elaboração e implantação dos 

planos de recursos hídricos a distribuição irregular dos recursos hídricos aliada às diferenças da 

concentração populacional e das atividades econômicas, que tornam desafiadora a gestão 

hídrica no Brasil, o que leva à priorização da implantação dos instrumentos da política hídrica 

nas regiões mais antropizadas e com problemas críticos de disponibilidade quali-quantitativa de 

água. A título de esclarecimento, a região Norte do país é a que concentra 68% dos corpos 

d’água, tendo baixa densidade populacional. Em contraste, a região Nordeste se caracteriza por 

deter a maioria dos semi-áridos do país, estando sujeita a severas secas recorrentes e a falhas 

das culturas (VEIGA; MAGRINI, 2013). 

Por outro lado, na região mais densamente habitada e urbanizada do país, o Sudeste, 

enfrenta escassez de água quantitativa e qualitativa. Na região Centro-Oeste, a rápida expansão 

da fronteira agrícola está começando a pressionar os recursos hídricos disponíveis, tanto na 

qualidade quanto na quantidade. Finalmente, a região Sul, uma região agrícola e industrial 

altamente desenvolvida, comercialmente orientada, tem algumas áreas com escassos recursos 

hídricos, mas em geral está em melhor situação do que as regiões Nordeste e Sudeste (VEIGA; 

MAGRINI, 2013). 

Outro possível entrave que pode surgir quando da elaboração do plano estadual de 

recursos hídricos é a definição da dominialidade da bacia hidrográfica. Considerando que o 

plano pode incluir a totalidade de uma bacia, uma sub-bacia de um tributário de uma bacia 

principal, ou um grupo de bacias, essa área de abrangência será delimitada pela área de atuação 

do CBH, mas pode ocorrer a superposição de áreas de atuação devido à dupla dominialidade das 

águas (BOHN et al., 2008). Como dito anteriormente, a CF estipulou as regras gerais sobre a 

dominialidade das águas e, a fim de auxiliar na identificação desse domínio, a Resolução nº. 

399/2004 da Agência Nacional de Águas definiu alguns critérios técnicos para tal fim (Quadro 

1). 
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Quadro 1. Critérios técnicos para definição da dominialidade das águas. 
Elemento Descrição 

Curso d’água É considerada uma unidade indivisível desde sua foz até a nascente 

Sistema hidrográfico No estudo do sistema, examina-se a corrente sempre de jusante para montante e 

iniciando-se pela identificação do seu curso principal 

Confluência Em caso de confluência, considerar-se-á curso d’água principal aquele 

cuja bacia hidrográfica tiver a maior área de drenagem 

Áreas de drenagem A determinação desse elemento será feita com base na Cartografia 

Sistemática Terrestre Básica 

Partes integrantes do 

curso d’água principal 

Os braços de rios, paranás, igarapés e alagados não serão classificados 

em separado, uma vez que são considerados parte integrante do curso 

d'água principal 

Fonte: ANA (2004), com adaptações. 

 

É importante que as áreas de atuação do CBH sejam bem delimitadas com o objetivo 

de evitar que os planos, em vez de prevenir conflitos, passem a gerar mais conflitos devido à 

superposição de áreas de atuação. Além disso, não se deve esquecer que é necessária a 

articulação entre planos quando se trata da relação rio principal e seus tributários (BOHN et al., 

2008). 

Para a elaboração de um bom plano, a American Society of Civil Engineers (ASCE) 

estabeleceu 11 regras detalhadas no Quadro 2 (CAMPOS, 1998). Tais regras deveriam ser 

levadas em consideração juntamente com o atendimento do conteúdo mínimo prescrito na Lei 

da PNRH para a constituição dos planos estaduais de recursos hídricos. 

Quadro 2. Regras para a elaboração de um plano de recursos hídricos. 
Item Detalhamento da regra 

Conteúdo Deve conter objetivos alcançáveis e cursos de ações alternativas para atingir 

esses objetivos 

Clareza Deve apresentar de forma clara e sucinta os objetivos e as metas que se espera 

atingir 

Área de planejamento Deve ser ampla o bastante para tirar vantagem das oportunidades e das 

economias de escala, mas, por outro lado, não deve mais ampla que o 

necessário 

Detalhamento adequado O nível de detalhe apresentados para as ações propostas deve ser compatível 

com as dimensões dessas ações 

Ajustamento multi-

setorial 

Deve ajustar-se aos outros planos de atividades socioeconômicas 

desenvolvidos em áreas correlatas 

Apresentar alternativas As alternativas devem ser identificadas e analisadas com vistas a apresentação 

de suas vantagens e desvantagens 

Alocação equitativa dos 

recursos 

Deve apresentar quais os recursos necessários para sua implementação e como 

eles devem ser usados 

Adequação às incertezas Deve ser um plano bastante flexível que possa ajustar-se a futuras condições 

sem grandes perdas ou traumas 

Viabilidade de 

implementação 

O plano deve ser implementável politicamente, tecnicamente, financeiramente 

e legalmente 

Envolvimento público Dever haver a participação das populações envolvidas desde os estágios 
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iniciais 

Boa base técnica Deve ter uma boa base de dados e uma avaliação adequada dos Planos 

Anteriores para que o Plano possa definir programas e projetos tecnicamente 

apropriados 

Fonte: Campos (1998), com adaptações. 
 

Outras dificuldades apontadas em relação à implantação de planos estaduais de 

recursos hídricos são: o reconhecimento das questões ambientais na definição de metas e ações; 

a harmonização dos conflitos de uso entre os grandes setores usuários com fins econômicos 

hegemônicos e os pequenos usuários bem como com os interesses da comunidade local; o 

planejamento em consonância com as práticas e instrumentos de uso e ocupação do solo 

(PERES; SILVA, 2013). Ressalta-se que os planos de recursos hídricos em suas diferentes 

escalas devem ser integrados, complementares, e não mera repetição um do outro, pois os 

planos com área de atuação mais amplas (a exemplo do Nacional) tendem a ser menos 

detalhados do que aqueles relativos a âmbitos espaciais menores (DUARTE; MARÇAL, 2010). 

Isso requererá uma boa coordenação das atividades no intuito de compatibilizar as demandas e 

integrar o planejamento. 

 

4. CONCLUSÃO 

Após mais de vinte anos de vigor da Lei da PNRH, o Brasil ainda caminha lentamente 

no que tange à elaboração dos planos hídricos estaduais.  
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RESUMO  

A água é um patrimônio da humanidade e indispensável para a existência da vida. No entanto, a 

disponibilidade de água para uso está se esgotando devido ao uso desordenado, contexto que 

revela a importância da conservação da água. Neste sentido, o estimulo à proteção de mananciais 

e redução no uso de insumos vem ganhando notoriedade em face a problemática vivida, sendo 

assim a reutilização de águas residuais, como a água cinza, vem ganhando destaque no atual 

contexto e para uso de fins menos nobres. Este estudo foi realizado na Mercer University, 

Campus Macon - GA (EUA) e buscou analisar dois grupos de sistemas de filtragem de areia 

intermitente, construídos com materiais de baixo custo e fácil acesso à comunidade, para 

tratamento de água cinza sintética a fim de reduzir a concentração de poluentes no efluente bem 

como alcançar ótimos níveis para os parâmetros de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e dessa forma incentivar a reutilização de efluentes, 

estando em acordo com as leis locais. Pôde-se verificar a eficácia do estudo para o tratamento do 

efluente em questão, visto que foi verificada considerável redução da concentração de DBO5 e 

DQO; com relação aos diâmetros eles não se apresentam significativos na remoção de eficiência 

segundo a comparação entre os grupos; não foram identificados problemas com relação à 

entupimento para nenhum dos grupos de filtros analisados e apenas o grupo 2 de filtros obteve 

resultados de acordo com o padrão de reuso USEPA (2012) para o parâmetro de DBO5. No 

grupo 1, apenas o filtro de 3 polegadas se apresentou em conformidade com tal padrão. 

 

Palavras-chave: Água Cinza. Filtros Intermitentes de Areia. Tratamento de água.  
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Belém (PA), 28 a 30 de novembro de 2018 

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO  

A água é um recurso renovável e limitado, no entanto sua potabilidade constitui-se um 

fator imprescindível nos dias de hoje, visto que devido ao aumento da população de forma 

desordenada atrelado ao uso indiscriminado de tal recurso promoveu uma ameaça à qualidade da 

mesma. Desta forma, o reuso de águas residuais atrelado ao tratamento adequado é considerada 

uma ótima alternativa para a problemática vivida atualmente, contribuindo para a 

sustentabilidade do planeta, na redução de insumos e na conscientização da população referente a 

da reutilização de água. 

O reuso de água auxilia na redução da demanda sobre os mananciais de água, devido a 

substituição da água potável por uma água apresentando qualidade inferior (BRASIL, 2005). 

Essa prática vem sendo utilizada em diversos países e se baseia no conceito da substituição de 

mananciais. Sendo assim, é possível poupar grandes volumes de água potável através do reuso 

quando se utiliza água de qualidade inferior, efluentes pós tratados, afim de atender as 

necessidades de água seguindo o padrão de potabilidade (BENASSI, 2007). 

A reciclagem de águas residuais e águas cinzas surgem como partes integrantes da gestão 

da demanda hídrica, promovendo a preservação da alta qualidade de água doce, bem como 

reduzindo poluentes no meio ambiente e os custos gerais de fornecimento. Este processo já é 

realidade em países como Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa, sendo que estes 

apresentam legislação específica para o desenvolvimento da atividade além de obrigações de 

implantação de sistemas de tratamento e recirculação da água utilizada (MORELLI,2005). 

Segundo Allen et al. (2010), o filtro aeróbico com a utilização de areia  é considerado uma 

das tecnologias mais comuns para o tratamento de água cinza, visto que tal metodologia fornece 

alta qualidade de efluentes com valores de DBO e sólidos suspensos totais (TSS) inferiores a 20 

mg.L-1. No Brasil, de acordo com a NBR 13969, recomenda-se o filtro de areia quando se deseja 

um sistema de pós-tratamento simplificado (ABNT, 1997). 

Desta forma, diante de toda essa conjuntura apresentada, o presente trabalho tem por 

objetivo o avaliar a eficiência de três tipos de filtros intermitentes de areia empregados para o 

tratamento de água cinza sintética realizados no departamento de Engenharia, da Mercer 

University, Campus Macon – Geórgia (EUA), e desta forma apresentar o filtro que obteve 
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resultados consideráveis para o tratamento do efluente analisando os níveis de Demanda química 

de Oxigênio – DQO, Demanda bioquímica de oxigênio – DBO . 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Informações sobre o estudo 

As análises e testes realizados no presente estudo foram realizados no laboratório de 

Engenharia Ambiental, localizado no departamento de Engenharia da Mercer University, campus 

Macon, GA, Estados Unidos. O experimento contou com o auxílio e supervisão do Professor Dr. 

Philip T. McCreanor, (Departamento de Engenharia Ambiental da Mercer University). 

A pesquisa teve como finalidade avaliar os níveis de DQO e DBO5 de dois grupos de 

filtros intermitentes de areia, sendo o grupo 1 (um) formado por filtros de diferentes diâmetros 

(3”, 4” e 6” – “ lê-se polegadas) e mesma taxa de carregamento hidráulico (40,8 lpd/m² - lê-se 

litros por dia por metros quadrados). Enquanto que, o grupo 2 (dois) era composto por filtros de 

mesmos diâmetros (4”) e taxas de carregamento hidráulico diferentes (24,5, 36,7 e 48,9 lpd/m²). 

No geral o projeto ocorreu durante um período de aproximadamente 40 semanas. 

2.2 Metodologia aplicada 

A fim de promover um tratamento apresentando baixo custo, os filtros intermitentes de 

areia foram construídos através de materiais acessíveis como tubos de PVC, areia e cascalho. Os 

filtros apresentavam três tipos de diâmetros, 3, 4 e 6 polegadas. A parte interna dos filtros era 

composta por 7,62 cm de cascalho, 76,2 cm de areia número 20 e 5,08 cm de cascalho. Vale 

ressaltar que os dois grupos de filtros foram construídos utilizando o mesmo design como pode 

ser observado pelo desenho seccional e os filtros utilizados no estudo, como demonstrado na 

Figura 1 abaixo. 
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Figura 5 - Desenho seccional dos filtros, filtros do grupo 1 e filtros do grupo 2, respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

A água cinza sintética, também denominada afluente neste estudo, era composta por três 

tipos de elementos: solução concentrada, água da torneira e efluente secundário, sendo feita de 

acordo com Regulamentação NSF 350 para sistemas de tratamento de efluente (BRUURSEMA, 

2011). Sua fabricação ocorria de forma diária, seguindo os componentes presentes na Tabela 1, 

totalizando 2,5 litros de água cinza sintética (afluente) ao dia, sendo a mesma mantida refrigerada 

durante o período de avaliação. Com relação ao efluente secundário, este foi obtido da Lower 

Poplar Wastewater Treatment Plant, localizada em Macon, Geórgia. 

 

Tabela 1 - Volumes de diluição 
Volumes de diluição 

Solução concentrada 133 mL 

Água da torneira 2317 mL 

Efluente secundário 50 mL 

Fonte: Autor, 2018 

 

O funcionamento dos filtros se davam de acordo com o volume de água cinza sintética 

que era carregada em cada um dos filtros associado às suas taxas de carregamento hidráulico, a 

Tabela 2 a seguir apresenta as caraterísticas de cada grupo estudado. 
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Tabela 2 - Grupos de filtros intermitentes. 

Grupos 
Diâmetros 

(polegadas) 

Taxas 

(lpd/m2) 

Afluente 

(mL) 

1 

3 “ 

4 “ 

6 “ 

40,8 lpd/m² 

40,8 lpd/m² 

40,8 lpd/m² 

195 

335 

760 

2 

4 “ 

4 “ 

4 “ 

24,5 lpd/m² 

36,7 lpd/m² 

48,9 lpd/m² 

205 

307 

409 

Fonte: Autor, 2018 

 

O desempenho dos filtros foi avaliado com base no monitoramento dos afluentes e 

efluentes da DQO e DBO5. Onde o teste de DQO irá quantidade de produtos químicos presentes 

na água que podem ser oxidados, foi realizado a cada três dias, afim de analisar o momento em 

que os filtros atingissem a estabilidade. Já o teste da DBO foi utilizado para verificar a 

quantidade de matéria orgânica disponível para a oxidação bacteriana. O resultado da DQO será 

maior que o resultado da DBO, na maioria das vezes, e é utilizado como guia para a diluição da 

DBO. 

Os resultados obtidos para as amostras de DQO e DBO5 e as taxas de remoção de 

eficiência dois grupos de filtros foram submetidos a análise estatística de Tukey a 5% de 

probabilidade, com auxílio do software Minitab® Statistical Software (Minitab Inc., 2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
3.1 Filtros intermitentes com diâmetros diferentes 

Para a análise estatística foram levadas em consideração as amostras de DBO5 e DQO e 

suas respectivas taxas de eficiência de remoção de DBO e DQO do grupo 1 (diâmetros 

diferentes) de 3, 4 e 6 polegadas de diâmetros e submetidas a mesma taxa de carregamento 

hidráulico (40,8 lpd/m²), como mostra a Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 - Teste de Tukey à 5%, para leitura dos parâmetros avaliados (DBO5, DQO e taxa de eficiência 

de remoção da DBO5 e DQO), no tratamento de água cinza sintética com a utilização de filtros 

intermitentes de areia 

 
 

DBO5 DQO 
Taxa de eficiência 

de remoção DBO 

Taxa de eficiência 

de remoção DQO 

BRANCO 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

0,35 C 

0,77 

5,12 

-4,40 

- - - 
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AFLUENTE 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

152,71 A 

61,12 

157,48 

147,95 

307,5 A 

99,9 

327,4 

287,7 

- - 

3” 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

8,98 BC 

13,83 

13,74 

4,22 

32,23 B 

38,0 

52,06 

12,41 

93,23 A 

11,22 

95,56 

90,90 

87,08 A 

16,53 

93,32 

80,83 

4” 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

12,79 B 

22,60 

17,55 

8,03 

39,75 B 

53,71 

59,58 

19,93 

90,26 A 

17,99 

92,59 

87,93 

83,95 A 

22,83 

90,20 

77,71 

6” 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

12,46 B 

19,00 

17,22 

7,69 

39,49 B 

47,12 

59,31 

19,66 

90,37 A 

15,56 

92,70 

88,04 

83,99 A 

20,71 

90,23 

77,75 

Médias que não compartilham letra, em uma mesma coluna, são significativamente diferentes. 

 

A tabela acima permite afirmar  que os três filtros possuem taxas de eficiência de remoção 

de DQO e DBO semelhantes, pois compartilham a mesma letra segundo a análise estatística 

Tukey (p<0,05) que foi realizada. Ainda é possível inferir segundo a Tabela 3 que os três filtros 

apresentaram resultados sempre superiores à 80% tanto para DQO quanto para DBO e todos 

reduziram os valores de DQO e DBO, apresentando taxas abaixo de 20 mg/l como comprovado 

por Dultra (2017) em seu estudo, desta forma os filtros podem ser considerados uma ótima 

alternativa para sua finalidade. 

 As Figuras 2 e 3 demonstram o comportamento da eficiência de remoção da DBO5 e 

DQO apresentada pelos filtros no período avaliado.  

De acordo com a figura 2 os filtros começam a ganhar estabilidade após 40 dias de 

experimento e seguem de forma crescente até fim do ensaio. Também demonstra que o filtro de 3 

polegadas (linha azul) atinge os níveis de eficiências mais rápido quando comparado aos filtros 

de 4 e 6 polegadas (linhas laranja e cinza, respectivamente). Após o período de 60 dias, os três 

filtros obtiveram eficiências acima de 90%. Somade G. et al. (2015) relataram em seu estudo 

remoções de DBO5 de 90 a 95%, utilizando filtros de areia.  

Segundo a figura 3, os três filtros atingem a estabilidade após aproximadamente 90 dias 

de experimento  se tratando de eficiência de remoção de DQO. Ao mesmo tempo, percebe-se que 

após esse período, os três filtros expuseram eficiências acima de 90%, corroborando os resultados 

encontrados por Sabbah et al. (2003). Estes autores identificaram remoção consistente de 70-90% 

utilizando filtros intermitentes de areia para tratamento de efluentes.  
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Figura 6 - Gráfico de eficiência de remoção                     Figura 7 - Gráfico de eficiência de remoção de 

de DBO5 para filtros com diferentes diâmetros.                    DQO para filtros com diferentes diâmetros. 

 

Fonte: Autor, 2018                                                                  Fonte: Autor, 2018 

 

3.1 Filtros intermitentes de diâmetros iguais 

Para a análise estatística foram levadas em consideração as amostras de DBO5 e DQO e 

suas respectivas taxas de eficiência de remoção de DBO e DQO do grupo 2 filtros de diâmetros 

iguais e taxas de carregamento hidráulico diferentes (24,5, 36,7 e 48,9 lpd/m²) como mostra a 

Tabela 4, a seguir. 

Tabela 4 - Teste de Tukey à 5%, para leitura dos parâmetros avaliados (DBO5, DQO e taxa de eficiência 

de remoção da DBO5 e DQO), no tratamento de água cinza sintética com a utilização de filtros 

intermitentes de areia 

 
 

DBO5 DQO 
Taxa de eficiência de 

remoção DBO 

Taxa de eficiência de 

remoção DQO 

BRANCO 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

0,37 C 

0,67 

3,66 

-2,90 

- - - 

AFLUENTE 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

146,33 A 

52,78 

149,62 

143,04 

286,05 A 

85,9 

298,0 

274,9 

- - 

24,5 lpd/m2 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

4,96 BC 

11,64 

8,26 

1,67 

18,05 B 

20,02 

29,06 

6,51 

96,42 A 

10,03 

97,71 

95,13 

92,98 A 

8,25 

95,22 

90,74 

36,7 lpd/m2 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

5,54 BC 

13,33 

8,82 

2,25 

20,35 B 

21,70 

31,85 

8,76 

96,14 A 

10,34 

97,43 

94,86 

92,08 A 

9,10 

94,32 

89,84 

48,9 lpd/m2 

Média 

Desvio padrão 

Máximo 

Mínimo 

7,50 B 

19,81 

10,79 

4,21 

24,74 B 

22,85 

36,38 

13,10 

95,12 A 

10,67 

96,41 

93,83 

90,34 A 

9,82 

92,59 

88,08 

Teste de eficiência 
Teste de férias 
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Médias que não compartilham letra, em uma mesma coluna, são significativamente diferentes. 

 

A tabela acima demonstra também que houveram redução da DBO5 através dos filtros 

com taxa de carregamento distintos e mesmo diâmetro. Logo, o tratamento se mostra eficiente 

visto que apresentou resultados consideráveis de redução do parâmetro avaliado. De acordo com 

a analise estatística Tukey (p<0,05) realizada, o filtro com taxa de carregamento de 48,9 lpd/m2 

apresentou resultados significativamente diferentes em relação aos filtros de 24,5 e 36,7 lpd/m2.  

Para a análise de DQO, os três filtros apresentaram-se semelhantes entre si, não 

demonstrando nenhuma diferença significativa. Já om relação à analise de DBO5 os três filtros 

exibiram médias menores que 10 mg/L, o que segundo USEPA (2012) indicam viabilidade de 

reuso para o parâmetro em análise. No tocante às analises de eficiência de remoção de DBO, os 

três filtros exibiram comportamento semelhante, mostrando eficiência de remoção média acima 

de 95%. Do mesmo modo, para a análise de eficiência de remoção de DQO, os três filtros 

apresentaram eficiência semelhante entre si, com remoção média acima 90%. 

As Figuras 4 e 5 demonstram o comportamento da eficiência de remoção da DBO5 e 

DQO apresentada pelos filtros no período avaliado. A Figura 4 demonstra que, após quase 70 

dias do experimento, os três filtros demonstram uma tendência de aumento em sua eficiência, 

manifestando um ciclo estável. Também conclui-se que o filtro de 24,5 lpd/m2 (linha cinza) 

exibiu percentuais de remoção maiores num curto período de tempo em relação aos filtros de 

36,7 e 48,9 lpd/m2 (linhas laranja e azul, respectivamente). Não obstante, todos os filtros 

demonstraram expressiva eficiência de remoção de DBO5 e maiores que 90%, depois de 

alcançada a estabilidade. 

Com base na Figura 5 é possível afirmar que a eficiência de DQO apresentaram certa 

estabilidade para os três filtros após aproximadamente 100 dias de experimento, demonstrando 

tendência crescente quanto aos percentuais de remoção. É valido observar que, mais uma vez o 

filtro de 24,5 lpd/m2 (linha cinza) atinge o momento estável num período de tempo menor quando 

comparado aos filtros de 36,7 e 48,9 lpd/m2 (linhas laranja e cinza, respectivamente). Contudo, 

após a estabilidade os três filtros apresentam algumas variações, porém expressivas eficiências de 

remoção, acima de 90% até o fim do estudo. 
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Figura 8 - Gráfico de eficiência de remoção          Figura 9 - Gráfico de eficiência de remoção  

de DBO5 para filtros com mesmos diâmetros                      de DQO para filtros com mesmos diâmetros  

e taxas de carregamento hidráulico diferentes         e taxas de carregamento hidráulico  

diferentes 

 

Fonte: Autor, 2018                                                                  Fonte: Autor, 2018 

 

 

4. CONCLUSÕES 

Este estudo visou à avaliação de duas propriedades dos filtros intermitentes de areia no 

tratamento de águas cinzas sintéticas: remoção de DBO e DQO. A partir do levantado, pôde-se 

constatar que a redução da concentração de DBO5 e DQO ocorreu de forma considerável; os 

diâmetros dos filtros de areia não se apresentam significativos na remoção de eficiência; não 

foram identificados problemas com relação à entupimento para nenhum dos grupos de filtros 

analisados e apenas o grupo 2 de filtros obteve resultados de acordo com o padrão de reuso 

USEPA (2012) para o parâmetro de DBO5. No grupo 1, apenas o filtro de 3 polegadas se 

apresentou em conformidade com tal padrão. 

 

Os filtros de areia se apresentaram uma ótima alternativa para reutilização de águas cinzas 

sintéticas, pois além de promover alta eficiência de remoção de DBO5 e DQO, auxiliam na 

diminuição do uso da água potável por meio da reutilização de uma água com qualidade inferior 

e tornam atrativos os investimentos do sistema por apresentar procedimentos simples e baixo 

custo de implantação. Demonstram-se uma maneira válida para testes e aprimorarão de trabalhos 

desenvolvidos no Brasil, para o tratamento de efluentes domésticos. No entanto, cabe frisar que é 

imprescindível e ideal a criação de leis específicas para águas residuárias como a água cinza, no 

Brasil. 
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Para os parâmetros analisados, DBO5 e DQO, os dois grupos de filtros se apresentaram 

eficientes para o tratamento da água cinza sintética, apresentando eficiência de remoção acima de 

80%, o que os tornam um tratamento viável. No entanto, para indicar seu uso propriamente dito 

são necessárias análises adicionais como os parâmetros de turbidez, sólidos dissolvidos, pH, etc. 

com o intuito de validar a reutilização dos filtros para o reuso. 

Recomenda-se a realização de estudos mais aprofundados para a avaliação de outras 

propriedades destes equipamentos no tratamento de águas cinzas. 
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RESUMO  

Gramas são plantas perenes da família Poaceae que são utilizadas como gramados esportivos e 

jardins, essas plantas podem ser atacadas por diversos microrganismos, com fungos, que causam 

depreciação do seu valor econômico. O controle biológico desses microrganismos tem-se 

mostrado bastante eficaz, o gênero Trichoderma é o principal gênero de fungos utilizado com 

esse propósito. O objetivo do presente trabalho foi analisar a atividade antagônica de isolados de 

T. asperellum sobre Curvularia, agente etiológico de manchas foliares em grama esmeralda. A 

metodologia adotada para o teste de controle, in vitro, do patógeno foi o método de culturas 

pareadas em placas de Petri. Para tal, gramas com sintomas de manchas foliares foram utilizadas 

para o isolamento do patógeno, identificado como Curvularia. Os isolados de T. asperellum 

foram fornecidos pelo Laboratório de Proteção de Plantas e pertencem a coleção de 

microrganismos promotores de crescimento em plantas. Foram utilizados cinco tratamentos e 

quatro repetições, avaliação consistiu em medir o diâmetro do patógeno com auxílio de 

paquímetro digital, os dados foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo 

teste de SNK. Todos os isolados de T. asperellum foram eficientes em inibir o crescimento 

micelial de Curvularia com inibição variando entre 49 e 52%, foi possível visualizar por meio de 

microscopia óptica o micoparasitismo dos isolados de T. asperellum sobre o patógeno. Conclui-

se que todos os isolados testados apresentam a capacidade de inibir o crescimento micelial de 

Curvularia, o agente causal de manchas foliares em grama esmeralda. 

 

Palavras-chave: Antagonismo. Doença de planta. Zoysia japonica. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO 

 Grama esmeralda (Zoysia japonica) é uma planta perene da família Poaceae. Segundo 

Nechet e Halfeld-Vieira essa planta ornamental é utilizada principalmente como gramados, 

campos de futebol e jardins. 

 Segundo Picarelli et al. (2015) a produção de grama movimenta aproximadamente 350 

milhões de reais por ano, com uma área de cultivo de 17 mil ha. 

 A presença de doenças em plantas ornamentais causa a depreciação econômica e perdas 

ao produtor, os principais agentes biológicos que afetam os gramados são os fungos 

fitopatogênicos (PICARELLI et al., 2015). 

 Dentre os fungos que atacam gramas está o gênero Curvularia. Segundo Santos et al 

(2018) esse gênero apresenta mais de 40 espécies vivendo com saprófitas, endofíticos e a maioria 

como patógenas de plantas.   

 No MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) o único fungicida 

registrado para gramados é o Daconil BR na forma de pó molhável, cujo ingrediente ativo é o 

clorotalonil. Esse fungicida é classificação como extremamente tóxico ao homem e muito 

perigoso ao meio ambiente. Segundo Picarelli et al (2015) o controle químico não é permitido em 

jardins residenciais.  

 Microrganismos com potencial antagônico podem atuar no controle biológico de 

patógenos de diversas formas. Segundo Pedro et al. (2012) as espécies de Trichoderma são 

capazes de proteger plantas de outros microrganismo por meio do micoparasitismo, da liberação 

de substâncias tóxicas, pela competição por espaço e nutrientes, dentre outros.     

 Trichoderma apresenta rápido crescimento e esporulação, pode crescer ainda por 

fragmentos de hifas assim como apresentar estruturas de resistência em condições ambientais 

adversas chamados de clamidósporos (INFANTE et al., 2009). 

 O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial de controle, in vitro, de isolados de 

Trichoderma asperellum sobre Curvularia, agente etiológico de manchas foliares em grama 

esmeralda. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O experimento foi conduzido no Laboratório de Proteção de Plantas da Universidade 

Federal Rural da Amazônia, campus Belém. 

 Gramas com sintomas de manchas foliares (Figura 1 - a) foram utilizadas para o 

isolamento do patógeno. As folhas sintomáticas (Figura 1 - b) foram coletadas e fragmentadas em 

pequenos pedaços os quais foram esterilizados em álcool 70% por 30 segundos e em hipoclorito 

por 2 min, lavados em água destilada estéril e secados em papel filtro. Em seguida os fragmentos 

de folhas foram incubados em meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA) para o crescimento do 

patógeno.  

 Com o crescimento das colônias foram obtidas placas puras do patógeno que foi 

identificado com Curvularia sp. (Figura 1 - c). Após a identificação o isolado foi adicionado à 

coleção de microrganismos do Laboratório de Proteção de Plantas-UFRA.  

  

Figura 1 – a) Grama esmeralda com sintomas; b) Folhas com manchas necróticas; c) Conídios e 

conidióforos de Curvularia sp. 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

 Os isolados de Trichoderma asperellum utilizados no experimento foram fornecidos pelo 

Laboratório de Proteção de Plantas e fazem parte da coleção de microrganismos promotores de 

crescimento em plantas. Os isolados foram repicados em meio BDA e incubados por sete dias em 

temperatura ambiente e luz constante. 
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 Para o teste de controle do patógeno foi adotado o método de culturas pareadas. Placas 

contendo meio de cultura BDA receberam dois discos contendo estruturas de T. asperellum e de 

Curvularia, em lados opostos. Feita a inoculação dos discos as placas foram mantidas em salas 

climatizadas a luz constante por sete dias. 

 A avaliação consistiu em medir o diâmetro do patógeno com auxílio de paquímetro 

digital. Foi utilizado o calculo de porcentagem da inibição do crescimento micelial utilizado por 

MENTEN et al. (1976), onde: Inibição (%) = [(crtest – crtrat) /crtest] x 100, onde: crtest = 

crescimento radial testemunha; crtrat = crescimento radial tratamento. 

 O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e quatro repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

agrupadas pelo teste de Student-Newman-Keuls, a 5% de probabilidade, utilizando o software R 

versão 3.1. 

   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Todos os isolados de Trichoderma asperellum foram eficientes em inibir o crescimento 

micelial de Curvularia (Tabela 1). 

 
Tabela 1 – Confronto direto entre isolados de Trichoderma asperellum e Curvularia sp., in vitro. 

Código Confronto Crescimento micelial (mm) % inibição 

T06 Trichoderma asperellum x Curvularia sp. 35,48 a 49,76 

T09 Trichoderma asperellum x Curvularia sp. 35,13 a 50,25 

T12 Trichoderma asperellum x Curvularia sp. 34,64 a 50,95 

T52 Trichoderma asperellum x Curvularia sp. 33,60 a 52,42 

--- Curvularia sp. (Controle) 70,62 b 00,0 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente, pelo teste de Student-

Newman-Keuls, a 5% de probabilidade. (CV% = 17,14) 

 

Os isolados de T. asperellum não diferiram entre si na inibição do patógeno. Além disso, 

observou-se crescimento e esporulação dos isolados sobre o patógeno, indicando micoparasitismo 

(Figura 1). Segundo Infante (2009) o processo de micoparasitismo é complexo e depende dos 

fungos envolvidos e das condições ambientais.  

De acordo com Infante et al. (2009) o gênero Trichoderma consegue detectar a presença 

de outros fungos e lançar hifas em sua direção, essa característica é chamada de crescimento 
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quimiotrópico. Ainda para o mesmo autor a adesão e o enrolamento das hifas são etapas 

importantes no processo de micoparasitismo.  

Por meio de microscopia óptica foi possível visualizar o enrolamento das hifas de T. 

asperellum sobre as hifas de Curvularia, conforme a figura 1, indicado pela seta. 

 

Figura 1 – Confronto direto entre isolados de Trichoderma asperellum (à direita) e Curvularia (à 

esquerda). Enrolamento de hifas, indicando micoparasitismo (seta). 

 

Fonte: Autores 

 

 A aderência das hifas ocorre devido à formação de estruturas específicas parecidas com 

ganchos que se prendem as hifas do hospedeiro facilitando o processo de micoparasitismo.  

 Silva et al. (2013) usando isolados de Trichoderma em testes de antagonismo conseguiu 

inibir o crescimento micelial de Curvularia que apresentaram diâmetros de colônia variando de 

16,07 a 31,75 mm.  

 A inibição pode iniciar antes do contato entre as hifas. Segundo Leal et al. (2018) isolados 

de T. asperellum foram capazes de produzir metabolitos difusíveis a partir de 48 horas, em testes 

de antagonismo in vitro. 
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4. CONCLUSÃO  

 Nas condições em que o experimento foi conduzido conclui-se que todos os isolados 

apresentam potencial de inibir o crescimento micelial de Curvularia, agente causal de manchas 

foliares em grama esmeralda. 

 Os resultados obtidos evidenciam a potencialidade dos isolados de T. asperellum no 

controle de doenças em plantas, para tal, são necessários teste in vivo. 
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RESUMO  

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) são áreas importantes para a recuperação 

e preservação da biodiversidade. Entretanto há uma baixa aceitação dessas áreas pela comunidade 

em decorrência dos processos envolvidos na sua criação e gerência, gerando alguns conflitos. 

Através da percepção ambiental é possível se propor atitudes coesas, levantando importantes 

dados para planejamento e implementação da Educação Ambiental em Unidades de Conservação 

(UC) como esta. Com isso, o presente estudo foi realizado na circunvizinhança da RPPN Osório 

Reimão, que está localizada no perímetro urbano do município de Cametá – Pará, com o objetivo 

de analisar a percepção ambiental dos moradores residentes no entorno desta RPPN, buscando 

conhecer os sentidos e condutas que guiam a relação dos moradores que vivem nos seus limites. 

Para coleta de dados foram realizadas entrevistas com perguntas abertas sobre o perfil social e a 

percepção ambiental e os dados foram analisados de maneira quantitativa e qualitativa. Durante a 

pesquisa pode perceber que poucos moradores tem uma noção do que é uma UC, incluindo seus 

objetivos como uma área de conservação. Pode-se perceber que um maior número de pessoas 

responderam corretamente sobre o que entendiam ser uma RPPN, se comparado com as UCs. 

Com isso foi possível perceber que os moradores entrevistados conhecem a existência da RPPN 

Osório Reimão, mas não a conhece a sua categoria e finalidade. Além disso apesar de muitos 

citarem pelo menos um benefício, aproximadamente 30% dos entrevistados não souberam listar 

algum benefício desta área. Com relação aos maleficios, 31,91% afirmaram que é a partir da 

RPPN que animais peçonhentos entram no terreno de suas casas. Por isso ver-se a necessidade 

ações em educação ambiental, assim como indica que os órgãos ambientais devam investir na 

infraestrutura básica da unidade. 

 

Palavras-chave: Percepção ambiental. Unidade de Conservação. Cametá. 
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1. INTRODUÇÃO  

As Unidades de Conservação (UCs) foram estabelecidas com o objetivo principal de 

proteger ao máximo a diversidade dos ecossistemas e espécies existentes do território (TORRES 

E OLIVEIRA, 2008). Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (lei nº 

9.985 de julho de 2000), as UCs são espaços territoriais que, com seus recursos e relevantes 

características naturais, são instituídos pelo poder público, com limites e objetivos de 

conservação, de acordo com o regime administrativo, sob garantias de proteção.  

As UCs dividem-se em Unidade de Proteção Integral, qual objetiva preservar a natureza 

admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais e excluindo alguns casos previsto em 

lei, e Unidade de Uso Sustentável, que objetiva realizar a conservação da natureza com uso 

sustentável de parte dos seus recursos naturais (BRASIL, 2011). 

Neste último grupo, Unidade de Uso Sustentável, está incluída entre as suas categorias, a 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), sendo esta uma área privada, gravada com 

perpetuidade e com o objetivo de conservar a diversidade biológica (BRASIL, 2011). Esta área 

privada ajuda ativamente na proteção do meio ambiente, aumentando as chances de conseguir 

mais áreas protegidas, em qualidade e quantidade (DIAS E MOTA, 2015).  

Apesar da importância das UCs, qualquer categoria pertencente ao SNUC é visível a 

pressões e conflitos existentes, os quais uma parte pode estar relacionada com a baixa aceitação 

dessas áreas pela comunidade em decorrência dos processos envolvidos na sua criação e gerência 

(DRUMMOND, 2002). Diante desse quadro, a percepção ambiental se torna uma ferramenta 

importante para o reconhecimento dos moradores de áreas em torno das UCs (PRADEICZUK; 

RENK; DANIELI, 2015) 

A Percepção Ambiental é uma ferramenta que deve ser utilizada para identificar pontos 

positivos e negativos do homem em relação a natureza em segmentos da sociedade, 

possibilitando adaptar as ações às necessidades peculiares de cada grupo (TORRES E 

OLIVEIRA, 2008). O mesmo autor aborda que através dessa ferramenta também pode-se tomar 

atitudes necessárias de maneira coesa e levantar importantes dados para planejamento e 

implementação da Educação Ambiental (EA) em UCs. 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção ambiental dos 
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moradores residentes no entorno da RPPN Osório Reimão, localizada no município de Cametá-

Pará, na busca de conhecer os sentidos e condutas que guiam a relação dos moradores que vivem 

nos limites da RPPN. Além disso também poderá servir de base, futuramente, na criação e 

execução de projetos de educação ambiental voltados para os moradores da circunvizinhança da 

reserva. 

  

2.  METODOLOGIA  

O presente estudo foi realizado com moradores residentes na circunvizinhança da RPPN 

Osório Reimão, tendo como limite os endereços: Travessa D. Pedro I e Rua Baixo Verde (e o Rio 

Tocantins) à Leste, Avenida Cônego Siqueira ao Norte, Travessa Cerzinando Cardoso à Oeste e a 

Industria e Comércio e Conservas Kurimã ao Sul. Esta UC está localizada no perímetro urbano 

do município de Cametá, no estado do Pará, localizado na mesorregião do nordeste paraense, à 

margem esquerda do Rio Aricurá, mais especificamente na Microrregião do Baixo Tocantins. O 

município possui uma população de 120.896 habitantes, com densidade demográfica de 39,23 

hab./km 2 e ocupa uma área territorial de 3.108 km² (IBGE,2010). 

 Figura 1- Localização da RPPN Osório Reimão. A) Mapa do Pará com a localização da cidade de 

Cametá. B) Foto aérea da RPPN Osório Reimão na margem do Rio Aricurá na cidade de Cametá.  

Fonte: A) google imagens (adaptado). B) Fonte: google maps (adaptado). 

              A área da RPPN Osório Reimão está localizada nas coordenadas 2°15'4.8"S 
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49°30'18.4"W e tem um tamanho geral de 10,60 Hectares, mas com apenas 8,80ha efetivamente 

transformados em reserva, pois ainda há uma parte degradada devido anos de explorações 

extrativistas frequentes antes de se tornar uma UC (MARTINS, 2004). A RPPN Osório Reimão 

tem como proprietária a Sr.ª Maria de Jesus Girard Reimão e, responsável, o Sr. Assis Girard 

Reimão. Antes de ser tornar uma reserva, a área era uma olaria, onde era retirada argila para fazer 

telhas e tijolos, gerando grandes impactos ambientais (BAIA E JÚNIOR, 2008). Além disso, o 

lugar sofria com muitas invasões de caçadores e pescadores não autorizados e que, para amenizar 

a exploração da área, foi transformada em um RPPN afim de recuperar a biodiversidade que 

estava desaparecendo do local. Mesmo assim a área ainda vive em conflito e sofre invasões por 

parte da comunidade por falta de conscientização (TRINDADE, 2008). 

           Para coleta de dados foram realizadas entrevistas com perguntas abertas, baseado no 

estudo de Pradeiczuk; Renk; Danieli (2015). As entrevistas iniciaram com perguntas sobre o 

perfil social e, após, sobre a percepção ambiental da reserva. Com isso, tentou-se compreender a 

relação dos moradores com a reserva, procurando entender quais os malefícios e benéficos que os 

moradores que vivem próximo da reserva acreditam encontrar. Foram entrevistados os moradores 

que residem na Travessa Dom Pedro I, Avenida Cônego Siqueira, Travessa Cerzinando Cardoso, 

Travessa Baixa Verde e a margem do Rio Aricurá, localizados nos limites desta RPPN. Foi 

realizada também uma entrevista com o responsável pela área em estudo, Sr. Assis Girard 

Reimão, para coleta de informações sobre a reserva. Os dados foram analisados de maneira 

quantitativa, em porcentagem através da ferramenta Epi Infotm; e qualitativa, a partir de 

informações importantes das respostas obtidas na aplicação dos questionários.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Durante a pesquisa foram entrevistados 47 moradores, das quais a idade variou de 18 a 77 

anos, sendo 61,54% do sexo feminino e 38,46% do sexo masculino. Quanto ao nível escolar dos 

entrevistados, 51,16%, possuem o ensino médio, 41,87% ensino fundamental e, apenas, 6,98% 

ensino superior. Sobre a ocupação profissional, 43,47% são donas de casa, 10,86% aposentados 

ou pensionista, 13,03% são autônomos, 13,04% estudantes, 13,05% pescadores e 2,52% 

servidores públicos. 

Apesar de morarem no entorno de RPPN, quando perguntado sobre o que entendiam 
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sobre UC, em 10,00% disseram já ter ouvido falar, 52,00% nunca ouviram falar e 38,00% 

disseram estar associado a preservação. Dessa maneira pode perceber que poucos moradores tem 

uma noção do que é uma UC, incluindo seus objetivos como uma área de conservação.  

Quando perguntados sobre o que entendiam sobre Reserva Particular do Patrimônio 

Natural, 20,83% desconheciam o termo, 22,91% ouviram falar e 56,25% responderam estar 

relacionado a preservação uma area de floresta, de animais e plantas, assim como ser um local 

restrito. Pode-se perceber que a resposta ditas desse último dado foi maior que o conhecimento 

sobre as UCs provavelmente devido a proximidade e conhecimento da comunidade sobre a RPPN 

Osório Reimão. Isso se reflete ao serem perguntados sobre se conheciam a RPPN Osório Reimão, 

com afirmativas em 69,05% e, quando perguntados onde a mesma se localiza, 73,33% também 

sabiam. Foi possível perceber os moradores entrevistados conhecem a existência da RPPN Osório 

Reimão, mas não a conhece a sua categoria e finalidade. 

Em relação aos benefícios trazidos pela criação da RPPN Osório Reimão, 31,91% dos 

entrevistados disseram beneficiar a melhoria do clima, 12,77% a proteção tanto da fauna, flora e 

dos recursos hídricos, 6,38% a proteção da fauna, 6,38% a proteção da flora e 2,13% a proteção 

tanto da fauna e flora (Tabela 1). Entretanto um dado preocupante foi que 29,79% responderam 

que a RPPN não traz benefícios. Essas dados demonstram a falta de conhecimento da população 

que mora ao redor da reserva, quanto a importância de se preservar e proteger áreas florestais, 

demonstrando segundo Dias (2013) que os moradores conhecem pouco sobre os benefícios de 

uma RPPN.  

Como benefício também citado em 6,38% dos moradores citados foi a segurança. Esse foi 

uma citação dos moradores do rio Rio Aricurá pois, segundo eles, quando a área não era uma 

reserva, havia o constante aparecimento de caçadores, causando medo nestes moradores. 
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Tabela 1- Pergunta sobre os benefícios que a RPPN Osório Reimão pode trazer para o entrevistado e sua 

família. 

Fonte: Autores, 2018 

 

Em relação aos malefícios trazidos pela criação da RPPN Osório Reimão, 31,91% dos 

entrevistados disseram não trazer malefícios e, a resposta mais relevantes com motivo, está o 

aparecimento de animais peçonhentos, respondida por 31,91% dos entrevistados (Tabela 2). Este 

último ocorre por conta da reserva estar localizada em área urbana, fazendo fundo com as 

residências dos moradores entrevistados. Entretanto devido à falta de investimentos na mesma, 

com alguns trechos do limite não murado, permite, segundo os moradores, a passagem de animais 

como cobras e aranhas para a área de suas casas.  

Além do aparecimento de animais peçonhentos, outro maleficio apontado associado em 

10,64% dos entrevistados foi o não acesso a reserva (Tabela 2). Muitos moradores, que agora não 

podem acessar a reserva, colhiam frutos e pescavam, pois existem muitas árvores frutíferas no 

local e um igarapé, que abriga várias espécies de peixes. Isso demonstra, de acordo com 

Drumond (2008), a urgente necessidade de informar os residentes do entorno em como melhor se 

utilizar dos recursos desta área sem agredi-la. 

Em 17,02% dos entrevistados demonstraram preocupação em contrair doenças através de 

mosquitos que, segundo eles, vem da reserva (Tabela 2). Entretanto, segundo o responsável pela 

reserva, alguns moradores jogam lixo e despejam esgotos nos quintais das residências, sendo 

também responsáveis pelo aparecimento de locais propícios para criação de mosquitos. Segundo 

 % 

Melhoria do clima                    31,91 

Não traz beneficio 29,79 

Proteção da fauna, flora e recursos hídricos 12,77 

Não souberam responder 10,64 

Proteção da flora 6,38 

Proteção da fauna 6,38 

Segurança 6,38 

Proteção de fauna e flora 2,13 

Total 100 
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Ribeiro e Rooke (2010) o lixo, de maneira indireta, quando não coletado e disposto 

incorretamente, pode ser tornar um local propício de proliferação de doenças, através por 

exemplo se tornando locais onde vetores encontram alimento, abrigo e condições adequadas para 

proliferarem.   

A falta de estrutura da reserva foi apontado em 12,77% dos entrevistados (Tabela 2), 

como um problema desta RPPN. Isso se dá devido a reserva não possuir estrutura adequada para 

receber turistas e moradores, demostrando a falta de interesse dos órgãos ambientais em investir 

em obras de infraestrutura no local. De acordo com o responsável da reserva, os órgãos públicos 

do município não oferecem nenhum tipo de apoio para a reserva. 

A falta de estrutura causa outro malefício, a insegurança, citado em 4,26 % dos moradores 

entrevistados. Esse ponto se dá pois a reserva não possui muro em todo o seu limite. Com isso, o 

local não impede a entrada de pessoas, propiciando assim um local de esconderijo e rota de fuga 

para meliantes.   

 

Tabela 2 - Pergunta sobre os malefícios que a RPPN Osório Reimão pode trazer para o entrevistado e sua 

família. *Taxa inclusa no aparecimento de animais peçonhentos por sempre estarem associadas. 

Fonte: Autores, 2018 

 
4. CONCLUSÃO 

Através desse estudo foi possível compreender que grande parte dos moradores ainda 

desconhecem o que é uma UC e uma RPPN, mesmo morando no entorno de uma dessas unidades 

de conservação. Poucos conhecem os benefícios que a RPPN Osório Reimão pode trazer e ainda 

 % 

Aparecimento de animais peçonhentos 31,91 

Não traz malefícios 31,91 

Contrair doenças 17,02 

Não soube responder 12,77 

Falta de infraestrutura 12,77 

Insegurança 4,26 

Não acesso a reserva (*) 10,64* 

Total 100 
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possuem uma visão negativa com impressões de malefícios associados a esta unidade de 

conservação. Por isso ver-se a necessidade em realizar ações em educação ambiental voltadas 

para o reconhecimento dos benefícios e desmistificação sobre alguns malefícios indicados como 

problemas dessa uma UC, assim como indica que os órgãos ambientais devam investir na 

infraestrutura básica dessas unidades.  
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RESUMO 

O presente trabalho trata de uma recente política pública educacional no Brasil, voltada para a 

educação ambiental, Programa Federal Dinheiro Direto na Escola – Escolas Sustentáveis, que 

destina recursos financeiros à escolas públicas da educação básica com a finalidade de favorecer 

a melhoria da qualidade de ensino e a promoção da sustentabilidade socioambiental nas unidades 

escolares selecionadas em todo o território nacional, considerando a gestão, o currículo, o espaço 

físico e a relação com a comunidade. Visto como alternativa de gestão compartilhada e de 

autogestão dos recursos financeiros direcionada as instituições públicas de ensino, este programa 

representa uma conquista frente a alguns anseios manifestados historicamente pela EA no país. O 

objetivo deste trabalho foi analisar as contribuições desta política pública federal na formação e 

promoção de Espaços Educadores sustentáveis em uma cidade da Amazônia: o caso de Santarém 

– Pará. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica junto a fontes primarias e secundarias, 

além da coleta de dados in locus nos espaços educacionais selecionados para o estudo de caso. 

Parte de um de processo dialético e partilhado do Estado e da sociedade civil (SORRETINO, 

2015), as políticas públicas em EA têm se expandido, tornando-se ponto de pauta nas diferentes 

esferas governamentais. O PDDE - Escolas Sustentáveis como política pública voltada a 

educação ambiental, apesar de ser uma intervenção recente, configura-se na materialidade dos 

esforços e anseios historicamente ambicionados pela Educação Ambiental. Em Santarém, 

percebe-se que essa política pública educacional voltada a Educação Ambiental pode e tem 

contribuído para a formação de Espaços Educadores Sustentáveis, mesmo que de formas pontual, 

descontinua e desconectadas. A escola como potencial Espaço Educador Sustentável ainda 

necessita estabelecer uma relação com o seu externo, com ações práticas que possam romper com 

a fragilidade existente na relação entre a comunidade e a escola  

  

Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação Ambiental. Espaços Educacionais Sustentáveis. 
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1. INTRODUÇÃO  

As mudanças climáticas globais e a crise socioambiental vivenciada pelas sociedades 

humanas no Brasil e no mundo, podem ser consideradas a raiz de inúmeras problemáticas e 

insatisfações. Para Carvalho (1993, p. 40), a construção de valores solidários que possam 

garantir direito à vida, para atual e futuras gerações, requer um esforço maior do “que ser amigo 

das árvores e dos animais”, sendo necessário a criação de práticas sociais efetivamente 

democráticas e solidárias na relação entre os homens.  Neste sentido, a inserção da Educação 

Ambiental surge como uma das possíveis estratégias para o enfrentamento da crise civilizatória 

de ordem cultural e social, instaurada historicamente na sociedade, deixando claro o modelo 

devastador das relações estabelecidas entre os homens e destes com o meio ambiente 

(SORRENTINO, et al, 2005). Para tanto, a corresponsabilização entre governos em suas 

diferentes esferas e da coletividade, surge como uma necessidade para a superação dos 

problemas socioambientais que se intensificaram e que precisam ser encarados com seriedade 

por parte das políticas públicas brasileiras.  

Nos últimos anos, o Brasil tem se empenhado no sentido de promover e incentivar a 

Educação Ambiental nas escolas do ensino fundamental, por meio de diretrizes (Brasil, 1996) e 

políticas públicas (TRAJBER; SATO, 2010). E o presente trabalho trata de uma recente política 

pública educacional no Brasil, voltada para a educação ambiental, o Programa Federal Dinheiro 

Direto na Escola – Escolas Sustentáveis.   

Entre os municípios contemplados pelo projeto, Santarém apresenta 119 unidades 

escolares que até 2017, receberam ou que ainda receberão as verbas destinadas para o 

desenvolvimento deste programa. O objetivo deste trabalho foi analisar as contribuições das 

políticas públicas federais com o PDDE – Escolas Sustentáveis na formação e promoção de 

espaços educadores sustentáveis em uma cidade da Amazônia: o caso de Santarém – Pará, mais 

especificamente os casos localizados na área urbana do município, além de apresentar as 

atividades educativas ambientais desenvolvidas nos espaços educacionais sustentáveis 

selecionados.   

2. METODOLOGIA 

O trabalho apresenta um caráter qualitativo e exploratório, há vista que a política pública 
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analisada é relativamente recente no contexto da análise voltadas para a Educação Ambiental, e 

sua contribuição para criação de Espaços Educadores Sustentáveis em Santarém a partir 

proposta do O PDDE – Escolas Sustentáveis ainda são mais insipientes. Definiu-se como 

primeira etapa o levantamento do arcabouço teórico, seguida pela coleta os dados junto a fontes 

primárias e secundárias (AZEVEDO, 2011), como o site do Ministério da Educação – MEC, a 

Semed, e mais três escolas de rede municipal de ensino. Como método adotou-se o estudo de 

caso, que segundo Yin (2010, p. 24), pois permite que os investigadores retenham as 

características holísticas e significativas da vida real. E neste estudo o campo de analise 

estendeu-se em três escolas municipais de ensino fundamental de pequeno e médio porte, aqui 

denominadas de E1, E2 e E3.  

Os instrumentos que nortearam a pesquisa foram as entrevistas semiestruturadas a partir 

de um roteiro preestabelecido, usados como técnicas para coletar dados e cujo objetivo básico é 

entender e compreender o significado que os entrevistados dão às questões e as situações 

levantadas, tendo como público-alvo os gestores das escolas municipais de ensino fundamental 

contempladas pelo PDDE – Escola sustentável, assim como os que estariam diretamente 

envolvidos com o desenvolvimento do plano de aplicação encaminhado ao MEC e do projeto 

político pedagógico dentro da escola (E1, E2, C1). Além das entrevistas, neste estudo, se 

utilizou análise de documentos como: os projetos políticos pedagógicos; os planos de aplicação; 

as leis institucionais do PDDE-Escolas Sustentáveis; e os dados catalogados a partir dos sites 

oficiais do MEC.   

Figura 1- Quadro Analítico 

 

Fonte: Autores, 2018  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O município de Santarém, localizado na região oeste do Pará, participante do Programa 

Município Verde desde 2013, tido como cidades médias da Amazônia (TRINDADE, 2015), 
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Santarém apresenta uma localização privilegiada entre as duas maiores metrópoles regionais– as 

cidades de Belém e Manaus - o que contribuiu para sua função estratégica de entreposto 

comercial. Os ciclos econômicos vivenciados historicamente, o porto, o aeroporto e suas 

conexões com as estradas, consolidaram Santarém como importante centro urbano na 

Amazônia. Atualmente, a mesma chama atenção por se apresentar como um importante 

corredor de escoamento da produção de grãos da região central do Brasil rumo ao mercado 

internacional, além das suas riquezas naturais e turísticas. Becker (2009) ao analisar o novo 

lugar da Amazônia no Brasil e as suas tendências à densificação da infraestrutura multimodal de 

transporte deixa claro que esta aproximação das áreas produtivas e as áreas de distribuição 

constitui um elemento territorial decisivo para a competitividade, o que consequentemente por 

isso, segundo a mesma, a pavimentação de 1.147 da BR-163 (Cuiabá-Santarém) ter sido 

incluída no planejamento estratégico do território brasileiro.  

A SEMED é a responsável pelos projetos educacionais que se desenvolvem no 

município, entre estes os projetos direcionados para a prática da Educação Ambiental como o 

ComVida: Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. Com base nas 

informações coletadas no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que 

apresenta um banco de dados das Unidades Executoras Atendidas pelo PDDE, inclusive as 

unidades habilitadas ao recebimento do PDDE-Escolas Sustentáveis. No recorte de análise desse 

trabalho, buscou-se as informações do Programa PDDE Qualidade, mais especificamente, o 

PDDE-Escolas Sustentáveis, no período de 2014 a 2016.   

A partir dos dados obtidos no site do PDE Interativo identificou-se que das 119 escolas 

públicas de Santarém listadas, 107 unidades executoras são pertencentes a rede municipal de 

ensino. Entre essas, escolas de pequeno, médio e grande porte quanto ao atendimento de alunos, 

são escolas distribuídas tanto na área urbana quanto na área rural do município. Configurando-se 

assim em um número bastante significativo, porém ao confrontar com os dados oriundos da 

plataforma do FNDE – PDDEREX, se percebeu que um número bem menor efetivamente 

recebeu o recursos destinados ao PDDE-Escolas Sustentáveis.   

Figura 2 – Escolas Atendidas pelo PDDE- Escola Sustentável em Santarém em 2014
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Tabela 1: Dados oriundos do Portal do FNDE: 

http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc  

A figura 2 sintetiza os dados coletados junto ao portal do FNDE, mostra que em 2014, 

apenas 67 UEx do município receberam a primeira parcela programada para aquele exercício, 

que segundo a Resolução CD/FNDE nº 18, de 21 de maio de 2013. 

Já em 2015, apenas 59 dessas UEX estavam habilitadas a receber a 2ª parcela do 

programa. Isso resultou, à primeira vista, uma queda de 10,09% no número de alunos 

atendimento e diminuindo ainda mais a margem de expansão do programa, evidenciado na tabela 

2.   

Figura 2 – Escolas Atendidas pelo PDDE- Escola Sustentável em Santarém em 2016 

 

Fonte: Dados oriundos do Portal do FNDE 

http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc 

A tabulação dos dados referentes ao ano de 2016, não puderam ser realizados, uma vez 

que o órgão responsável pela registro e divulgação, o FNDE, ainda não fechou a coleta dos 

mesmos. Esta lacuna temporal na coleta dos dados foi levantada nas entrevistas junto aos casos 

estudos in locus, que permitiu uma projeção qualitativa do Programa nas escolas. Para tanto, foi 

necessário a inserção no ambiente da escolar, com visitas programadas e participação em 

reunião com equipe escolar. Também foi feita uma entrevista individual com os responsáveis 

pela implementação do Projeto Escola. 

As questões levantadas apresentavam como foco o PDDE – Escolas Sustentáveis, suas 
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contribuições para a Educação Ambiental na escola e o desenvolvimento do projeto. Contudo, 

foi através das conversas diretas com os entrevistados que se pode obter as informações com 

maior riqueza de detalhes. E, a partir das observações e impressões constatadas, verificou-se que 

assim como em outros trabalhos que fazem inferência a educação ambiental e as ações 

desenvolvidas no chão da escola (TRAJBER; MENDONÇA, 2006), que uma das funções mais 

importantes da escola – o poder de transformar e influenciar a comunidade na qual está inserida 

– permanece inerente nos projetos desenvolvidos nas escolas analisadas. Por outro lado, é na 

temática ambiental que a escola poderia apresentar um maior impacto social, por meio da 

criação de canais de comunicação com a população, onde seja viável a discussão e reflexão 

sobre o papel dos cidadãos nas questões socioambientais.  

5.1 – Principais evidencias levantadas nos casos analisados  

Para melhor compreensão, analisaram-se os resultados alcançados agrupando-os a partir 

das questões levantadas com foco na questão central da pesquisa: Quais as contribuições o 

PDDE– Escolas Sustentáveis na formação e promoção de espaços educadores sustentáveis?   

No campo específico da efetivação da educação ambiental, pode-se dizer que os 

resultados da pesquisa realizada indicam a presença de uma certa ambiguidade, pois apesar de 

todos os entrevistados afirmarem que a escola trabalha com a Educação Ambiental, apenas C1 

fez menção a Lei Nº 9795/1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental. Outra inconsistência em relação a esta questão, foi a inserção 

da EA e do Programa Escola Sustentável nos currículos e nos Projeto Político Pedagógico  das 

instituições de ensino, pois nos três casos estudados (E1, E2 e E3), apesar de apresentarem pontos 

específicos para trabalhar a EA, com ações voltadas a seleção do lixo escolar, o 

“reaproveitamento” da água, criação e manutenção de Jardins e hortas, pouco interligam essas 

ações aos seus currículos e aos espaços educadores sustentáveis.  A necessidade de integração faz 

parte das bases internacionais para a EA, que é apresentada por Morin (1998), quando analisa as 

principais características apontadas pelo MEC sob a ótica da visão de Tbilisi. Integrar os 

conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações são princípios básicos da EA. As escolas 

devem converter cada oportunidade, cada ação em experiências educativas rumo a uma sociedade 

sustentável. Outras questões levantadas dirigiram a atenção ao PDDE-Escolas Sustentável, em 
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duas das escolas (E2, E4), as informações a respeito desta política pública foram obtidas a partir 

da Plataforma do PDDE Interativo, fato que levou aos gestores dessas escolas uma grande 

dificuldade na adequação dos planos de ação do projeto e aos valores preestabelecidos para a 

escola. Apenas a E1 declarou que recebeu a orientação da SEMED na construção de seu plano de 

ação. Contudo, percebeu-se que todas as escolas investigadas apesar de terem seus planos 

aprovados, o processo de exigido segundo a Resolução FNDE nº 18, de 03 de setembro de 2014, 

não foram seguidos na sua integridade.  

Nos casos investigados, nenhuma das escolas tinham realizado a Conferência Infanto 

Juvenil pelo Meio Ambiente e quando indagados pela formação do ComVidas, apenas G3 

confirmou de forma bastante invasiva, que “Apesar de hoje não está totalmente ativa, a 

Comissão da ComVidas foi formada. Tivemos duas palestras e oficina que nos ajudou na 

organização, mas é muito difícil manter uma equipe formada para o ano seguinte”(G3). A 

formação e fortalecimento das ComVidas é um dos objetivos do PDDE-Escolas Sustentáveis, 

infelizmente a falta de continuidade e até mesmo falta de interesse por parte das escolas tem 

sido uma realidade na fragilidade da implementação de tal política. É necessário que todos os 

envolvidos nas ComVidas assumam o compromisso que as engendram, compromissos que vão 

além de um período de execução de uma política pública, de um projeto, ou de uma data 

comemorativa.  

Visando entender o período que as escolas aderiram ao programa, as informações 

também apresentaram inconsistências, haja vista que, segundo G3, o projeto apresenta uma 

duração de apenas seis meses, enquanto que G1 e G2, apresentaram planos com duração de dois 

anos. Isto reflete uma certa incompreensão em relação ao projeto e aos seus objetivos em 

promover ações voltadas à melhoria da qualidade de ensino, apoiando as escolas na adoção de 

critérios de sustentabilidade socioambiental, considerando o currículo, a gestão e o espaço 

físico, de forma a tornarem-se espaços educadores sustentáveis.  

Quanto ao entendimento dos entrevistados em relação aos Espaços estucadores 

sustentáveis – um dos conceitos basilares para a política pública PDDE-Escolas Sustentáveis – 

percebeu-se um certo restringimento a alguns poucos espaços da escola, os mesmos as quais 

foram destinadas as ações financiadas pelo Programa governamental: o jardim, a horta, o rol de 
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entrada. A escola como um todo não é vista como um espaço privilegiado ao desenvolvimento 

de uma educação integral e integrada, que transforme, tanto a escola como o seu entorno, num 

espaço de aprendizagens significativas, contextualizadas e para que a sociedade possa 

compreender os princípios básicos da sustentabilidade e esta seja capazes de aplicá-los na vida 

diária.  

Outra questão presente nos relatos dos entrevistados foi a insatisfação em relação aos 

valores e recebidos, mais ainda, os não recebidos por estas instituições. Entre os casos 

estudados, apenas E2 recebeu as duas parcelas programadas para o desenvolvimento do projeto, 

ou seja, compões as 67 que receberam a primeira parcela em 2014, e uma das 59 que receberam 

a segunda parcela em 2015 (ainda referente a 2014). Isso, segundo P1 acarretou ao projeto:  

(...) uma certa descontinuidade, pois os recursos precisam ser empregados nas 

ações específicas do plano de ação, se não a prestação fica comprometida e a 

escola fica inadimplente. Então, se a gente programou comprar o material da 

horta e do jardim não podemos pagar o monitor para ensinar as crianças. E pra 

que serve o material parado? (P1)  

O mesmo tom de insatisfação pode ser percebido mas respostas de E1 e E3, ambas não 

receberam nenhuma das parcelas nem em 2014, nem em 2015, somente no final do ano de 2016, 

foi que essas escolas tiveram acesso as verbas oriundas do PDDE-Escolas sustentáveis. Este 

atraso no repasse, segundo G1, ocasionou um atraso na implantação do projeto, tendo seu início 

programado para o ano letivo de 2017. Uma das justificativas para o atraso no repasse pode ser 

justificado no relato apresentado por C3 que diz:  

(...) na verdade a falta de organização do conselho escolar, acaba prejudicando 

muito o recebimento das verbas pra cá. A gente acaba fazendo os trabalhos na 

escola com os recursos dos professores e dos alunos, que apesar das 

dificuldades, acabam se dedicando pra manter os projetos da escola. (C3)  

Isso reflete o que Colares (2012), analisa em relação a execução das políticas 

educacionais emanadas do MEC, no município de Santarém, em que os conselhos das escolas 

assumem um papel importante como novo ator na execução das políticas educacionais, porém é 

necessário a organização, transparência e até mesmo formação para que esses possam assumir 

seu papel com eficiência e responsabilidade.   
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Contudo, fica claro nos relatos a importância da Educação Ambiental na escola, e que o 

PDDE- Escola Sustentável é indispensável para a formação dos Espaços Educacionais 

Sustentáveis nas instituições públicas educacionais do município de Santarém.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para um real enfrentamento da crise socioambiental vivenciada no Brasil e no mundo, se 

faz necessário que a sociedade possa assumir seu papel enquanto ser político, exigindo cada vez 

mais a organização e o envolvimento desta com as demais instituições, para que suas demandas 

possam ser progressivamente assistidas nas políticas públicas voltadas a atitudes ambientalmente 

sustentável. Assim, o PDDE-Escolas Sustentáveis como política pública voltada a educação 

ambiental, apesar de ser uma intervenção recente, configura-se na materialidade dos esforços e 

anseios historicamente ambicionados pela Educação Ambiental.  

Parte de um de processo dialético e partilhado do Estado e da sociedade civil 

(SORRETINO, 2005), as políticas públicas em educação ambiental têm se expandido, tornando-

se ponto de pauta nas diferentes esferas governamentais. O município de Santarém não está a 

margem desses processos e a partir de sua secretaria de educação – SEMED, tem estimulado a 

participação das escolas municipais a aderirem ao PDDE-Escola sustentáveis. E, a partir das 

unidades estudadas neste trabalho, percebe-se que essa política pública educacional voltada a 

Educação Ambiental pode e tem contribuído para a formação de Espaços Educadores 

Sustentáveis, mesmo que de formas pontual, descontinua e desconectadas. A escola como 

potencial Espaço Educador Sustentável ainda necessita estabelecer uma relação com o seu 

externo, com ações práticas que possam romper com a fragilidade existente na relação entre a 

comunidade e a escola.  
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RESUMO 

As geotecnologias cumprem um papel importante relacionados a fragilidade do ambiente, pois 

são capazes de elaborar produtos capazes de identificar pontos de destaque e são altamente 

eficientes para a gestão do território e promoção da qualidade da paisagem. Este trabalho 

apresenta um modelo para determinar a fragilidade ambiental em bacias hidrográficas. O estudo 

foi realizado na Bacia do Submédio Tocantins, localizada na bacia hidrográfica do Tocantins-

Araguaia. Fatores que influenciam a ocorrência de processos de vulnerabilidade ambiental foram 

integrados por algoritmos em um SIG para construção de classes de fragilidade. A análise 

multicriterial considerou o modelo numérico de terreno, dados oficiais sobre variáveis 

ambientais, imagem orbital de alta resolução. Através de informações secundárias sobre 

pedologia, intensidade das chuvas e declividade do terreno gerou-se o Mapa de Fragilidade 

Potencial. A partir da combinação do mapa de Fragilidade Potencial com informações sobre uso e 

cobertura da terra obteve-se o Mapa da Fragilidade Emergente. Os resultados mostram que mais 

de 50% da área da bacia possui fragilidade potencial considerada baixa ou muito baixa, enquanto 

que mais de 30% da área da bacia possui fragilidade Emergente. Os modelos geraram 

informações importantes para o planejamento territorial, possibilitando um zoneamento acessível 

e de fácil atualização para as prefeituras municipais e organizações da sociedade civil, inclusive 

para o monitoramento das áreas de alta fragilidade ambiental. 

 

Palavras-chaves: Fragilidade ambiental. Planejamento territorial. Geoprocessamento. 
 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

INTRODUÇÃO 

O homem se relaciona com a natureza a partir das diferentes formas de ocupação e 

utilização do ambiente natural, e com isso ocorre intervenções antrópicas nos sistemas 

ambientais, resultando em menor ou maior fragilidade em função de suas características 

biogenéticas (ROSS, 1994). 

Qualquer alteração nos componentes da natureza (relevo, solo, vegetação, clima e 

recursos hídricos) acarretam comprometimentos na funcionalidade do sistema, ocasionando 

instabilidades no equilíbrio dinâmico (SPÖRL, 2004). Neste sentido, o uso sustentável dos 

recursos naturais, especialmente do solo, tem sido um tema de relevância significativa nas mesas 

de debate acadêmicos, devido principalmente à pressão que o antropocentrismo acarreta no meio 

ambiente (ARAUJO, 2007).  

As premissas do planejamento ambiental definem-se como um conjunto de complexos 

elementos em interações ordenadas, e a partir do conceito de dinâmica dos ambientes, é possível 

determinar suas potencialidades e fragilidades para o uso humano (ROSS, 1994). 

Os estudos relativos à fragilidade dos ambientes são de extrema importância ao 

planejamento ambiental, onde a identificação dos ambientes naturais e suas fragilidades 

potenciais e emergentes proporcionam uma melhor definição das diretrizes e ações a serem 

implementadas no espaço físico-territorial, servindo de base para o zoneamento e fornecendo 

subsídios à gestão do território (SPÖRL, 2004). 

As geotecnologias cumprem um papel importante relacionados a fragilidade do ambiente, 

pois são capazes de elaborar produtos cartográficos, identificando os pontos de destaque e são 

altamente eficientes para a gestão do território e promoção da qualidade da paisagem, por isso 

nos últimos anos a técnica tem sido largamente difundida no Brasil (RODRIGUES et al., 2001).  

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) podem ser utilizados para facilitar a 

realização de operações complexas, pois permitem integrar grandes volumes de dados 

cartográficos com naturezas e escalas diferentes como: vetores em shapefile, imagens de sensores 

remotos, imagens fotogramétricas, dados topográficos, dados primários e secundários.  

Os sistemas ambientais respondem de diferentes formas às intervenções antrópicas nos 

componentes da paisagem (relevo, solo, clima, recursos hídricos e cobertura vegetal). Mapear a 

fragilidade ambiental permite abrir um leque de opções e detectar áreas frágeis, suscetíveis ao 
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risco e que merecem maior atenção dos gestores, pois, a utilização de forma incorreta pode 

resultar grandes comprometimentos de todo o sistema ambiental.  

Com o auxílio de geotecnologias, de SIG e de conceitos de sistemas ambientais, gera-se o 

mapa de fragilidade ambiental, que constitui uma importante ferramenta que pode ser utilizada 

pelos órgãos públicos competentes para o planejamento territorial, em escala regional ou local, 

pode ser utilizado também por pequenos proprietários e produtores rurais, na gerencia de suas 

terras pois possibilita a avaliação das características ambientais de forma integrada 

(KAWAKUBO et al., 2005).  

Desta forma, o trabalho tem como objetivo mapear a fragilidade ambiental da bacia 

hidrográfica do Submédio Tocantins, na perspectiva de uma unidade integradora, constituída de 

elementos naturais (declividade, vegetação, solo e clima) e sociais (usa da terra), na intenção de 

identificar o menor e o maior grau de fragilidade dos ambientes, indicada pelo mapa de 

fragilidade potencial e emergente.  

A escolha da área se deu devido à presença do Projeto Grande Carajás na região, a partir 

dos anos de 1970, e dentro do plano estava previsto a construção de uma Usina hidrelétrica, e 

com isso houve a necessidade modificar os aspectos físicos da região. 

Com a existência das eclusas, que foram construídas logo após a UHE Tucuruí, o rio 

Tocantins, possibilita a navegação fluvial, com isso a área possui extrema necessidade de um 

planejamento ambiental adequado, pois a identificação proporciona uma melhor definição das 

ações a serem implantadas em um espaço físico-territorial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A bacia do Submédio Tocantins, na qual está instalada a UHE de Tucuruí, abrange os 

municípios de Goianésia do Pará (4,30%), Breu Branco (2,67%), Tucuruí (7,68%), Novo 

Repartimento (31,40%), Jacundá (7,77%), Nova Ipixuna (7,92%), Itupiranga (38,27%), incluindo 

parte da Área Indígena Parakanã, está localizada na Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia, 

Submédio rio Tocantins, margem direita do rio, Sudeste do Estado do Pará, (Alves, 2005). A área 

de influência da usina de Tucuruí é uma Área de Proteção Ambiental (APA), lei n° 6451/02 da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará (SECTAM/PA).  

A região apresenta uma estação chuvosa, de dezembro a maio atingindo de 500 a 600 mm 
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de chuva, e uma estação seca, de junho a novembro, com período de estiagem pronunciado de 

agosto a setembro (LIMA, 2008).  A bacia do Submédio Tocantins tem uma área de 20.450,80 

Km² e deságua na baía do Marajó. O rio Tocantins apresenta suas maiores vazões entre dezembro 

e maio e as menores nos meses de agosto a outubro, fato fortemente influenciado pelo regime 

pluvial da região (ALVES, 2005).  

A UHE de Tucuruí é a maior da região norte do Brasil, pertence às Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil (Eletronorte), possui uma área de cerca de 2.430 km² (ELETROBRÁS, 1990) e é 

a maior usina hidrelétrica em funcionamento no país com 8.370.000 KW de potência (ANEEL, 

2008). Tucuruí Localiza-se no estado do Pará entre as coordenadas 3°45’ e 5°15’ latitude Sul e 

49°12’ e 50°00’ longitude Oeste (ESPÍNDOLA et al., 2000). O lago formado com a inundação 

da área possui aproximadamente 72 metros de profundidade, comprimento de 170 Km no sentido 

norte-sul e cerca de 1.600 ilhas (SANCHES E FISCH, 2005). 

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 e, os atributos utilizados como 

critério para definição das classes de fragilidade ambiental foram: vegetação, pedologia, do ano 

de 2010, obtidos junto ao site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

precipitação média trimestral (mm/ano), declividade do terreno (%), 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). 

Os mapas de fragilidade potencial e emergente da bacia do Submédio Tocantins foram 

elaborados a partir da integração dos índices de fragilidade de cada atributo dos meios físico, 

biótico e das formas de uso do solo. Gerando em um primeiro momento os mapas de pedologia, 

vegetação, precipitação e declividade, voltados a elaboração do mapa de fragilidade potencial. 

Em um segundo momento, o mapa de uso do solo foi sobreposto ao mapa de fragilidade 

potencial, resultando em um mapa de fragilidade Emergente. 
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Os valores do grau de fragilidade de cada atributo foram adaptados da metodologia 

empregada por Valle et al. (2016). 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 5, com 

intervalos de 1.  Com predominância da pedogênese, fragilidade muito baixa, atribuiu-se o valor 

de 1. Com o aumento da influência dos processos erosivos, o grau de fragilidade aumenta até 

atingir o valor máximo, sendo 5, representando ambientes de fragilidade muito alta (VALLE et 

al., 2016).  

Com isso, foram formadas cinco classes de fragilidade com intervalos iguais. A Tabela 1 

representa as classes de fragilidade potencial e emergente, formadas pelos cruzamentos dos 

diversos atributos analisados. 

Tabela 1 - Classes de fragilidade potencial e emergente. 

Classes Médias 

Muito Baixa 0 – 0,57 

Baixa 0,57 – 1,95 

Média 1,95 – 3,55 

Alta 3,55 – 4,23 

Muito Alta 4,23 – 5 

Fonte: Autores, 2018. 

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A localização e a topografia na região da Bacia do Submédio Tocantins favorecem a 

ocorrência de fortes chuvas em períodos bem definidos: o chuvoso, intensificadas nos meses de 

outubro a abril com mais de 90% da precipitação, com a existência de alguns dias secos entre 

janeiro e fevereiro, formando o chamado veranico; e o seco, de maio a setembro, com baixa 

umidade relativa do ar (ANA, 2002). Isso deu suporte para a atribuição de um valor constante 

para a fragilidade ambiental no que se refere ao fator pluviosidade – peso 4, vulnerabilidade Forte 

(ROSS, 1994). Nesse sentido, o diagnóstico da fragilidade ambiental (potencial e emergente), 

apresentaram variabilidade espacial em diferentes níveis de fragilidade. 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

De acordo com o mapa de declividade do terreno destaca-se o alto grau de vulnerabilidade 

ambiental associado às áreas com passagens rochosas e baixo grau de vulnerabilidade a áreas 

com declividades da linha d’água superiores a 50cm/ km. No entanto, as condições limitantes à 

ocupação humana favorecem a manutenção da cobertura florestal nessas áreas, o que minimiza o 

risco à erosão relacionada aos fatores naturais na bacia em estudo (Fragilidade Potencial). 

Em relação a pedologia, os dados de levantamento e a classificação de solos são 

apresentados no Sistema Brasileiro de Classificação Pedológica (EMBRAPA, 1999). Os solos de 

maior evidência na região são Latossolos Vermelho-Amarelo e Vermelho com texturas variáveis 

de média a argilosa, associados comumente a Solos Concrecionais, Neossolos Quartzarênicos, 

Argissolos e eventualmente, a outros solos (adaptado FGV; MMA; ANEEL, 1998). Solos 

considerados jovens e pouco desenvolvidos apresentam grau máximo de vulnerabilidade 

ambiental como, por exemplo, os Gleissolos e os Neossolos (Leme, 2007). Essa alta 

vulnerabilidade pode ser explicada pelo baixo grau de desenvolvimento de processos 

pedogenéticos identificados pela distribuição dos horizontes/camadas.  

Em áreas com passagens rochosas e áreas de baixada, a hierarquização das classes 

pedológicas - de acordo com os pesos atribuídos por Crepani et al., (2001) - apontou 

vulnerabilidade muito alta. Nesse caso, associada à ocorrência de Gleissolos ocupando uma área 

de (0,07%) em planícies fluviais, com drenagem deficiente e baixa velocidade de infiltração da 

água, favorecendo o escoamento superficial. Os Neossolos, que correspondem às áreas de maior 

declividade abrangendo uma pequena parcela da área (0,02%) por sua vez, propiciam a remoção 

de material do solo e inibem processos pedogenéticos. 

Os Latossolo com área de, (10,18%) ocorrem quase sempre nos chapadões ou superfícies 

de erosão estabilizadas mais antigas, assim como, também, nas pediplanícies e fluvioplanícies 

interiores. Os argissolos, cobrindo grandes extensões (76,92%) nas áreas dissecadas da região, 

frequentemente ocorrem associados a outros solos, em manchas de pouca expressão (FGV; 

MMA; ANEEL, 1998). 

O uso da terra influencia diretamente a vulnerabilidade do terreno (JAIN & GOEL, 2002). 

A grande disponibilidade de recursos naturais na região, de certa forma, favoreceu a visão de 

inesgotabilidade, refletindo nas práticas de uso e ocupação do solo. A forma desordenada de 

manejo e gestão de recursos constituem um traço representativo da cultura regional, o que é 
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insustentável a médio e longo prazo (FGV; MMA; ANEEL, 1998). 

Dentre os diversos usos do solo da região, destacam-se os projetos de irrigação, 

mineração, garimpos, os aproveitamentos hidrelétricos, dentre outros. O processo de urbanização 

também é crescente, principalmente devido aos projetos de assentamentos do Incra, que disputam 

o espaço destinado às áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. 

Na área da bacia do Submédio Tocantins, encontrasse Corredores Ecológicos (Terra 

Indígena e Unidade de Conservação situada nos limites do lago da UHE - Tucuruí) que se 

constituem como instrumento importante de planejamento no sentido de potencializar a 

cooperação entre as diversas esferas de governo e segmentos da sociedade civil com objetivo de 

buscar a conciliação entre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioeconômico 

(IBAMA, 2005). 

A integração dos mapas de fragilidade por unidades de mapeamento, complementada por 

consultas de especialistas para as pontuações aferidas, possibilitaram a construção da matriz de 

fragilidade e a interpretação dos resultados obtidos. Através da sobreposição dos subprodutos foi 

possível verificar casualidade no fato de algumas unidades serem mais sujeitas à alta 

vulnerabilidade do que outras, mesmo sob condições ambientais muito semelhantes (VALLE et 

al., 2016). 

A Bacia do Submédio Tocantins, através da integração dos atributos do terreno e uso da 

terra, em relação a seus efeitos sobre a estabilidade dos ambientes, foi representada pela classe de 

fragilidade alta (potencial e emergente), registrada em áreas agrícolas e de pastagem na bacia 

(Figura 1 e 2) (VALLE et al., 2016). 

Analisando-se a distribuição relativa da área ocupada pelos diferentes graus de fragilidade 

foi possível constatar que, de uma forma geral, a bacia hidrográfica do Submédio Tocantins 

apresenta fragilidade potencial (Figura 1) baixa e muito baixa, que ocupam 58,51% e a 

fragilidade potencial média ocupa uma área de 22,19%, restando para fragilidade alta e muito alto 

uma área de 3.913,58 km², aproximadamente 20 % da bacia. 
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Figura 1 - Mapas de Fragilidade Ambiental Potencial na bacia hidrográfica. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Integrando o Mapa de Fragilidade Potencial ao mapa de uso e ocupação da terra, tem-se o 

Mapa de Fragilidade Emergente (Figura 2) onde é constatada a predominância da classe 

fragilidade alta, ocupando 24,66% da bacia, sendo a classe de fragilidade muito alta 

correspondente a 4,05% da área da bacia. Esse resultado demonstra a influência das atividades 

desempenhadas pelo Homem na estabilidade do ambiente, sendo importante salientar a 

contribuição da cobertura florestal presente na área, que proporciona proteção às áreas de alto 

potencial natural. Sob essa análise, o mapeamento confirmou a coerência da distribuição espacial 

do gradiente fragilidade ambiental produzido nesta pesquisa em função das intervenções 

antrópicas observadas na paisagem. 
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Figura 2 - Mapas de Fragilidade Ambiental Emergente na bacia hidrográfica. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

O mapa de fragilidade emergente permite dizer que a cobertura florestal é capaz de 

oferecer proteção ao solo, minimizar a intensidade e as consequências dos processos erosivos e, 

consequentemente, reduzir a fragilidade em determinados locais os quais, pela Fragilidade 

Potencial, seriam considerados de alta fragilidade. Em ambos os modelos gerados (Fragilidade 

emergente e potencial), os graus de fragilidade baixa e média predominaram em áreas 

caracterizadas por muito baixa declividade e pela ocorrência de Latossolos e argissolos, 

localizadas em parte dos setores nordeste e sudeste da bacia. 

O modelo apresentado para fragilidade emergente, com o objetivo de subsidiar o 

planejamento de uso na Bacia do Submédio Tocantins, indicou áreas de fragilidade muito alta em 

locais de áreas urbanas com infraestrutura precária e nos terços superiores de morros e passagens 

rochosas. Tais áreas são consideradas como prioritárias para a preservação das funções 

ecossistêmicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O mapa de fragilidade ambiental tem por objetivo a espacialização do comportamento do 

meio natural e analisar as respostas do meio às intervenções antrópicas. Essa representação tem 

como produto final um conjunto de interpretações dos diferentes planos de informação das 

condições ambientais relacionadas aos fatores limitantes ao uso e ocupação das terras, processo 

útil ao planejamento territorial e de réplica relativamente acessível, devido à disponibilidade dos 

dados oficiais e às técnicas de análise. Os fatores avaliados na análise são capazes de exercer 

grande influência no desenvolvimento de processos sociais e ecológicos. O produto dessas 

interações complexas pode contribuir para o equilíbrio ambiental, trazendo benefícios 

econômicos e ecológicos. 

As atividades antrópicas, se realizadas sem os devidos estudos técnico-científicos, de 

forma clara, transparente e participativa, podem levar à perda de qualidade ambiental e 

comprometer o aproveitamento econômico dos recursos naturais, como o ecoturismo e o valor 

econômico agregado ao patrimônio genético. 

O Mapa de Fragilidade Emergente destaca o papel da cobertura florestal para a 

estabilidade no ambiente, reduzindo a área de fragilidade muito alta. Dessa forma, foram 

identificadas áreas prioritárias para a preservação e conservação ambiental, servindo assim, de 

instrumento importante para o planejamento territorial em bacias hidrográficas. 

O método empregado é promissor como subsídio à tomada de decisões no que tange a 

intervenções na paisagem, gestão ambiental e planejamento territorial, como para a elaboração de 

programas de preservação de áreas florestais. A identificação de áreas de risco, considerando-se a 

vulnerabilidade natural do ambiente, juntamente com as validações das classificações da terra são 

essenciais para o monitoramento e a elaboração de Planos Diretores e de Manejo e para projetos 

conservacionistas. Os produtos cartográficos finais foram capazes de traduzir a realidade 

ambiental de maneira simples e de fácil compreensão, além de serem passíveis de atualização em 

função da base de dados de entrada nos modelos como, por exemplo, mapas de uso e cobertura 

mais recentes. 

O aprimoramento dessas ferramentas possibilita um diagnóstico cada vez mais eficiente 

da fragilidade dos ambientes, através do zoneamento das áreas de expansão urbana e 

recuperação/preservação de áreas prioritárias. 
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RESUMO 

Vários são os fatores responsáveis por modificar as características naturais da floresta Amazônica 

de acordo com a abertura de novas fronteiras de produção, esses fatores são, principalmente, o 

corte e a queima da floresta para cultivos pela agricultura familiar, a implantação de cultivos de 

grãos pela agroindústria e a transformação da floresta em pastagens para a criação de gado. O 

presente artigo tem o objetivo de determinar a dinâmica temporal das taxas de desflorestamento, 

sua espacialização e tendências futuras, de acordo com os fatores de agricultura e pecuária, os 

quais foram identificados como atividades de maior influência para o desmatamento no 

município de Itaituba no estado do Pará, a partir da determinação da sua equação de 

desmatamento. Os dados sobre o desflorestamento foram obtidos pelo Sistema SIDRA e pelo 

Programa PRODES, com auxílio de um modelo analítico retirado do software IBM SPSS Statics 

19, por meio dos índices estatísticos, tais como KMO e comunalidade. Os resultados obtidos 

revelam que a análise do fatorial foi satisfatória, de acordo com os índices estatísticos que por sua 

vez, comprovam que o modelo proposto é válido para expressar o desmatamento no município de 

Itaituba. Portanto, a partir das análises se torna possível desenvolver políticas públicas de gestão 

do desmatamento nesta cidade.  

 

Palavras-chave: Desflorestamento. Análise Multivariada. Amazônia. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Economia Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Por anos, as causas atribuídas para a ocorrência do desmatamento da Amazônia brasileira 

foram às políticas de integração da região à economia nacional brasileira e à sua defesa contra 

intervenções internacionais (MARTINS, 2009). Nas últimas décadas, a floresta Amazônica 

sofreu modificações contínuas, a cobertura florestal sofreu uma importante perda, dada a 

extensão das terras atingidas. Durante esse período, o estado do Pará teve seu uso do solo 

enormemente alterado, com redução de biodiversidade, florestal e animal, e de técnicas de 

cultivos agroflorestais desenvolvidas por diversos grupos sociais em unidades produtivas 

familiares (CASTRO, 2005). 

 O estado do Pará com cerca de 1.511 km² de área desmatada foi o segundo estado com 

maior contribuição para o desmatamento em 2013. Na esfera municipal, o município paraense 

que mais desmatou foi São Félix do Xingu (INPE, 2014). Nos municípios paraenses, o principal 

determinante do desmatamento é a pecuária (FEARNSIDE, 1988 e 2005 et al MARTINS, 2009). 

 Itaituba é um município do Estado do Pará, pertencente à mesorregião Sudoeste Paraense 

e a microrregião de Itaituba (IDESP, 2011). De acordo com os dados do IBGE (2014), o 

município é o décimo quinto mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do 

oeste paraense, possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado e uma das cidades 

que apresenta acelerado crescimento econômico no interior do Brasil. 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA, a economia da região próxima de 

Itaituba é voltada para o setor primário, ou seja, baseada na pecuária, na extração de madeira e na 

agricultura para abastecimento do mercado local. A agricultura tem forte predomínio, 

principalmente, de milho, arroz e feijão, da pecuária bovina e da exploração de madeireira. A 

indústria não apresenta grande expressão na região, concentra-se principalmente no 

processamento da madeira, em menor escala, de grãos e carne. 

 De acordo com os dados sobre o desmatamento, no estado do Pará, apresentados pelo 

IDESP, no boletim de maio de 2013, do total de desmatamentos registrados no estado, verificou-

se que o município de Itaituba desmatou 23,25 km². Ao observar os dados econômicos do mesmo 

por meio da balança comercial utilizando apenas os dados de exportação, observa-se que a cidade 

de Itaituba, ao qual apresenta elevadas taxas de desmatamento, possui economia voltada para a 

produção de madeira. No mês de maio de 2013, a exportação de produtos madeireiros do 
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município de Itaituba foi de US$ 1.332.361,00 (IDESP, 2013). 

 Nesse sentido, este estudo tem por objetivo caracterizar a dinâmica temporal das taxas de 

desmatamento, sua espacialização e tendências futuras, de acordo com as atividades produtivas 

locais do município de Itaituba-PA, estas análises foram obtidas através de um modelo analítico 

por meio de dados retirados do software IBM SPSS Statics 19. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. OBTENÇÃO DOS DADOS 

Para obter os fatores que influenciam no desmatamento no município de Itaituba foram 

usados os dados do Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA que contém indicativos 

acerca da área colhida da lavoura permanente, área plantada da lavoura temporária em hectares e 

o número efetivo do rebanho bovino por cabeça; e do Projeto de monitoramento do 

desmatamento da Amazônia Legal – PRODES que fornece a área desmatada em quilômetros 

quadrado do município estudado; sendo que apenas os dados do período estudado foram 

extraídos. 

Após a obtenção, os dados são organizados em uma matriz, em que as linhas indicam o 

ano e as colunas indicam o fator. Posteriormente, ocorre a seleção dos dados que serão 

importantes para determinar a equação dos fatores que motivam o desmatamento em Itaituba, 

dessa maneira os fatores que apresentam valores 0 (zero) a partir de 1 ano dos 10 estudados são 

descartados por não apresentar um grau de significância satisfatório para a análise. 

Depois da seleção, as variáveis que foram consideradas importantes para este estudo 

foram: área colhida em hectare do abacate, banana, cacau, café, coco-da-baía, laranja, maracujá, 

tangerina e urucum; área plantada em hectare do abacaxi, arroz, cana-de-açúcar, feijão, 

mandioca, melancia, milho e tomate; e o número de cabeças do rebanho bovino. 

2.2. MODELO DE ANÁLISE FATORIAL 

Após a seleção dos fatores, estes são submetidos ao método da análise fatorial que 

segundo Costa (2006) é um nome genérico dado a uma classe de métodos estatísticos 

multivariados cujo principal objetivo é determinar a estrutura subjacente em uma matriz de 

dados, isto é, a análise fatorial aborda o problema de analisar a estrutura das inter-relações 

(correlações) entre um grande número de variáveis, definindo um conjunto de dimensões latentes 
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comuns, chamados fatores.  

Assim, considerando o objetivo proposto no presente artigo, obteve-se primeiramente uma 

matriz onde as linhas são representadas pelos anos estudados e as colunas pelas atividades que 

possuem relação com o desmatamento no município estudado. Após a construção da matriz, 

foram descartados varáveis que não possuíam variância de 2000 a 2010, ou seja, variáveis que 

apresentaram valores constantes do primeiro ano estudado até o ultimo. As seguintes variáveis 

apresentaram essa condição e foram descartadas: área colhida em hectare do abacate, tangerina e 

urucum. 

Posteriormente, excluindo as variáveis supracitadas, foi computado o cálculo da análise 

fatorial através do software Portable IBMM SPSS Statics versão 19. Encontrada a matriz de 

correlação, foram calculados os fatores necessários para representar as variáveis, utilizando-se o 

método dos componentes principais. Em seguida, tornou-se necessário determinar o número de 

fatores considerados, o que pôde ser feito com base no seu autovalor (eigenvalues), definido por 

Hair et al. (1998) como sendo a quantidade de variância associada ao fator. 

Outra ferramenta utilizada para a interpretação dos fatores obtidos com a análise fatorial é 

a sua rotação, que tem como finalidade segundo Costa (2006) ajudar na interpretação desses 

fatores. A rotação da matriz é dividia em duas formas de procedimento: a rotação ortogonal 

(rotação varimax), que mantém os fatores não correlacionados e a rotação oblíqua, que torna os 

fatores correlacionados entre si. A ideia básica do giro de fatores é identificar alguns fatores que 

possuam variáveis que tenham alta correlação e outros com variáveis que possuam baixa 

correlação. Neste trabalho foi utilizada a rotação varimax, pois esse método é o mais comumente 

utilizado e minimiza o número de variáveis, com altas cargas sobre o fator, reforçando a 

interpretabilidade dos fatores (PENA, 2011). 

2.3. ANÁLISE DE REGRESSÃO LINEAR 

Após a realização da análise fatorial, são gerados os fatores necessários para representar 

as variáveis estudadas, esses foram para uma matriz ao qual foi adicionada a área em quilômetro 

quadrado desmatada no município de Itaituba no período de 2000 a 2010 com o intuito de 

determinar a análise de regressão linear que consiste na realização de uma análise estatística com 

o objetivo de verificar a existência de uma relação funcional entre uma variável dependente com 

uma ou mais variáveis independentes (PETERNELLI, 2007). Em outras palavras consiste na 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

obtenção de uma equação que tenta explicar à variação da variável dependente, no caso do estudo 

a área desmatada, pela variação dos níveis das variáveis independentes, descritas anteriormente e 

representadas nessa análise pelos fatores. 

Para a análise de regressão linear foi usado o software Microsoft Office Excel 2007 e a 

partir do resultado dessa análise foi obtido os coeficientes que permitem assim a formulação da 

equação dos fatores que causam desmatamento na Amazônia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Principais discussões sobre desflorestamento 

Nesta seção, objetiva-se analisar os resultados de estudos que explicam as causas do 

desmatamento oriundas das atividades econômicas de maior influência no município de Itaituba. 

Entre as varáveis que mais influenciam e determinam o desmatamento na cidade estão: 

agricultura e pecuária. 

3.1.1. Fator Agricultura 

A expansão da agricultura é a principal causa de desmatamento das florestas tropicais, que 

se destacam pela disponibilidade de vantagens, como os serviços disponibilizados pelos 

ecossistemas, como produção de alimentos, armazenamento de carbono e conservação da 

biodiversidade, processos estes afetado pelas mudanças na cobertura da terra (MORTON, et al., 

2008), ocorrendo um avanço motivado pela facilidade de crédito, propiciada por incentivos 

fiscais (PENA 2005 apud PENA 2011). 

Em Itaituba, a agricultura é um forte fator para o desmatamento na região, visto que essa é 

uma das principais atividades econômicas da cidade. De acordo com o SIDRA (2014), as culturas 

de maior influência nessa região são de arroz, milho e feijão ocupando uma área de 11400 

hectares. 

3.1.2. Fator Pecuária 

O desmatamento na Amazônia brasileira tem como principais causas diretas a pecuária, a 

agricultura de larga escala e a agricultura de corte e queima. Dessas causas, a expansão da 

pecuária bovina é a mais importante (RIVERO et al, 2009), fato este que pode ser confirmado 

através de uma maior rentabilidade da pecuária na região amazônica, do ponto de vista privado, 

através de taxas de retorno superiores ás da pecuária em outras regiões do país (PENA, 2011). 
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Segundo Rodrigues (2004), a pecuária como atividade dominante e de maior expansão na 

Amazônia acarreta consequências diretas no desflorestamento, uma vez que a pecuária extensiva, 

com baixo nível tecnológico, tem a sua produção aumentada baseada mais na expansão de áreas 

desflorestadas e menos no aumento da produtividade. 

Em Itaituba, a pecuária é um forte fator para o desmatamento na região, visto que essa é 

uma das principais atividades econômicas da cidade. Segundo o IBGE (2012), em análise 

realizada entre os anos de 2000 a 2012, mostra que o efetivo rebanho (cabeças) bovino 

apresentou um crescimento de, aproximadamente, 54%. Dessa forma, os dados mostram que a 

pecuária teve um efetivo avanço na região e consequentemente, o aumento da pastagem no 

território e o aumento do desmatamento (LE MOAL, 2007). 

 

3.2. Tratamento de dados 

 De acordo com Costa (2006), para comprovar a adequacidade da análise fatorial, isto é, o 

quanto uma análise fatorial é adequada se utiliza o índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), onde 

que valores altos (entre 0,5 e 1,0) indicam que a análise fatorial é apropriada, enquanto valores 

abaixo de 0,5 indicam que a análise fatorial pode ser inadequada 

Neste estudo o KMO se deu na ordem de 0,659, informando que o conjunto de dados 

utilizados foi mais do que suficiente para a utilização do modelo fatorial, comprovando assim sua 

adequação. 

3.2.2. O método da extração de fatores 

O modelo de raiz latente foi empregado para definir os fatores subjacentes que explicam o 

fenômeno do desflorestamento em Itaituba. Inicialmente foram utilizadas 18 variáveis para 10 

casos, referente aos anos estudados, e em função de reduzida explicação ou baixo índice de 

correlação identificado este número foi reduzido para 7 variáveis. 

Depois de aplicada a analise fatorial apresentou dois fatores que conjuntamente 

respondem por aproximadamente 90,99% da variância total, ou seja, altamente significativo e 

recomendado  

para o fenômeno (tabela1). 
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 Tabela 3 – Variância Total Explicada 

Fatores 
Rotation Sums of Squared Loadings 

Total Variância Cumulativo 

Agropecuário 3,365 48,073% 48,073% 

Agricultura Familiar 3,004 42,914% 90,986% 

Fonte: Autores. 

 

3.2.3. Análise das dimensões fatoriais 

 Os resultados foram gerados não estabelecendo o número de fatores desejados, quando o 

modelo fatorial foi rodado, duas dimensões foram extraídas para o número de variáveis 

estudadas, fato esse que pode ser comprovado através do screen plot (Figura 1), gráfico dos 

autovalores pelo número de fatores por ordem de extração, onde que no ponto de inflexão deste 

gráfico é possível determinar o número de componentes. 

Figura 1 – Screen plot 

 

Fonte: Autores, 2018 

 

A partir disso, foi realizada a nomeação dos dois fatores, o primeiro fator foi nomeado de 

fator agropecuário que explicou 48,073% (Tabela 1) de toda variância total dos dados e englobou 

as seguintes variáveis: cana-de-açúcar, banana, coco da baía e o rebanho de bovinos (Tabela 2), 
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todas as variáveis apresentaram relação positiva com o fator indicando que para o período 

indicado  

ocorreu variações no mesmo sentido no conjunto do fator, exceto a variável coco da baía. 

 O fator 2 foi nomeado de fator agricultura familiar e explicou 42,914% (Tabela 1) de toda 

variância total dos dados e juntou as seguintes variáveis: arroz, feijão e milho (Tabela 2), neste 

fator todas as variáveis apresentaram relações positivas. 

Tabela 2 – Matriz de componentes rotacionados. 

Variáveis 
Fatores 

Agropecuário Agricultura familiar 

Arroz ,114 ,957 

Cana-de-açúcar ,980 ,090 

Feijão ,402 ,846 

Milho ,472 ,796 

Banana ,902 ,423 

Coco-da-baía -,815 -,452 

Bovinos ,727 ,589 

Fonte: Autores, 2018 

Comunalidade é a porção da variância que uma variável compartilha com todas as outras 

variáveis consideradas. É também a proporção de variância explicada pelos fatores comuns 

(COSTA, 2006). Usualmente o valor mínimo aceitável é de 0,5. 

De acordo com a tabela 3, todas as variáveis utilizadas nessa análise fatorial são 

aceitáveis, um indicio de que as variáveis estão linearmente correlacionadas, além do fato de que 

os dois fatores extraídos explicam mais de 85% da variância total de todas as variáveis abordadas 

como, por exemplo, a banana que possui 99,30% da sua variância total explicada pelo fator 

agropecuário e agricultura familiar. 
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Tabela 3 – Comunalidades das variáveis estudadas 

Variáveis Initial Extraction 

Arroz 1,000 ,928 

Cana-de-açúcar 1,000 ,968 

Feijão 1,000 ,877 

Milho 1,000 ,857 

Banana 1,000 ,993 

Coco-da-baía 1,000 ,869 

Bovinos 1,000 ,876 

Fonte: Autores, 2018 

 

3.2.4 Análise da regressão linear 

Através dos fatores obtidos pela análise fatorial foi possível determinar a equação de 

desmatamento em Itaituba, para isto utilizou-se os fatores de correlação como variáveis 

dependentes e a área desmatada em quilômetros quadrado (km²) como variável dependente para a 

realização da análise de regressão linear que esboçou a seguinte equação: 

D = 4199,36 - 456,98F1 - 368,07F2 

Onde na equação, D é a área desmatada em quilômetros quadrado, F1 é o fator 

agropecuário e F2 é o fator agricultura familiar. 

Em se tratando de uma regressão múltipla, o R² ajustado deve ser preferido em relação ao 

R² e a estatística F, da análise de variância, combinada com o seu valor p, preferida em relação ao 

R² ajustado. 

 

Para este modelo o R² ou coeficiente de determinação que indica a proporção (ou 

porcentagem) da variação de Y que é “explicada” pela regressão, ou quanto da variação na 

variável dependente Y está sendo “explicada” pela variável independente X, foi de, 

aproximadamente, 97%, assim sendo de acordo com Peternelli (2007) um modelo adequado para 

descrever o fenômeno do desmatamento em Itaituba, já que chega próximo de 100%. Já o F de 

significação se deu na ordem de 2,72x 10-08, mostrando assim que de acordo com Jordan & Letti 

(2011) a equação obtida é significativamente aderente, já que o valor do f de significação 
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encontrado é extremamente pequeno. O valor p ou nível descritivo é a probabilidade de que a 

estatística do teste (como variável aleatória) tenha valor extremo em relação ao valor observado 

(estatística) quando a hipótese  é verdadeira (PETERNELLI, 2007), no modelo aplicado o 

valor p da variável dependente e do fator 1 e 2, respectivamente, 1,49 x 10-17, 7,56 x 10-8 e 5,82 x 

10-7, sendo considerados assim significativos para o modelo. 

 

4. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 A análise fatorial apresentou índices estatísticos que comprovam que o modelo proposto é 

valido para expressar o desflorestamento no município de Itaituba, além do que a equação do 

desmatamento estabelecida através da análise de regressão linear apresentou resultados 

satisfatórios na análise do coeficiente de determinação, f de significação e valor-p, atestando 

assim a veracidade da equação. 

 Portanto, a partir da comprovação do modelo estatístico e da equação do desmatamento, 

podem ser desenvolvidas políticas públicas para controlar o desmatamento no município, já que 

foi possível determinar as principais atividades que possuem estreita relação com a transformação 

de florestas primárias, permitindo assim a criação de um sistema que torne eficaz a gestão e o 

gerenciamento destas atividades no município. 
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RESUMO 
Este artigo traz reflexões sobre as definições de desenvolvimento sustentável na Amazônia através 

do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal (PPCDAm), e 

discute sobre sua importância no contexto atual do munícipio de Tucumã-PA, onde se deu o 

estudo. Atualmente, com base nos dados, verificou-se que 90% da região é composta por área de 

desflorestamento, indicando um problema. Dessa maneira, percebe-se a importância de estudos 

dessa natureza no monitoramento dos recursos terrestres. Desse modo, pretende-se realizar uma 

análise espaço-temporal do uso do solo no munícipio de Tucumã-PA, utilizando técnicas de 

Sensoriamento Remoto. Para tanto, observou-se os dados do projeto TerraClass nos anos de 2004, 

2010 e 2014, a fim de verificar como se deu a progressão de determinadas classes de uso e 

ocupação do solo. O foco deste trabalho foi na análise das classes de floresta, desflorestamento, 

vegetação secundária e pasto limpo. Com isso constatou-se que algumas classes tiveram redução 

em sua área e outras tiveram um aumento gradativo ao longo dos anos. Por exemplo, a área de 

floresta diminuiu ao longo dos anos estudados. Também se observou a redução do 

desflorestamento, logo houve aumento da vegetação secundária, constatando-se a ligação entre 

uma classe e outra. Portanto, conclui-se que o PPCDAm influenciou no modo como foi distribuída 

a área do município de Tucumã, sendo mostrado no decorrer do trabalho como isso se deu. 

 

Palavras-chave: Desmatamento; Tucumã; Amazônia Legal. 

 

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

Em uma visão global, o sistema terrestre vem sendo utilizado, na maioria das vezes, de 

maneira irresponsável pelo ser humano. As ações desenfreadas de exploração de recursos naturais 

causam várias consequências ao meio ambiente e aos seres que nele vivem. Todavia, percebe-se 

que já há um crescente movimento de práticas e leis que definem limites para a exploração do 

meio ambiente. 
 

Nesse sentido, há o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal (PPCDAm), que é executado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e tem 

como principal objetivo a redução do desmatamento e criação de condições que estabeleçam o 

desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Dessa maneira, é notório que o 

desenvolvimento sustentável é essencial não só para o país, mas para o planeta. Sendo assim, 

estudos sobre uso e ocupação do solo têm sido muito importantes para o controle e 

monitoramento dos recursos terrestres. 
 

O uso e ocupação do solo é um estudo que se justifica pela sua importância no tocante a 

análise de áreas e suas dinâmicas de ocupação como, por exemplo, o desmatamento de regiões 

para a implantação de pastos, extração de minérios, expansão de áreas urbanas entre outros. Além 

disso, a análise do uso e ocupação do solo é o primeiro passo para uma gestão com boas práticas 

de conservação, principalmente em práticas agropecuárias, conseguindo um desenvolvimento 

econômico eficiente e com redução de impactos ambientais (MARCUSSI, 2010). 
 

A ferramenta mais usada para a aquisição de dados para estudos dessa natureza é o 

Sensoriamento Remoto. Entre suas diversas aplicações a mais utilizada nos estudos sobre a Terra 

é relativa ao monitoramento e análise da cobertura vegetal (PACHECO et al., 2015). Através de 

sensores embarcados em satélites artificiais na órbita terrestre é possível registrar a quantidade de 

radiação eletromagnética (REM) refletida pela superfície da Terra, transformando essa energia 

refletida em sinais elétricos que são enviados às centrais de interpretação que estão no solo. Após 

a coleta e transmissão de dados, é feita a análise e o processamento por meio dos quais são 

geradas as imagens. 
 

Segundo Novo 2010, Sensoriamento Remoto é: 
[...] a utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento de 

dados, equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de aeronaves, 

espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, 

fenômenos e processos que ocorram na superfície do planeta Terra a partir do 
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registro e da análise das interações entre radiação eletromagnética e as 

substâncias que o compõem em suas mais diversas manifestações (NOVO, 2010, 

p. 28). 

 

Para fazer a análise dos dados obtidos pelo Sensoriamento Remoto, em geral, se utilizam 

ferramentas de Geoprocessamento, como os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são sistemas computacionais feitos 

para armazenar e processar informação geográfica [...]. Eles podem 
armazenar grandes quantidades de informações geográficas em bancos de 

dados, realizar operações analíticas numa fração do tempo necessária para 

fazê-lo manualmente e automatizar o processo de confecção de mapas úteis 
(LONGLEY et al., 2012, p. 13). 

 
Os softwares de SIG utilizam arquivos Shapefiles (SHP) que contêm as feições geográficas de 

determinado lugar e suas respectivas coordenadas. Dessa forma, o projeto TerraClass fez a 

classificação do uso e cobertura da Amazônia Legal utilizando imagens do satélite Landsat. 
 

Isso posto, o presente trabalho visa analisar e verificar a situação do uso e ocupação da 

terra no município de Tucumã – PA, nos anos de 2004, 2010 e 2014, utilizando dados do Projeto 

TerraClass o qual é desenvolvido e executado pelo Centro Regional da Amazônia (CRA) em 

parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

Este estudo foi realizado sobre o uso e ocupação do solo no município de Tucumã – PA 

(Figura 1). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017 a área 

territorial do município era de 2.512,59 km². O município pertence à região norte do Brasil, mais 

especificamente à Mesorregião do Sudeste Paraense que, por sua vez, está contida na Amazônia 

Legal - região composta por nove estados brasileiros. A economia de Tucumã apoia-se, 

basicamente, na agropecuária e no extrativismo. Por volta da década de 80 começaram a surgir 

atividades garimpeiras na região, mas logo os garimpos locais foram levados ao esgotamento dos 

recursos minerais. Essas atividades relativas à agropecuária, ao extrativismo e, também, ao 

garimpo geraram mudanças na paisagem local, bem como o gradativo aumento de áreas 

antropizadas. Abaixo, pode-se observar o mapa de localização do município de Tucumã. 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 1 - Mapa de localização de Tucumã – PA. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2017. Produção do mapa: autoria própria. 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 
 

A pesquisa foi elaborada com o intuito de analisar a dinâmica de uso e cobertura da 

terra e identificar a influência do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 

na Amazônia Legal (PPCDAm) na taxa de desmatamento do município estudado. 

2.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

Para a realização desta pesquisa, foram usados os dados dos projetos TerraClass e PRODES, dos 

anos de 2004, 2010 e 2014 e dados do IBGE, adquiridos no seu portal. O município está situado 

nas  

órbitas ponto: 224/65, 225/64 e 225/65. Os dados do TerraClass foram obtidos no site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) o qual executa o projeto em parceria com a Embrapa. 
 

A análise foi realizada logo após as etapas do processamento dos Shapefiles (SHP), 

utilizando o software ArcGIS 10.1, em que foi possível gerar e mensurar polígonos limitados 

pelo município de Tucumã, associados por cores, selecionadas pela legenda do projeto 
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TerraClass, ao tipo de uso do solo e sua área em quilômetros quadrados (km²). Em seguida, os 

dados foram  

exportados em formato Excel (.XLS), com o intuito de analisar a progressão ou retração dos usos 

selecionados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do processamento dos dados, foi possível gerar mapas temáticos para cada um dos 

anos da pesquisa (Figura 2). Visualmente, pode-se verificar que houve incremento e redução em 

determinadas classes ao longo dos anos estudados. O mapa abaixo demonstra esse aumento e essa 

redução. 

Figura 2 - Mapa de uso e ocupação do solo em Tucumã - PA nos de 2004, 2010 e 2014.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Projeto TerraClass. Produção do mapa: autoria própria. 

 

O estudo quantitativo dos dados, utilizando o software Excel, permitiu uma análise 

precisa dos valores das áreas de uso do solo por meio da seguinte tabela: 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Tabela 1 - Dados quantitativos referentes às áreas das classes nos anos de 2004, 2010 e 2014. 
 

COR CLASSES 

ÁREA (km²) 

2004 

ÁREA (km²) 

2010 

ÁREA (km²) 

2014 
     

 PASTO LIMPO 861,25 1671,43 1303,21 

 PASTO SUJO 767,68 194,29 269,33 

 
REGENERAÇÃO COM 

PASTO 197,99 93,71 120,31 

 
VEGETAÇÃO 

SECUNDÁRIA 241,37 221,49 532,76 

 ÁREA URBANA 6,52 10,72 17,83 

 FLORESTA 295,56 224,88 217,93 

 DESFLORESTAMENTO 15,95 2,64 2,67 
     

             Fonte: Projeto TerraClass. Produção da tabela: autoria própria. 
 
 

Com relação às questões ambientais, foi possível notar o aumento da área de pasto limpo 

de 2004 para 2010, porém houve a redução de 2010 para 2014, o que equivale aproximadamente 

50% da área total do município. Adjacente a isso, pode-se ver uma redução nas áreas de 

regeneração com pasto e de pasto sujo, cabendo ressaltar que ambas as áreas voltaram a 

expandir-se em 2014. Tais resultados são consequências do Plano de Ação para Prevenção e 

Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), o qual se baseou em 4 medidas para 

garantir o avanço sustentável: Ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle 

ambiental, fomento de atividades produtivas e sustentáveis e instrumentos econômicos e 

normativos. 
 

A partir disso, verificou-se que os objetivos do PPCDAm foram executados e atingidos de 

forma satisfatória, visto que os dados do projeto TerraClass indicam uma redução significativa da 

área de desflorestamento em 2010 com relação a 2004, a qual reduziu cerca de 84%. Por conseguinte, 

ocorreu expansão em uma taxa de 58% da região de vegetação secundária no período de 2010 para 

2014. Define-se como vegetação secundária a área de regeneração após total remoção de vegetação 

primária (floresta) por meio de ações antrópicas ou naturais, segundo a resolução nº 28, de 7 de 

dezembro de 1994 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Analisando os dados 

quantitativos das áreas de desflorestamento e vegetação secundária, foi possível gerar o seguinte 

gráfico que mostra a relação existente entre as duas classes analisadas. 
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Figura 3 - Gráficos de barras e linha mostrando a interação entre desflorestamento e vegetação secundária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fonte: Projeto TerraClass. Produção do gráfico: autoria própria. 

 

O PPCDAm tem como linhas de atuação para a redução do desmatamento: expandir áreas 

protegidas por unidades de conservação utilizando a pesquisa e elaboração de consultas públicas 

nas glebas destinadas ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e terra legal; promover a 

responsabilização dos crimes e infrações ambientais (priorizando a fiscalização de áreas críticas de 

desmatamento, terras indígenas e unidades de conservação); efetivar a gestão florestal 

compartilhada (governo federal e estadual partilham responsabilidades); realizar a integração das 

autorizações de plano de manejo sustentável; fortalecer a cadeia produtiva e sociobiodiversidade 

por meio de elaboração de estudos da valoração dos serviços ambientais para produtos da 

sociobiodiversidade. 

Com o intuito de ratificar os dados coletados com o projeto TerraClass, foram analisados 

os dados do projeto PRODES que realiza o acompanhamento do desmatamento por corte raso na 

Amazônia Legal, através do uso de imagens do satélite da série LANDSAT. Dessa forma, 

verificou-se os dados do projeto sobre o município de Tucumã e pôde-se comparar com os dados 

já analisados do TerraClass. Segundo o PRODES, no ano de 2004, a área total de desmatamento, 

considerando todas as outras classes exceto floresta, na região em questão, era de 2.217,10 km², 

em 2010 era 2.275,60 km² e em 2014 era 2.282,70 km². 

VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA DESFLORESTAMENTO 
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Assim sendo, percebe-se que houve conscientização por parte da população, pois a taxa 

de desmatamento, que de 2004 para 2010 era de 3%, começou a diminuir de 2010 para 2014, 

passando para 0,3%. Entretanto, percebeu-se que mesmo ocorrendo uma diminuição considerável 

da taxa de desmatamento, ainda houve um pequeno crescimento da área desmatada, sendo essa 

correspondente a aproximadamente 90% do município em 2014. Esse dado mostra que apenas 

10% da composição de Tucumã refere-se à área de floresta. 

 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos por meio dos projetos TerraClass e PRODES, 

constatou-se que as ações de fiscalização de áreas ambientais, por meio do sensoriamento 

remoto, promovidas pelo PPCDAm, trouxeram resultados significativos para o município de 

Tucumã no que se refere à diminuição do desmatamento e aumento da vegetação secundária. 

Porém, apesar de haver o resultado positivo indicando essa redução do desmatamento, não se 

pode ignorar o fato de que a área de floresta segue diminuindo. Dessa maneira, faz-se necessário 

haver ações mais eficientes que visem amenizar ainda mais o desmatamento na região. 

Como resultado, as ações de redução do desflorestamento podem gerar benefícios para todo 

o planeta, visto que a Amazônia é essencial para o equilíbrio climático mundial. Logo, reitera-se 

a importância do PPCDAm para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. 
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RESUMO  

Os resultados de análises de água para consumo humano, em geral, apresentam ensaios de 

parâmetros físico-químicos e ensaios de parâmetros bacteriológicos. Do ponto de vista de 

potabilidade, a presença de coliformes na água significa que esta recebeu matérias fecais ou de 

esgotos. Neste estudo foi feito o monitoramento da qualidade da água na estação de tratamento de 

água (ETA) da concessionária que abastece a Região Metropolitana de Belém - RMB, capital do 

Estado do Pará, Brasil, utilizando parâmetros microbiológicos da água. Para atingir este objetivo, 

foram coletadas as análises laboratoriais da água realizadas pela própria concessionária, para o 

período de 2010 a 2015, antes e após o tratamento na ETA. O estudo monitorou os parâmetros de 

Coliformes Totais e Escherichia-Coli, revelando que a água tratada e fornecida para população da 

RMB, está em conformidade com o padrão para água potável preconizado pelas portarias do 

Ministério da Saúde. 

 

Palavras-chave: água potável, parâmetros bacteriológicos, qualidade da água. 
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 A água é o principal recurso natural para que a vida ocorra na Terra (FERNANDES et al., 

2016). De acordo com Kuhn (2016), a água é de vital importância para todos os seres vivos, no 

entanto, grande parte da água doce disponível na superfície terrestre está degradada pela 

poluição. 

 Segundo Lauthartte et al. (2016), apesar de possuir um imenso reservatório hídrico, a 

região Amazônica apresenta dificuldades de acesso à água potável devido à falta de saneamento 

básico da região. Conforme Almeida (2013), as águas utilizadas para o abastecimento da 

população devem, então, enquadrar-se aos padrões de potabilidade. No Brasil a tecnologia mais 

empregada é o tratamento de ciclo completo, denominada também de tratamento convencional, 

aplicado em 69,2% das Estações de Tratamento de Água do Brasil. 

 A avaliação da qualidade da água a ser consumida por uma população é algo 

imprescindível e para isso são utilizados parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, os quais 

devem estar dentro dos limites estabelecidos em legislação (FERNANDES e SCALIZE, 2016). A 

água pode ser contaminada por fezes humanas e de outros animais. Os coliformes podem se 

diferenciar em dois grupos: coliformes totais e coliformes termotolerantes, nas quais se 

encontram bactérias originárias do trato intestinal de animais de sangue quente (SILVA et al., 

2016). 

 Conforme De Lima (2016) esclarece, os coliformes totais são considerados micro-

organismos indicadores de contaminação. A presença de coliformes totais em recursos hídricos 

deve ser interpretada conforme o tipo de água a que se refere. Em águas que foram submetidas ao 

processo de tratamento, os coliformes totais precisam estar ausentes, assim como coliformes 

termotolerante (DOS SANTOS et al., 2016).  

 De acordo com Costa et al.(2016), os coliformes totais são provenientes de água não 

tratada ou inadequadamente tratada. Conforme a Portaria MS Nº 2.914/2011 a presença de 

bactérias do grupo coliformes totais na água, impossibilita o consumo humano, sendo 

considerada uma água não potável (BRASIL, 2011).  

 A Resolução CONAMA 357/2005 e sua alteração e complementação realizada pela 

Resolução CONAMA 430/2011, utiliza os coliformes termotolerantes como padrão de qualidade 

microbiológica, e permite sua substituição pela Escherichia coli (BRASIL, 2011). A Escherichia 

Coli (E. Coli) é um grupo de bactérias que habitam normalmente no intestino humano e de alguns  
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animais, e por isso a presença desta bactéria na água ou nos alimentos se deve à contaminação 

com fezes. Neste contexto, De acordo com Brilhante (2016), o micro-organismo que serve como 

parâmetro indicador de contaminação fecal em humanos e em animais é a Escherichia coli, sendo 

que, 80% das infecções do sistema trato urinário são causados pela Escherichia coli.  

 Segundo a OMS cerca de 80% das doenças que ocorrem em países em desenvolvimento 

são veiculadas pela água contaminada por micro-organismos patogênicos. Isso se deve ao fato de 

apenas 30% da população mundial ter água tratada, enquanto que 70% utilizam soluções de 

abastecimentos alternativos, facilitando assim a contaminação (CARVALHO, 2010).  Dentre 

estes micro-organismos pode-se destacar a Escherichia coli, causadora de diarreias e outras 

doenças gastrointestinais (DE OLIVEIRA et al., 2016). 

 Do ponto de vista de potabilidade, a presença de coliformes na água significa que esta 

recebeu matérias fecais ou esgotos. Coliformes Totais, em geral estão associados à decomposição 

de matéria orgânica, por outro lado, os registros de coliformes termotolerantes na água, estão 

associados à contaminação de origem fecal de animais de sangue quente. O objetivo deste estudo 

é verificar, para o período de 2010 a 2015, a possível ocorrência de Coliformes Totais e de 

Escherichia coli na água tratada e fornecida para população da Região Metropolitana de Belém 

(RMB). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Figura 1 apresenta a localização da área de estudo, destacando a Estação de Tratamento 

de Água (ETA) da companhia de saneamento do Estado do Pará. O estudo foi realizado na ETA 

da companhia de saneamento do Estado do Pará, a qual está localizada no município de Belém, 

região norte do Brasil, nas coordenadas geográficas 01º25’07’’S e 48º26’20’’W, inserida dentro 

do Parque Estadual do Utinga (PEUt), criado pelo Decreto Estadual n° 1.552, de 03 de maio de 

1993 com a finalidade de proteção dos mananciais de abastecimento de água da RMB e 

preservação da biodiversidade local (PARÁ, 2016). A ETA também está próximo do lago 

Bolonha, de onde é retira a água bruta que posteriormente é tratada e fornecida como água 

potável para população da RMB.  

 

 

Figura 1- Estação de Tratamento de Água (ETA), Lago Bolonha e Água Preta, inseridos no PEUt, Belém, 
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Pará, Brasil. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A companhia de saneamento que fornece água para RMB faz análises de parâmetros de 

qualidade de água para monitorar a qualidade dessa água. Dessa forma, para alcançar os objetivos 

deste estudo foi solicitado à companhia de saneamento, através de requerimento, o acesso à essas 

análises laboratoriais da água. Para este estudo foram selecionadas todas as análises de 

Coliformes Totais e de Escherichia coli para o período de 2010 a 2015. Os dados foram 

organizados em planilha eletrônica, utilizando o software MS Excel 2010, o qual permitiu a 

geração de gráfico com os valores das análises.  

A qualidade da água foi avaliada comparando-se os valores das análises laboratoriais dos 

parâmetros de Coliformes Totais e de Escherichia-coli com os limites estabelecidos para águas 

doces de classe 2, considerando a classificação das águas na 357/2005 do CONAMA, antes da 

Estação de Tratamento. Após o tratamento na ETA, os valores das análises foram comparados 

com  

os padrões de qualidade determinados para água potável dispostos nas Portarias nº 518 de 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

25/03/2004 e nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta todas as análises laboratoriais de Coliformes Totais para o período 

de 2010 a 2015 antes do tratamento na ETA. Conforme pode-se observar na Figura 2, as análises 

apresentaram valores variando entre 156 e 34480, portando com presença de bactérias em 

quantidades que permite classificar a água bruta antes do tratamento de leve a altamente 

contaminada, segundo classificação do CONAMA para águas de classe 2. Por outro lado, depois 

da ETA, isto é, após o processo de tratamento da água, as 30 análises não registraram presença de 

Coliformes Totais, durante o período de monitoramento, revelando que o tratamento feito pela 

companhia de saneamento foi eficiente em 100% das amostras, ou seja, a qualidade da água 

estava em conformidade com os limites estabelecidos pelas Portarias de Ministério da Saúde para 

água potável, desta forma não apresentando contaminação de coliformes totais. 

 

Figura 2: Coliformes Totais para o período de 2010 a 2015 antes do tratamento na ETA. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A Figura 3 apresenta todas as análises laboratoriais de Escherichia-coli para o período de 

2010 a 2015 antes do tratamento na ETA. É possível observar na Figura 3 que os valores 

analisados apresentaram valores variando entre 27 e 1541.  

É importante ressaltar que o limite estabelecido pelo CONAMA 357/2005 para águas de 

classe 2, não deve extrapolar 1000. Infere-se que das análises estudas, apenas duas estavam fora 

do limite preconizado, sendo essas ocorrências registradas em 29/04/2014 e 09/07/2014, com 

valores atingindo os patamares de 1210 e 1541, respectivamente. A contaminação da água bruta, 
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antes do tratamento na ETA, em duas análises deve-se possivelmente pela presença de moradias 

no entorno do lago Bolonha, manancial de onde é coletada a água para tratamento e posterior 

fornecimento a população da RMB. 

 

Figura 3: Escherichia-coli para o período de 2010 a 2015 antes do tratamento na ETA. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

É imperativo salientar que após o tratamento na ETA, as 30 análises estudadas não 

registraram presença de Escherichia-coli, durante o período de monitoramento, revelando mais 

uma vez que o tratamento feito pela companhia de saneamento foi eficiente em 100% das 

amostras, ou seja, a qualidade da água estava em conformidade com os limites preconizados 

pelas Portarias de Ministério da Saúde para água potável. 

Confrontando os resultados deste estudo com outros trabalhos correlatos, na pesquisa de 

Silva et al. (2016), cujo objetivo foi estudar coliformes em fontes públicas de água no distrito de 

Santo Antônio, Teixeira de Freitas-BA, do total de amostras, 66,7% estavam contaminadas por 

coliformes totais e 13,3% por coliformes termotolerantes, contrastando com os resultados do 

presente estudo que registrou ausência de contaminação nas análises após o tratamento na 

ETA. Outro estudo de Lauthartte et al. (2016), fez a avaliação da qualidade da água subterrânea 

para consumo humano no distrito de Jaci-Paraná, Porto Velho–RO, revelando que todas as 82 

amostras analisadas apresentaram contaminação por coliformes totais. Os pesquisadores De Lima 

e Santos (2017) fizeram o monitoramento da qualidade da água distribuída para consumo humano 

dentro do Instituto Federal de Pernambuco, campus Afogados da Ingazeira. Para este último 

estudo foram feitas quatro coletas em cinco pontos (rede de distribuição, torneiras dos banheiros 

e bebedouros) revelando a ausência para coliforme totais e E.Coli nas amostras, resultados esses 
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análogos aos resultados revelados neste estudo. 

 
4. CONCLUSÃO 

 A estação de tratamento de água, de qualquer companhia de saneamento, tem por 

finalidade tratar a água, deixando-a em conformidade com os padrões de potabilidade adequados 

ao consumo humano. As bactérias do grupo coliforme são utilizadas como indicador biológico da 

qualidade das águas, assim sendo, a presença das bactérias coliformes na água significa que essa 

água recebeu matérias fecais. Como o objetivo deste estudo foi verificar a possível ocorrência de 

Coliformes Totais e de Escherichia coli na água tratada e fornecida para população da Região 

Metropolitana de Belém, os resultados mostram que as 30 análises feitas da água, ao longo do 

período de monitoramento, após o tratamento na ETA, registraram ausência de Coliformes Totais 

de Escherichia-coli, revelando que o tratamento feito pela companhia de saneamento foi eficiente 

em 100% das amostras e que a qualidade da água estava em conformidade com os limites 

preconizados pelas Portarias de Ministério da Saúde para água potável. O consumo humano de 

água potável constitui-se em uma das ações de saúde pública de maior impacto na prevenção de 

doenças. Dessa forma pode-se inferir que a água fornecida para população da Região 

Metropolitana de Belém, no período do estudo, estava apropriada para o consumo humano. 
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RESUMO  

O Brasil possui hoje o maior rebanho comercial do mundo; é o segundo maior produtor mundial 

de carne bovina, com cerca de oito milhões de toneladas, demandando, com isso, maior 

responsabilidade em relação ao meio ambiente, pois os resíduos gerados ocasionam danos 

ambientais. O objetivo desta pesquisa é identificar os aspectos e impactos ambientais referentes a 

atividade de corte bovino de um abatedouro frigorífico em Paragominas-PA, e identificar 

medidas de prevenção, mitigatórias e compensação, para o empreendimento pesquisado, como 

subsídio para o desenvolvimento tecnológico que objetive a produção sustentável. Os aspectos 

ambientais identificados foram: geração de resíduos sólidos; consumo de energia elétrica; 

lançamento de efluentes em geral; consumo de água; emissões atmosféricas; emissão de odores e 

ruído. Os principais impactos ambientais foram: poluição do ar; poluição do solo; produção de 

chorume; poluição dos lençóis freáticos; proliferação de várias espécies de animais vetores ou 

transmissores de doenças; riscos à saúde; contribuição para a redução da disponibilidade dos 

recursos naturais; alteração da qualidade da água; contaminação hídrica e do solo; aumento de 

carga de matéria orgânica; diminuição de água potável em grande proporção; Contribuição para a 

formação do efeito estufa e alteração da qualidade do ar; desconforto olfativo e poluição sonora. 

A sistematização de um conjunto das iniciativas ao gerenciamento adequado desses resíduos, 

com a elaboração de procedimentos para cada uma das etapas, onde, esta sistematização é 

planejada a partir da elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais 

(PGRSI), para os efluentes, a Resolução do CONAMA 430:2001, será o subsídio para o 

desenvolvimento tecnológico que objetive a produção sustentável deste empreendimento. 

 

Palavras-chave: danos, sistematização, produção sustentável. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade social e ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
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Entende-se por abatedouro-frigorífico de acordo com o Art. 1° da inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal, o estabelecimento destinado ao abate dos animais 

produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à 

armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio 

industrial, podendo realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o 

acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis e não 

comestíveis (BRASIL, 2017). 

Referente a cadeia produtiva da pecuária bovina brasileira, esta, vem se destacando 

positivamente por ser um setor de forte influência na economia do país, e negativamente por, em 

sua maioria atuarem de caráter clandestino, o que demanda por pressões para que esta atividade 

possa se ajustar a padrões mais modernos de desempenho socioambiental, sanitário e econômico. 

Nesse âmbito, o crescimento deste setor industrial foi acompanhado pelo aumento das 

preocupações e pressões contra os impactos socioambientais (SILVA; BARRETO, 2014). 

Além disso, o Brasil possui hoje o maior rebanho comercial do mundo; é o segundo maior 

produtor mundial de carne bovina, com cerca de oito milhões de toneladas, demandando, com 

isso, maior responsabilidade em relação ao meio ambiente, pois os resíduos gerados ocasionam 

danos ambientais. O resíduo industrial deste setor econômico necessita de destino 

ambientalmente adequado, pois, além de criar potenciais problemas ambientais, representam 

perdas de matérias primas e energia, exigindo investimentos significativos em tratamentos para 

controlar a poluição/contaminação (BITENCOURT et al, 2012). 

Dessa forma, é imprescindível analisar as atividades, produtos e serviços do 

empreendimento, buscando identificar os aspectos ambientais envolvidos, ou seja, elemento das 

atividades ou produtos ou serviços da organização que pode interagir com o meio ambiente, além 

de avaliar os impactos ambientais reais e potenciais mais significativos (OLIVEIRA; 

RODRIGUES; ALVES, 2011). Nesta vertente, o objetivo desta pesquisa é identificar os aspectos 

e impactos ambientais referentes a atividade de corte bovino de um abatedouro frigorífico em 

Paragominas-PA, e identificar medidas de prevenção, mitigatórias e compensação, para o 

empreendimento pesquisado, como subsídio para o desenvolvimento tecnológico que objetive a 

produção sustentável a partir de uma responsabilidade social e ambiental. 

2. METODOLOGIA 
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2.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O trabalho foi realizado no município de Paragominas-PA, situado na mesorregião do 

nordeste do Pará, o qual possui como principal via de comunicação e transporte a Rodovia Belém 

– Brasília (BR-010), e uma área aproximada de 19.342,25 km², e com densidade demográfica de 

5,06 habitantes por km², e uma população estimada em 110.02 habitantes (IBGE, 2017). A 

empresa objeto desta pesquisa está localizada neste município e possui uma área total de 11,58 

ha. 

A obtenção de dados e informações sobre os aspectos ambientais da empresa, foi efetuada 

a partir de visita in situ para conhecimento do processo produtivo e da rotina empresarial. A 

inspeção foi descritiva a partir de entrevista informal, onde se explanou todas as etapas do 

processo produtivo dentro do setor de abate de bovinos, como também nas áreas administrativas, 

de refeitório e de descanso. Nesta fase, realizou-se uma análise qualitativa dos resíduos gerados, 

além das técnicas de manejo adotadas pela empresa, como fontes geradoras, formas de 

armazenamento, pontos de coleta, transporte, tratamento e destinação final. 

A partir dos dados coletados em campo, pode-se traçar um panorama da conjuntura 

empresarial, no que tange a identificação dos aspectos e impactos ambientais desta atividade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados obtidos indicaram que o Frigorífico é composto por 474 colaboradores e 90% 

destes, trabalham com arma branca. Apresenta licença operacional para o abate de 600 

animais/dia. Atualmente, a média é 400 animais/dia, sendo que 20% do produto é para 

exportação, especificamente para o Egito e Hong Kong. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

3.1.1 Recepção/Currais: 

Setor de recebimento – curral: Setor responsável pelo recebimento dos animais 

encaminhados para o abate. Nesta área há a geração de resíduos sólidos (esterco) e efluentes 

líquidos (urina). O resíduo sólido é diluído, devido a lavagem do espaço ao final do expediente, 

esta limpeza gera o efluente líquido, denominado água de lavagem, que é encaminhado para a 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da empresa. 
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Após o recebimento dos animais nos currais, os mesmos são encaminhados para a área de 

lavagem, com a finalidade de retirar o esterco e outras sujeiras antes do abate. O efluente líquido 

gerado nessa etapa é encaminhado para a ETE. O número de animais recebidos neste setor pode 

variar de acordo com o lote, o que corresponde em média a 30 animais. 

3.1.2 Sala de abate de bovinos: 

Atordoamento: Nesta seção o animal é conduzido a um “box” estreito, o animal atordoado 

cai para um pátio, onde é içado em um guincho e preso a uma corrente pelas patas traseiras, 

sendo pendurado em um trilho aéreo. O resíduo gerado é normalmente composto por vômito, que 

é lavado e destinado a canaleta de recolhimento de efluente líquido. 

Sangria: Após o atordoamento, o animal é conduzido para calha de sangria, onde ocorre a 

secção dos vasos sanguíneos. O sangue que é recolhido pela calha é direcionado para casa de 

farinha, onde será aproveitado para produção de Farinha de Origem Animal (FOA), e aquele que 

acidentalmente cai fora da calha é lavado e recolhido pelas canaletas, sendo direcionado a ETE. 

Esfola e remoção da cabeça: Nesta etapa há a remoção das patas dianteiras 

(aproveitamento dos mocotós) e posteriormente há a remoção do couro, em seguida são retirados 

o rabo, o útero ou os testículos, e então a cabeça, que é direcionada à inspeção. O couro é 

direcionado a uma empresa de curtume terceirizada, o rabo também é processado por uma 

empresa terceirizada, os órgãos genitais são direcionados à graxaria anexa, e os Materiais 

Especificados de Risco – MER (encéfalo, olhos, amígdalas, medula espinhal e parte distal do 

íleo), são imediatamente encaminhados ao incinerador.  

3.1.3 Inspeção: 

Evisceração: As carcaças dos animais são abertas manualmente com facas e com serra 

elétrica. O processo envolve a remoção das vísceras abdominais e pélvicas, além dos intestinos, 

bexiga e estômagos. As vísceras comestíveis (tripas, bucho, coração, fígado) são processadas em 

salas anexas, já os não comestíveis são direcionados à graxaria, para aproveitamento na produção 

de FOA. 

Corte da carcaça: Após a retirada das vísceras, os animais recebem um corte longitudinal 

ao meio. Ao receberem o corte a carcaça cortada passa por um processo de limpeza, onde ocorre 

a retirada de aparas de gordura que podem conter pequenos pedaços de carne e tecidos sem carne, 

os mesmos são removidos com auxílio de facas e passam por um processo de lavagem com jatos 
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de água para retirada de pequenas partículas ósseas, seguindo assim para a próxima etapa a 

refrigeração. 

3.1.4 Refrigeração:  

A refrigeração tem o objetivo de reduzir ou inibir o crescimento microbiano, as carcaças 

ficam expostas a uma temperatura de 7°C por um período médio de 24 h. 

3.1.5 Cortes e Desossa: 

Referente ao processo de corte e desossa, a carcaça é dividida em partes menores para 

comercialização. A desossa é realizada com o auxílio de facas de forma manual, as paras de 

gordura são encaminhadas para o setor de graxaria. Ossos e partes não comestíveis também são 

encaminhados as graxarias, onde são transformados em farinha, para fabricação de ração. 

3.1.6 Estocagem/Expedição:  

As carcaças, os cortes e as vísceras comestíveis, após processadas e embaladas, são 

estocadas em câmaras de refrigeração, aguardando sua expedição.  

3.1.7 Salas anexas: 

Sala de couro: a retirada do couro é feita por uma máquina hidráulica que o retira de 

forma inteira. Após isso o couro passa por um tanque químico para conservação até o destino 

final. 

Salas de mocotó; cabeça; bucharia e miúdos: áreas que recebem partes que ainda na 

produção apresentam valor econômico. As partes não aproveitáveis são os materiais 

especificados de risco (MER).  

3.1.8 Processos auxiliares: 

Caldeira: A caldeira é responsável por fornecer o vapor para o cozimento do material 

carregado no digestor (equipamento onde se dá o cozimento), propiciando a separação entre as 

fases sólida, água e sebo. Os resíduos gerados nesta área são basicamente as aparas de madeira 

não utilizada no processo de queima e cinzas resultante da combustão incompleta da madeira 

com intuito de gerar calor e vapor. 

Oficina de manutenção: Há em anexo a indústria o setor de reparos e manutenção de 

equipamentos, que são usados no processo produtivo e em outras áreas. São gerados resíduos 

como aparas de metais e peças, além de materiais impregnados com solventes / tintas, óleos e 

graxas, como tambores e galões. 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

3.1.9 Área administrativa: 

 Na área administrativa, que compreende aos escritórios e ao almoxarifado, os principais 

resíduos gerados são papéis, papelão, plásticos, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, 

eletroeletrônicos em geral, resíduos metálicos, equipamentos de proteção individual (EPI’s), além 

dos rejeitos advindos dos banheiros (papel higiênico, papel toalha e guardanapo de papel usado).  

3.1.10 Refeitório e área de descanso: 

Nestes setores os resíduos gerados são predominantemente orgânicos, resultantes de 

restos de alimentos descartados, e ainda plásticos e papéis. Este setor é terceirizado, portanto os 

resíduos gerados nestas áreas são de responsabilidade da contratada. 

3.2 ASPECTOS AMBIENTAIS DA ATIVIDADE 

3.2.1 Resíduos sólidos e líquidos 

A análise dos dados obtidos quanto a produção de resíduos da estação de tratamento de 

efluentes líquidos, indicou que os principais componentes são: material flotado 

(gorduras/escumas), material sedimentado – lodos diversos, além do material retido por 

gradeamento e peneiramento e cinzas das caldeiras. Outros materiais são produzidos pela 

empresa como: embalagens, insumos e produtos danificados ou rejeitados e pallets, das áreas de 

almoxarifado e expedição. 

3.2.2 Resíduos de manutenção 

Referente aos resíduos de manutenção, como principal aspecto da atividade, os dados 

obtidos indicaram que os principais são:  solventes e óleos lubrificantes usados, resíduos de 

tintas, metais e sucatas metálicas (limpas e contaminadas com solventes/óleos/graxas/tintas), 

materiais impregnados com solventes/óleos/graxas/tintas (ex.: estopas, panos, papéis, etc.). 

3.2.3 Identificação e classificação dos resíduos   

Os principais aspectos ambientais são relacionados a produção de resíduos gerados no 

processo produtivo da linha de abate: em vermelho, processos que geram predominantemente 

sangue e efluentes líquidos contendo sangue; em verde, processos que geram esterco e/ou 

conteúdo ruminal, ou efluentes contendo este material; e ainda em preto, processos que geram 

resíduos diversificados, sem predominância de determinado material. 

 Os resíduos industriais gerados no frigorífico são predominantemente orgânicos, 

provenientes do processo produtivo, mas há também aqueles gerados nos setores de 
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administração, descanso e refeitório dos funcionários. 

3.2.4 Área de produção: os resíduos líquidos do abate de animais advindos da lavagem das áreas 

percorrem por tubulações que encaminham esse afluente à Estação de Tratamento de Efluentes da 

indústria. O líquido referente à sangria é encaminhado à casa de farinha. 

 

3.3 ASPECTOS E IDENTIFICAÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS  

De maneira geral, estes processos possuem, como aspectos ambientais, o lançamento de 

efluentes líquidos, geração de resíduos sólidos, o consumo de energia e água, geração de ruídos e 

emissão de odor. Tais aspectos podem ocasionar riscos à saúde, poluição e contaminação hídrica, 

poluição e contaminação do solo, conflitos ligados a disponibilidade dos recursos naturais, 

poluição sonora e poluição do ar (Quadro 2). 

Quadro 2 – Relação dos Aspectos com os impactos Ambientais. 

ASPECTO AMBIENTAL  IMPACTO AMBIENTAL  

Geração de resíduos sólidos 

Poluição do ar; Poluição do solo; produção de chorume; Poluição 

dos lençóis freáticos; Proliferação de várias espécies de animais 

vetores ou transmissores de doenças; riscos à saúde. 

Consumo de energia elétrica 
Contribui para a redução da disponibilidade dos recursos 

naturais. 

Lançamento de efluentes em 

geral  

Alteração da qualidade da água; contaminação hídrica e do solo; 

aumento de carga de matéria orgânica. 

Consumo de água. Diminuição de água potável em grande proporção 

Emissões atmosféricas 
Contribui para a formação do efeito estufa e alteração da 

qualidade do ar 

Emissão de odores Desconforto olfativo 

Ruído  Poluição sonora 

Fonte: Autores (2018)  

Os problemas ambientais gerados pela atividade de frigoríficos estão relacionados com o 

descarte de resíduos sólidos oriundos de diversas etapas do processamento industrial. O elevado 

consumo de energia demanda mais utilização dos recursos naturais. O alto consumo de água 

englobados as águas residuárias elevam o nível de contaminação deste recurso por conter: 

sangue, gordura, excrementos, substâncias contidas no trato digestivo dos animais, fragmentos de 

tecidos, 

 entre outros, caracterizando um efluente com elevada concentração de matéria orgânica. Nesses 

casos, o efluente do matadouro se constitui, como agente de poluição das águas, em ameaça à 

saúde pública (SANTOS, et al., 2011). 
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A Energia térmica, na forma de vapor e água quente, é usada para esterilização e limpeza 

nos frigoríficos. Se há graxarias anexas aos frigoríficos, o uso de energia térmica também é 

significativa, na forma de vapor -  durante o cozimento, digestão ou secagem das matérias-

primas. Eletricidade é utilizada na operação de máquinas e equipamentos, e importante para 

refrigeração.  

O consumo de energia também depende do tipo de frigorífico, da extensão da produção da 

carne e da presença ou ausência de graxaria (DIAS; AGUIAR, 2016). 

Em frigoríficos, assim como em vários tipos de indústria, alto consumo de água, acarreta 

grandes volumes de efluentes com alta carga orgânica, alto conteúdo de gordura; alterações de pH 

em virtude de produtos de limpeza ácidos e básicos; altos teores de nitrogênio, fósforo (oriunda 

das fezes e urina dos bovinos). Desta forma, os despejos de frigoríficos possuem altos valores de 

DBO e DQO, sólidos em suspensão, graxas e material flotável. Portanto, juntamente com sangue, 

é um material altamente degradável no efluente, devido ao alto valor de matéria orgânica, que 

entram em decomposição poucas horas após a sua geração, dependendo da temperatura ambiente 

(CETESB, 2006). 

  

3.4 MEDIDAS DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DOS IMPACTOS. 

Os estabelecimentos de produtos de origem animal devem satisfazer algumas condições 

básicas e comuns, como, dispor de rede de esgoto projetada e construída de forma a permitir a 

higienização dos pontos de coleta de resíduos, dotada de dispositivos e equipamentos destinados 

a prevenir a contaminação das áreas industriais (BRASIL, 2017) (Quadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Medidas de prevenção, mitigação ou compensação para os aspectos Ambientais identificados 
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no frigorífico, Paragominas-PA. 

Aspectos 

ambientais 
Prevenção/mitigação/compensação 

Geração de 

resíduos 

sólidos 

- Reduzir a geração de resíduos (nos processos produtivos e operações auxiliares); 

Reusar os resíduos inevitáveis, aproveitá-los, sem quaisquer tratamentos; Reciclar os 

resíduos inevitáveis, aproveitá-los após quaisquer tratamentos necessários; Coletar e 

segregar ou separar todos os resíduos por tipos, isolados ou em grupos compatíveis, 

evitando que se misturem e que se juntem aos efluentes líquidos; 

Consumo de 

energia 

elétrica 

- Implementar programas de desligamento de chaves/interruptores elétricos associados 

a sensores, para desligar luzes e equipamentos quando seu uso é desnecessário ou há 

parada na produção; Isolar termicamente tubulações de sistemas de aquecimento e de 

refrigeração; Instalar motores de alto rendimento, principalmente onde se demanda 

potências maiores: compressores, serras, moinhos, etc. 

Lançamento 

de efluentes 

em geral 

- Áreas de eventuais acúmulos de matérias-primas e de resíduos sejam cobertas e 

isoladas no seu entorno ou perímetro (como canaletas de drenagem), para que águas 

pluviais não arrastem resíduos e matéria orgânica; Em todas as operações que geram 

aparas de carne, de gorduras, ligamentos e tecidos diversos (desossa, etc.), instalar 

dispositivos para coleta direta deste material (como esteiras transportadoras e/ou 

recipientes de coleta) e treinar os operadores para que utilizem efetivamente estes 

dispositivos, minimizando queda destes materiais nos pisos; Uso métodos de 

cozimento de derivados de carne que eliminem ou minimizem o uso direto de água: 

somente vapor, ar quente e vapor, micro-ondas. 

Consumo de 

água. 

- Seleção e aquisição de medidores adequados de boa qualidade; Instalação correta, de 

acordo com recomendações dos fabricantes, para seu bom funcionamento; Garantia de 

aferição periódica dos medidores por entidades capacitadas e reconhecidas; Rotina 

efetiva de leitura, registro e análise dos dados de consumo de água gerados pelos 

medidores. 

Emissões 

atmosféricas 

 - O material particulado proveniente de caldeiras (energia térmica) ser tratado por 

meio de ciclones, precipitadores eletrostáticos, lavadores de gases ou filtros de manga. 

Emissão de 

odores 

- Manutenção da higiene no ambiente. Para o tratamento, a utilização de biofiltros, 

lavagem de gases de escape e filtração em leitos de carvão ativado. Barreira verdes no 

entorno da planta industrial como barreira aos ventos. 

Ruído 

- Uso de protetores auriculares; Projeto de tratamento acústico e isolamento de 

máquinas e equipamentos que provoquem ruídos, de modo a atender aos padrões de 

emissão da Resolução CONAMA 001/90. 

Fonte: Autores (2018) 

Os resíduos gerados nos processos industriais em decorrência de desperdícios e 

ineficiência do sistema, acarretam em danos financeiros e ambientais, que podem ser mitigados 

se gerenciados de maneira adequada, visando a proteção, conservação e melhoramento da 

qualidade do meio ambiente, contribuindo para a saúde humana e buscando assegurar uma 

utilização criteriosa e racional dos recursos naturais (SIMIÃO, 2011). 
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4. CONCLUSÃO  

Portanto, os principais impactos ambientais identificados foram, a poluição do ar, 

poluição do solo; produção de chorume, alteração da qualidade da água, desconforto olfativo e 

poluição sonora. Em relação aos resíduos sólidos e líquidos especificamente, é válido destacar a 

sistematização como um conjunto de iniciativas ao gerenciamento adequado desses resíduos, com 

a elaboração de procedimentos para cada uma das etapas, onde, esta sistematização é planejada a 

partir da elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI), 

para os efluentes, a Resolução do CONAMA 430:2011, como subsídio para o desenvolvimento 

tecnológico que objetive a produção sustentável deste empreendimento. Dessa forma, a 

responsabilidade social e ambiental dessa atividade, conduzirá este estabelecimento a 

minimização dos danos causados ao meio ambiente e a saúde pública. 
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RESUMO  

A maionese é um dos molhos mais consumidos a nível mundial, é um produto cremoso em forma 

de emulsão estável, óleo em água, preparado a partir de óleo vegetal, água e ovos, podendo ser 

acrescida de alguns ingredientes a fim de aumentar seu valor nutricional, desde que não 

descaracterize a sua forma natural. O maracujá possui atividade antioxidante, pois seus frutos são 

ricos em minerais, vitaminas, compostos fenólicos, carotenóides, e β-caroteno no maracujá 

amarelo (Passiflora Edulis). O objetivo do trabalho foi à elaboração de maionese com adição de 

maracujá amarelo, tendo em vista enriquecê-lo nutricionalmente. Foram elaboradas duas 

formulações com diferentes porcentagens de maracujá a formulação F1 com 11,18% de maracujá 

em sua composição e a F2com7% de maracujá em sua composição, após a elaboração das duas 

formulações foi realizada a caracterização físico-química do produto final, onde através dos 

resultados obtidos comprovou - se que o valores obtidos de pH foram F1(4,43) e F2 (4,47), e 

acidez (%) de F1 (2,45) e F2 (2,44), e umidade (%) de F1 (16,35) e F2 (18,25). Portanto, de 

acordo com os resultados obtidos constatou-se a viabilidade de consumo e elaboração deste 

produto, pois apresentou parâmetros físico-químicos satisfatórios em total rigor com os 

parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. 

 

Palavras-chave: Molhos; Emulsão; Óleo. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maionese é o produto cremoso em forma de emulsão estável, óleo em água, preparado 

a partir de óleo(s) vegetal (is), água e ovos podendo ser adicionado de outros ingredientes desde 

que não descaracterize o produto e acidificado. (ANVISA, 2005). 

Basicamente a maionese é composta por duas fases: a fase aquosa, que é formada pela 

gema de ovos, sal e ácido, e a fase oleosa, que é formada pelo óleo. Sua qualidade é 

influenciada pela quantidade de gema da formulação (SOUZA et al., 2008). 

De acordo com Reis (2013) a maionese é um dos molhos condimentados mais utilizados 

no mundo todo, além de ser obtido através da emulsão de óleos vegetais comestíveis, numa fase 

aquosa de vinagre e água, utilizando-se a gema de ovo como emulsificante, e quando produzida 

de forma tradicional possui uma quantidade de gordura que varia de 60 a 80%. 

A gema de ovo é o emulsificante principal da maionese sendo, ela mesma, uma emulsão 

de óleo em água. A gema de ovo contém aproximadamente 50% de matéria seca, composta por 

um terço de proteínas e o restante por lipídios, e grande parte por lipoproteínas de elevada 

densidade (HDL), baixa densidade (LDL), fosvitinas e livetinas. Os compostos responsáveis 

pelos efeitos emulsificantes da gema do ovo são, naturalmente, os fosfolipídios, as 

lipoproteínas e as proteínas (HÖCKERGÅRD, 2011). 

As proteínas do ovo formam com a água um colóide, que são úteis para formar a emulsão 

e manter a maionese estabilizada, evitando que está se quebre e fique com aspecto muito mole 

(SBRT, 2007). 

Segundo Salgado (2006) os lipídios desempenham um papel importante na qualidade de 

certos produtos alimentares, particularmente em relação às propriedades organolépticas que os 

tornam desejáveis (sabor, odor, cor, textura). 

O Brasil é o maior produtor e o maior consumidor mundial de maracujá, chegando a 

produzir, aproximadamente, 01 milhão de toneladas (FALEIRO, 2016). 

O maracujá possui atividade antioxidante, pois seus frutos são ricos em minerais, 

vitaminas, compostos fenólicos e carotenóides, sendo que a presença de β-caroteno no 

maracujá amarelo (Passiflora Edulis) é responsável pela cor amarelada típica do suco. 
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(ROTILI, 2013). O consumo de frutas tropicais tem aumenta do devido ao crescente 

reconhecimento de seu valor nutricional. Neste aspecto, tem sido dado grande destaque a 

atividade antioxidante de compostos presentes nas frutas, por possuírem potencial de reduzir o 

nível de estresse oxidativo (ROTILI, 2013). 

O objetivo do trabalho foi elaborar uma maionese tradicional com adição de maracujá 

amarelo com intuito de torná-la mais nutritiva. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A maionese foi elaborada com diferentes concentrações de maracujá obtendo duas 

formulações F1 e F2 no laboratório de tecnologia de alimentos, na Universidade do Estado do 

Pará Campus Salvaterra–Pará. A matéria-prima utilizada foi adquirida no comercio local. 

Constam na Tabela1, quantidades de ingredientes utilizados na elaboração das duas 

formulações. 

Tabela 1. Matéria-prima utilizada na elaboração da maionese com adição de maracujá. 

Componentes F1(%) F2(%) 

1Óleo de soja (%) 36 38 

Ovos (%) 38,78 39,50 

Maracujá (%) 11,18 7 

2Sal (%) 0,70 1 

Limão (%) 2,83 2,90 

3Azeite de oliva (%) 4,97 5 

4Mostarda (%) 5,54 6,60 

Marca: Soya1; Bom de Mesa2; Cocinero3; Etti4. 

Para elaboração da maionese, os componentes da formulação foram pesados em balança 

tipo Semianalítica. Em seguida, fez-se uma mistura da polpa de maracujá com os condimentos 

(Mostarda, sal, ovo, azeite e limão) em liquidificador doméstico de marca (ARNO). Durante a 

homogeneização o óleo vegetal foi adicionado em fio até a obtenção de uma emulsão e a 

obtenção de uma pasta homogênea e consistente. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 2 - Resultado das análises físico-químicas para as formulações F1 e F2. 

Componentes F1 F2 

Umidade (%) 16,35±0,35 18,25±0,21 

pH 4,43±0,03                        4,47±0,04 

Acidez em ácido Oléico (% m/m) 2,45±0,02                        2,44±0,04 
Fonte: Autores (2018). 

Os valores obtidos de pH e acidez no presente trabalho estavam de acordo com a 

legislação vigente para maionese a qual permite um pH na faixa de 4,2 e 2,3% a 3,0% para 

acidez. Izidoro et. al., (2008) encontrou valores de 4,40 para pH e valores que variam de 3,1 

a3,20% para acidez para as cinco formulações de emulsão tipo maionese com polpa de banana 

verde. Para solubilidade, constatou-se possuir mais substâncias polares, ou seja, entre os três 

solventes utilizados, a maionese mostrou-se mais solúvel em água, como mostram as imagens 1,2 

e 3. 

 

 
Imagem 1: análise de solubilidade nas duas formulações de maioneses de maracujá. (AUTORES, 2018). 

 

 
Imagem 2: F1 solubilidade em água. (AUTORES, 2018). 
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Imagem 3: F2 solubilidade em água. (AUTORES, 2018). 

 

 A propriedade emulsificante está relacionada com a solubilidade aquosa das proteínas,são 

requerimentos funcionais primarios em muitas proteínas alimenticias por estarem relacionadas 

com a capacidade das proteinas de diminuir a tensão interfacial entre os componentes 

hidrofóbicos e hidrofilicos em alimentos. Estas propriedades são de muita importancia, por 

exemplo,para a sua utilizaçao em molhos para saladas e produtos cárneos (CRENWELGE et al. 

1974; KINSELLA,1976). 

As dua formulações de maionese com adição de maracujá amarelo (P. edulis fo. 

flavicarpa) mostraram uma boa propriedade emulsficante, uma vez que são insoluveis em 

solventes organicos e soluveis em solventes inorganicos, como a água. 

 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho constatou-se a viabilidade de 

consumo e elaboração deste produto, pois apresentou parâmetros físico-químicos satisfatórios e 

em total rigor com os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente a tornando própria para 

consumo. 
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RESUMO  

O objetivo da pesquisa concentrou-se em identificar e avaliar as dificuldades enfrentadas pela 

agricultura familiar no manejo de seus cultivares e propor soluções a essas questões da 

comunidade de Burajuba, no Município de Barcarena/PA. O município apresenta notáveis 

transformações em seu histórico de ocupação e uso do solo, por apresentar vias favoráveis de 

acesso, tanto terrestres quanto aquáticas, benéficas ao escoamento da produção. Até a década de 

70, Barcarena possuía a economia baseada na agricultura familiar, extrativismo, pesca artesanal, 

além de praias para turismo local. A partir de então, tornou-se um polo portuário-industrial. Em 

meio às áreas afetadas pela entrada do capital empresarial na região, encontra-se a comunidade 

Burajuba, imersa em questões de cunho ambiental, pois, nela atua grande empresa internacional e 

populações de agricultura familiar. Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) ou agroflorestas 

permitem a implantação de variedades de espécies vegetais e animais, melhorando a capacidade 

produtiva da terra além de otimizar a utilização dos recursos naturais. Foram escolhidas 4 

propriedades para o estudo, onde coletou-se 20 amostras de solo, sendo 5 em cada propriedade 

visitada, além do registro fotográfico que caracterizavam o local. Constatou-se nas amostras 

coletadas, acidez presente no solo, ataque de insetos-pragas nas culturas desenvolvidas, sintomas 

de patologias nos órgãos vegetativos, além da peculiaridade, de rachaduras nos frutos ainda 

imaturos. Através da entrevista realizada com os proprietário visitados na comunidade que 

possuem algum tipo de cultivo, confirmou-se que não há acompanhamento técnico de 

profissionais que auxilie nas práticas do manejo de seus cultivares, acarretando em problemáticas 

como as encontradas durante a visita técnica. 

  

Palavras-chave: Agrossistemas. Barcarena. SAFs  

 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

A região de Barcarena apresenta notáveis transformações em seu histórico de ocupação e 

uso do solo, por apresentar vias favoráveis de acesso, tanto terrestres quanto aquáticas, benéficas 

ao escoamento da produção. Além disso, abriga um complexo industrial responsável pelo 

desenvolvimento da região, provocando ocorrência de conflitos de interesses por parte de seus 

ocupantes (SILVA, 2012). Carmo & Costa (2017) em seus estudos sobre a reestruturação urbana 

a partir da instalação de um complexo industrial em Barcarena, afirmam que a cidade perdeu suas 

características típicas de meio rural, e que essa população rural se sobrepõe a urbana. 

De acordo com Hazeu (2015), até a década de 70, o município de Barcarena, possuía a 

economia baseada na agricultura familiar, extrativismo, pesca artesanal, além de praias para 

turismo local. A partir de então, tornou-se um polo portuário-industrial diante da implantação do 

Programa Grande Carajás e, atualmente, como parte dos Programas de Aceleração de 

Crescimento e interesses do capital internacional. Contudo, o mesmo aponta que todo esse 

desenvolvimento contribui com a urbanização da região, no entanto, de maneira desigual, com 

estratégias que priorizam empresas e governo, deslocando a população para vilas. 

Em meio às áreas afetadas pela entrada do capital empresarial na região, encontra-se a 

comunidade Burajuba, a qual está igualmente imersa nessas questões, pois nela atua grande 

empresa internacional e populações de agricultura familiar. A instalação de indústrias próximas a 

esta comunidade afeta diretamente os recursos naturais local. 

 Conforme Maia (2014), o rio Murucupi e a floresta ao entorno foram severamente 

afetados. Segundo Silva (2012), às atividades econômicas em andamento com a indústria de 

transformação mineral foram e são responsáveis causar mudanças sócio espaciais no município 

de Barcarena afetando a rede hidrográfica do rio Murucupi. Esse rio também passa pela 

comunidade Burajuba, e foi por muito tempo fonte de subsistência, socialização e diversão (lazer) 

para as comunidades locais. Além de degradação ambiental, outro transtorno sofrido pelas 

comunidades tradicionais de Barcarena são as ameaças de desapropriação de suas terras, porém, 

movimentação social da comunidade teve grande significância na vitória e permanência nas suas 

terras. Deste modo, com o espaço reduzido e escassez de recursos naturais os indivíduos da 

comunidade Burajuba, passam a trabalhar na agricultura com a área somente de seus quintais, 

transformando-os assim em quintais agroflorestais. 
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Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) ou agroflorestas permitem a implantação de 

variedades de espécies vegetais e animais, melhorando a capacidade produtiva da terra além de 

otimizar a utilização dos recursos naturais, promovendo benefícios ecológicos, econômicos e 

sociais. Segundo Abdo; Valeri & Martins; (2008) diferentes espécies por unidade de área 

melhoram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo devido a ciclagem de nutrientes 

e proteção contra a erosão e lixiviação.  

O Grupo de Estudo Meio Ambiente e Cidadania (GEMAC) da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA, vinculado  ao Grupo de Pesquisa Tecnologia Agroindustrial e Ciências Ambientais 

para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, voltado a atividades de pesquisa e estudo 

sobre questões sociais e ambientais na região metropolitana de Belém objetivou  com o estudo 

identificar e avaliar as dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar no manejo de seus 

cultivares e propor soluções a essas questões da comunidade de Burajuba, no Município de 

Barcarena/PA. 

 

2. METODOLOGIA  

Área de Estudo 

O estudo foi realizado na comunidade Burajuba, localizada a noroeste de Barcarena/PA. 

Este município está situado entre as coordenadas geográficas S 01°30' 24” e 48° 37' 12” W 

(Figura 1). O clima da região de acordo com a classificação de Koppen é caracterizado como 

tropical chuvoso do tipo Afi, com a presença de chuva durante todo o ano (INMET, 2012). A 

pluviosidade média anual é de 2500 mm. O solo encontrado é do tipo Latossolo Amarelo 

distrófico, o Podzol Hidromórfico e Concrecionário Lateritico indiscriminado distrófico, textura 

indiscriminada (EMBRAPA, 2013). 
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Figura 1- Mapa dos Pontos de coletas de solo na comunidade Burajuba / Barcarena-PA. 

 
Fonte: Silva, 2018 

 

Coleta de dados 

A pesquisa desenvolveu-se no primeiro trimestre de 2018, em duas etapas: A primeira 

etapa se deu com a visita em 9 (nove) propriedades da comunidade para aplicação de formulários 

de entrevista estruturadas, na busca de traçar o perfil das mesmas e facilitar a escolha, de quais 

seriam passíveis de estudo. Na segunda etapa, realizou-se a escolha das mesmas, a coleta de solo, 

além de registros fotográficos das situações que permeavam os cultivares encontrados.  

As coletas das amostras de solo foram realizadas em 4 propriedades, a partir da 

metodologia do ziguezague. Desse modo, para caracterizar as condições de solo das áreas 

escolhidas, coletou-se 5 amostras em diferentes pontos, em cada, com o auxílio de um trado 

holandês, totalizando 20 amostras, homogeneizadas e armazenadas em sacos plásticos. 
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Análise de dados 

As amostras foram encaminhadas para a Embrapa Amazônia Oriental, para a realização 

de análises químicas do solo, de acordo com suas metodologias. Os dados foram tratados em 

planilha Excel, buscando-se verificar as condições atuais de cultivo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos por meio das análises químicas do solo, evidenciaram o que foi 

observado em campo. As espécies cultivadas pelos moradores da comunidade de Burajuba 

apresentavam grandes deficiências nutricionais, entre elas estavam o Euterpe oleracea Mart. 

(açaí), Manihot esculenta Crantz (mandioca), Ananas comosus L. Merril  (abacaxi), Theobroma 

grandiflorum (Willd. ex Spreng.) Schum (cupuaçu), Mangifera indica L. (manga) e Inga edulis 

(ingá). Os sintomas de deficiência indicado por falta dos macronutrientes constatou-se através de 

suas folhas, caracterizadas por uma coloração amarronzada e partes amareladas (clorose foliar), 

necroses, frutas enegrecidas e rachadas anterior a maturação em alguns cultivares. Em diferentes 

propriedades, foram constatados infestações por insetos pragas, principalmente gafanhotos, 

destacado na figura 2c e 2d. 

Figura 2 - Evidências de deficiência nutricional e ataque de insetos, encontradas na área. 

 

Fonte: Autores, 2018. 
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Segundo Doran & Parkin (1994) pode-se analisar o nível de alteração na qualidade do 

solo avaliando o estado atual das propriedades físico-químicas e comparando-as com solos de 

ambientes naturais sem intervenção antrópica ou por meio de análises químicas que indiquem 

valores considerados ideais. O reconhecimento realizado em campo nas quatro propriedades 

contribuiu para analisar as amostras, assim como, os resultados das condições químicas obtidas 

no Laboratório da Embrapa (tabela 1) e a comparação com as literaturas disponíveis. 

Desta forma, as observações feitas nos plantios da comunidade, confirmaram a evidência 

de que as doenças encontradas, são um reflexo do solo pobre em nutrientes e consequentemente 

com pH abaixo do recomendado para suprir as necessidades dos cultivos. 

 

Tabela 1 - Valores médios dos parâmetros dos solos, em cada propriedade, na comunidade Burajuba, 

Barcarena/PA. 

Propriedade Cultura pH Al+3 

01 Mandioca 4,42 1,02 

02 Abacaxi 4,52 0,82 

03 --------------- 4,76 1,02 

04 Açaí 4,39 1,2 

        Fonte: Autores, 2018. 

Os resultados das análises do solo, evidenciaram que as amostras coletadas estavam com 

um pH abaixo do recomendado sofrendo variações de pH com valores médios entre 4,39 a 4,76. 

Segundo o manual KQS (kit de qualidade do solo) (USDA-ARS, 1998), o pH ideal encontra-se 

entre 5,5 e 7,0. Para o cultivo do açaí (Euterpe oleracea Mart.) o pH do solo não é um fator 

determinante na sua dificuldade de desenvolvimento, pois Oliveira (2007) informa que por ser 

uma palmeira com estratégias adaptativas, o açaizeiro consegue se desenvolver tanto em 

ambientes de várzea ricos em matéria orgânica como em ambientes de terra firme porosos que 

possam estar bem drenados, ácidos e com baixa fertilidade. No entanto, as figuras 2a e 2b 

mostram a deficiência no desenvolvimento do açaí em uma das propriedades.  

As propriedades onde se encontram o plantio de mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

sofrem com solo pobre em nutrientes. No entanto, Lorenzi et al., (2002) informa que isto não 

afeta drasticamente o desenvolvimento e produção da mesma, devido à sua capacidade de 

adaptação a solos de baixa fertilidade, superando problemas de baixos teores de fósforo, através 
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de sua associação com micorrizas. Em solos necessitados de nutrientes a planta reduz seu 

tamanho e mantém a concentração de seus nutrientes em nível ótimo, tolerando bem solos ácidos, 

pois suporta altos índices de saturação com o alumínio. O nível ótimo é determinado pelo 

genótipo do seu cultivar, pelas condições do ambiente e manejo realizado no local, caso aumente 

a densidade nutricional da planta o nível ótimo tende a diminuir (ARGENTA et al, 2001). 

 A faixa ideal de pH situa-se entre 5,0 e 6,0, o que condiz com os valores individuais 

registrados na análise química das amostras coletadas. Todavia, um fator preocupante observado 

nessa cultura foi o ataque de gafanhotos que destruíram a cobertura foliar da mandioca, registrado 

na figura 2c e 2d. 

Barros (2004) afirma que por serem raízes tuberosas a mandioca precisa ser plantada em 

terrenos bem preparados e com uma aração adequada para se obter qualidade de plantio e 

colheita, assim como, controlar a infestação de pragas. Outro motivo para o solo apresentar 

carência de nutrientes é a mandioca ser um vegetal que exaure o solo, ou seja, quase tudo que se 

produz dela (raízes, folhas e manivas) é aproveitado e pouco retorna ao solo na forma de 

resíduos. 

O solo coletado no plantio de abacaxi (Ananas comosus L. Merril), não revelou grande 

déficit nutricional, porém, o terreno apresentou-se bastante sujo, sem a devida preocupação com 

o trato cultural de limpeza (capina e coroamento) ao redor do plantio para evitar a mato-

competição de plantas daninhas. Segundo a informação técnica da Embrapa (2006), o pH ideal 

para seu cultivo está na faixa de 4,5 a 5,5; sendo uma planta exigente em adubação, e em alguns 

casos, tolera a acidez presente no solo, contanto que não necessite de calagem. O resultado da 

análise química evidencia que o pH está numa faixa ideal para o plantio que variou entre 3,90 e 

5,29, no entanto, é necessário um manejo do solo de maneira adequado, pois os produtores 

relataram o tardio desenvolvimento dos frutos, evidenciados na figura 2e.  

A caracterização dos cultivos de plantio de Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) 

Schum (cupuaçu), Mangifera indica L. (manga) e Inga edulis (ingá); limitou-se apenas ao 

diagnóstico visual, não houve coleta, porém visualmente já eram evidentes as doenças em seus 

órgãos vegetativos como mostra a figura 3. 
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Figura 3- Órgãos vegetativos das espécies de manga e cupuaçu, e fruto de ingá encontrados nas 

propriedades. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

 
4. CONCLUSÃO 

 Através da entrevista realizada com os proprietário visitados na comunidade de Burajuba 

que possuem algum tipo de cultivo, confirmou-se que não há acompanhamento técnico de 

profissionais que auxilie nas práticas do manejo de seus cultivares, acarretando em problemáticas 

como as encontradas durante a visita técnica. 

Deste modo, como a principal e imediata solução para prevenir e mitigar os sintomas de 

carência nutricional identificados, indica-se o manejo e correção do solo, com técnica de 

adubação e aplicação de calagem. Quanto ao ataque de insetos em alguns cultivares, a aplicação 

do manejo integrado de pragas, torna-se uma técnica eficaz para a condição a qual estão sujeitas 

as culturas.  
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RESUMO  

Nas grandes cidades e centros urbanos são realizadas grandes modificações visando o seu 

crescimento, e entre essas se encontra a redução ou completa retirada da cobertura vegetal e de 

áreas verdes, sendo visível que esse processo gera um grande impacto para o sitio onde é 

realizada. O presente trabalho efetuou uma análise comparativa das diferenças de temperatura e 

umidade relativa do ar em dois bairros da região central da cidade de Belém - PA, com 

características distintas na composição de área, destacando-se pela diferença de densidade da 

vegetação arbórea, objetivando avaliar a influência da arborização urbana no microclima local, 

relacionando os referidos parâmetros ambientais e comparando as suas variações medias nas duas 

áreas determinadas. Foram efetuadas leituras dos referidos parâmetros ambientais durante um 

ano, comparando o efeito da sazonalidade na coleta de dados, e posterior comparação dos 

resultados das áreas com cobertura vegetal e áreas sem vegetação. Após a obtenção dos dados foi 

possível demostrar por meio de gráficos a influência da vegetação arbórea no microclima local 

das áreas estudadas, apresentando temperaturas mais elevadas e menores valores de umidade 

relativa à medida que o percentual de cobertura vegetal é reduzido. O estudo mostrou a 

importância da preservação das areas verdes para evitar que impactos como, a formação de ilhas 

de calor e a impermeabilização completa do solo possam ser criados com a sua retirada. 

 

Palavras-chave: Arborização urbana. Temperatura. Umidade relativa do ar.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Meteorologia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios da humanidade são as mudanças climáticas, atribuídas 

principalmente ao aumento dos níveis dos gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera e 

ocorrido em grande parte durante a era industrial, sendo relacionado às atividades humanas como 

o desmatamento e o forte consumo de combustíveis fósseis (UNFCCC, 1992). 

O Brasil possui diferenciados regimes de precipitação e temperatura (devido a 

configuração e extensão do seu território), portanto de norte ao sul do pais observa-se uma grande 

variedade de climas com características distintas e regionais (NUNES et al.,2009). Ainda segundo 

o autor, especificamente a região sudeste do Brasil é influenciada pela atuação de sistemas 

tropicais como de latitudes médias, com estação seca bem definida no inverno com temperaturas 

mais amenas e estação chuvosa de verão com chuvas convectivas e temperaturas elevadas, as 

mudanças climáticas já afetam o Brasil, através das ocorrências de fenômenos como o El Ninho, 

com perdas agrícolas no Sul e no Sudeste, estiagens severas no Nordeste e aumento do risco de 

incêndios florestais na Amazônia. 

A forma desordenada como os centros urbanos vem se desenvolvendo, gerou uma 

condição de artificialidade em relação às áreas verdes naturais e com isso vários prejuízos à 

qualidade de vida dos habitantes. Porém, parte desses prejuízos pode ser evitada pela legislação e 

controle das atividades urbanas e outra parte amenizada pelo planejamento urbano, ampliando-se 

qualitativa e quantitativamente a arborização de ruas e as áreas verdes. (MILANO, 1987 apud 

RIBEIRO, 2009) 

As cidades apresentaram grande crescimento da população nas últimas décadas, com seu 

espaço e atividades transformando drasticamente tanto o ambiente natural como o ambiente 

construído. (LABAKI et al., 2011). Segundo ainda o autor, esse novo ambiente construído vem 

sofrendo significativa alteração climática, com prejuízo para a qualidade de vida das populações. 

Com esse crescimento desordenado, ocorre a remoção de grande parte da vegetação para a 

ampliação ou construção de vias, edifícios e de parcelamentos de terra, aumentando a cobertura 

pavimentada dessa área. (ABREU, 2008). Segundo o autor, as principais modificações climáticas 

das cidades, causadas pela ausência de espécimes arbóreos, são: maior incidência de radiação 

solar direta, aumento da temperatura do ar, redução da umidade, modificação da direção dos 

ventos, aumento da emissão de radiação de onda longa e alteração dos ciclos de precipitações. 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

E exigido ao meio urbano necessidades de fornecer condições que venham melhorar a 

convivência dentro de um ambiente cada vez mais adverso e insalubre, com uma variedade de 

atividades que nesses lugares se desenvolvem. O regime de chuva e a temperatura podem sofrer 

alterações, devido à atividade humana desenvolvida que tem causado profundas mudanças no 

clima local (GONÇALVES et al., 2012). 

As arvores representam um elemento essencial para promover uma adequação ambiental 

quanto às exigências de conforto. A vegetação é de fundamental importância para a melhoria da 

qualidade de vida, pois tem função na melhoria e estabilidade microclimática, devido à redução 

das amplitudes térmicas, ampliação das taxas de transpiração, redução da insolação direta, dentre 

outros benefícios (MILANO; DALCIN, 2000). 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em dois bairros localizados na região central do município de 

Belém-PA 9 (figura 1), município o qual está situado na região norte do Brasil, ao extremo 

Nordeste da maior floresta tropical do mundo, entre as coordenadas 01° 27’ 21” de latitude sul e 

48° 30’ 16” de longitude oeste, possuindo uma área de aproximadamente 1.064,918 km2 

(SEGEP, 2012). 

Figura 01: Mapa de localização de Belém do Pará 

 
Fonte: IBGE, adaptado pelos autores, 2018 
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O município é banhado pelo Rio Guamá, ramificação do Rio Pará e a Baía de Guajará 

conformando a principal formação fluvial, completada por uma série de pequenos furos, igarapés 

e paranás, que no interior das áreas urbanas são transformados em canais de drenagem. Quanto ao 

sitio físico de Belém é caracterizado por porções continentais e insulares, com topografia baixa e 

pouco variável, com altitude média de 4 metros nas áreas urbana, fazendo com que a cidade 

receba influencia notável das marés, o que acaba inundando de forma periódica o terreno 

(SEGEP, 2012). 

A vegetação compõe-se de florestas secundarias ou capoeiras que substituíram a antiga 

floresta densa dos baixos platôs, entremeada por fragmentos de mangues e siriúbas, que domina 

os tratos marginais dos cursos d’agua e as baixadas (SEGEP, 2012). O clima é geral na região de 

Belém é classificado como Afi (quente e úmido), segundo a classificação de Köppen, 

considerado como clima de floresta tropical, com ausência de estação fria, mantendo uma 

temperatura média de 26 °C e umidade relativa do ar elevada durante todo o ano, com médias 

mensais entre 85% e 95%, e média anual de 87% (SEGEP, 2012). 

2.1 PONTO DE AMOSTRAGEM  

A primeira área encontra-se no bairro de Nazaré, localizado na zona centro-sul da cidade e 

pertence ao distrito administrativo de Belém (DABEL). Trata-se de uma área nobre e bem 

estruturada, concentrando as opções de moradia mais valorizadas da cidade. O bairro de Nazaré é 

uma área com intenso sombreamento causados pelas grandes edificações verticais, além da vasta 

densidade vegetativa formada principalmente por mangueiras do tipo (mangifera indica L.), tanto 

que o bairro é considerado o berço da arborização instituída principalmente por Antônio Lemos, 

que procurou transformar as feições urbanas de Belém, reformulando o centro da cidade 

considerado os lócus econômico e cultural. 

2.2 PONTO DE AMOSTRAGEM  

A segunda área encontra-se no bairro de São Brás, localizado na zona centro-sul da cidade 

faz limite com o bairro de Nazaré e pertencente ao mesmo distrito administrativo. Nele se 

localiza o Terminal rodoviário de Belém bem onde era a estação de ferro Belém-Bragança. O 

movimento da época era tão grande que até foi construído um mercado, denominado mercado de 

São Braz. É uma área de pouquíssima densidade vegetativa, porém, essencial para o tráfego em 
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Belém, já que algumas das principais vias da cidade estão situadas ou atravessam o bairro que 

atualmente vive uma questão problemática de grandes congestionamentos em horários de pico. 

Para à análise da influência da arborização urbana no microclima (temperatura e umidade 

relativa do ar), as medidas foram realizadas nessas duas áreas na região central do município de 

Belém-Pa. Estas áreas possuem características diversas se tratando de densidade vegetativa e 

tipologia de pavimentação, porem todas apresentam condições topográficas semelhantes, assim 

como também apresentam condições climáticas similares devido à proximidade das áreas. 

O estudo trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, quantitativa, realizando a 

comparação dos dados coletados em campo, através de gráficos construídos por softwares 

(Microsoft Excel 2016), para análise das variações decorrentes das áreas de arborização 

diversificadas. 

O estudo realizou-se efetuando leituras horarias nos dois pontos escolhidos para a 

amostragem, no período compreendido das 08:00h as 18:00h, a cada mês foi realizada a coleta 

dos dados (temperatura e umidade do ar) utilizando termohigrômetros digitais, modelo ITHT-

2220 da marca INSTRUTEMP, cedido pela instituição, Estácio Belém (figuras 2). 

Figura 2: Termo higrômetro sendo utilizado para a leitura dos dados. 

 

Fonte: Autores,2017 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 TEMPERATURA DO AR 

No período de um ano em que se realizou a pesquisa, os maiores valores de temperatura 

foram encontrados no sitio de São Braz e as mais baixas no bairro de Nazaré, onde observa-se 

que, para os valores máximos em cada ponto se concentram no período de onze da manhã as duas 

da tarde (figura 3). 

 

Figura 3: Variação horaria de temperatura do ar nos 2 bairros estudados no período de Agosto de 2017 a 

Julho de 2018. 

 

Fonte: Autores,2018 

O bairro de São Braz teve na média horaria, abrangendo um ano de levantamentos 

mensais, temperatura máxima de 35,5 °C e mínima de 29,9 °C, enquanto o bairro de Nazaré teve 

na média horaria, abrangendo um ano de levantamentos mensais, temperatura máxima de 30,7 °C 

e mínima de 28,7 °C. Esses valores encontrados demonstram que, as temperaturas são mais 

elevadas à medida que o percentual de vegetação encontrado nas áreas é mais escasso, ou seja, 

quanto menor a área de vegetação arbórea, mais elevadas as temperaturas encontradas nos sítios. 

A falta de uma cobertura vegetal, somada a uma maior área de solo modificada (concreto, asfalto, 
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etc.) influencia diretamente no albedo (capacidade de reflexão da radiação solar de uma 

determinada superfície) do sitio, consequentemente a elevação na temperatura dos locais pela 

absorção dessa radiação solar direta. Nem mesmo fatores como a ventilação, encontradas na área 

de São Braz, mais constante que no bairro de Nazaré, não é suficiente para amenizar a 

temperatura encontrada no local (gradiente de renovação de ar na área). 

No bairro de Nazaré a vegetação demostrou nessa área que é um elemento essencial para 

combater a radiação solar direta. Essa proteção traz um grande efeito sobre o microclima da área 

confirmando os menores valores de temperatura constante no decorrer do estudo. 

 

3.2 UMIDADE RELATIVA DO AR (UR) 

O segundo elemento estudado pela pesquisa, apresenta resultados inversos ao anterior. O 

processo de evapotranspiração faz com que as áreas com maior cobertura vegetal apresente 

valores mais elevados de umidade relativa do ar (figura 4), logo quanto menor a área vegetada, 

menor os valores de umidade relativa do ar encontrada no sitio, já que o único fenômeno 

encontrado será a evaporação. 

Figura 4: Variação horaria de Umidade relativa do ar nos 2 bairros estudados no período de Agosto de 

2017 a Julho de 2018. 

 

Fonte: Autores,2018. 
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O bairro de São Braz teve na média horaria, abrangendo um ano de levantamentos 

mensais, UR máxima de 79% e mínima de 68,4%, enquanto o bairro de Nazaré teve na média 

horaria, abrangendo um ano de levantamentos mensais, UR máxima de 81,8% e mínima de 

74,3%. É interessante observar que, no intervalo de 13:00h as 15:00h ocorre uma elevação nos 

valores de umidade relativa do ar em todos os dois pontos de coleta, na média anual. Esse 

fenômeno e característico da região de Belém, devido às chuvas comuns no período da tarde. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa proporcionou uma ampliação nos conhecimentos sobre os problemas 

decorrentes com a falta de planejamento relacionados ao meio ambiente, que acaba afetando a 

população que sofre em épocas de maior radiação solar, principalmente em áreas diretamente 

afetadas pelo homem como, por exemplo, em áreas pavimentas, a qual apresenta uma grande 

capacidade de absorção, essa radiação acaba chegando direto ao solo em lugares sem vegetação, 

sendo absorvida e transformada em calor, afetando o bem estar, a saúde e o conforto térmico. É 

fundamental frisar a importância da continuidade e se possível ampliação da presente pesquisa, 

visto a importância de seus resultados encontrados, agregando muito ao planejamento urbano. 
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RESUMO 

O melaço, o subproduto da industrialização da cana-de-açúcar, tem sido bastante utilizado na 

alimentação desde a colonização do Brasil. Atualmente, muitos melaços como os melaços de 

frutas são também comercializados. O objetivo deste trabalho foi estudar a caracterização físico-

química de melaço de caju, fruto muito cultivado em Salvaterra, Pará. Foram realizadas análises 

de densidade pelo método do picnomêtro, umidade por estuda a 105ºC, sólidos solúveis por 

medida direta em refratômetro, pH pelo método do potenciômetro e acidez por titulação com 

NaOH a 0,05 M e fenolftaleína como indicador.  Os resultados mostraram que os valores médios 

de densidade e umidade foram de 1,3998 g/cm3 e 16,3 %, respectivamente. Os valores médios de 

sólidos solúveis foram de 56,0 °Brix, pH de 3,6 e acidez total titulável 6,0%.  Conclui-se que o 

melaço de cajú apresentaram parâmetros físico-químicos próximos da literatura com pH baixo e 

baixa acidez, o que indica uma boa conservação sem a necessidade de tratamento térmico muito 

elevado. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dentre as principais frutíferas cultivadas no Brasil, destaca-se o caju vermelho 

(Anacardiumoccidentale L.) por ser um dos frutos que apresenta maior teor de vitamina C 

(PINHO, 2009) além de fornecer matérias-primas que dão origem a inúmeros produtos 

(PESSOA; LEITE, 2010).  

Segundo a Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, (2012) o caju é 

formado por um pedúnculo (pseudofruto) que se forma junto à castanha, o verdadeiro fruto. O 

pedúnculo é a parte comestível in natura do caju e representa cerca de 90% do peso total. Os 

10% restantes são o fruto de onde se extrai a amêndoa e o líquido da castanha de caju. 

Do pseudofruto, são obtidos em diversos alimentos, por apresentar estrutura carnosa e 

suculenta, rica em vitamina C e fibras, entre outras substâncias. Possui amplo potencial de 

aproveitamento na elaboração de polpa, suco, néctares, refrigerante, cajuína, diversos tipos de 

doces, em escala industrial e/ou artesanal (MATTA et al., 2010). 

Entretanto, em decorrência de problemas relacionados à alta perecibilidade e sazonalidade 

da produção, o mercado dos produtos derivados do pedúnculo encontra-se basicamente restrito ao 

plano interno, mais especificamente regional (PESSOA; LEITE, 2010). 

Dentre os derivados do pedúnculo, encontra-se o melaço, onde segundo a resolução nº 12 

de 1978 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA) do Ministério da 

Saúde, é o líquido que se obtêm como resíduo de fabricação do açúcar cristalizado, do melado ou 

da refinação do açúcar bruto (ANVISA, 1978). 

No entanto, alimentos produzidos de forma artesanal por agroindústrias familiares, como 

o melaço, estão mais propensos a fontes de contaminação durante a produção, processamento e 

armazenamento. Além disso, as propriedades físico-química e nutricional podem variar com 

diferentes fatores como as características do solo, condições climáticas, uso de fertilizantes, 

poluição, processamento e armazenamento (NOGUEIRA, 2009). Com isso, a presente pesquisa 

teve como objetivo estudar a caracterização físico-química de melaço a partir do pseudofruto do 

caju, fruto bastante cultivado em Salvaterra, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizou-se uma amostragem de frutos de caju vermelho bem maduros, provenientes do 
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Município de Salvaterra-PA, adquiridos na Vila de Joanes, onde foram selecionados e 

transportados adequadamente em caixas de papelão para o local de processamento, após a 

obtenção do melaço, este foi direcionado até o laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade do Estado do Pará- UEPA, campus XIX para ser realizados as análises físico-

químicas.  

1.1 Local do processamento do melaço de caju 

A priori o presente trabalho foi realizado na residência de um morador da Vila de Joanes, 

localizada no Município de Salvaterra-PA. No local do processamento os cajus foram 

selecionados visando eliminar os machucados, verdosos e os que apresentavam indícios de 

fermentação indesejáveis. Em seguida os frutos foram lavados por imersão e sanitizado com 

solução de hipoclorito de sódio 2,5%, sendo utilizado 10 mL para 10L de água, durante 15 

minutos. Após a higienização realizou-se o descastanhamento, separando o pedúnculo da 

castanha. Depois, foi realizada uma nova lavagem em água corrente com o objetivo de retirar as 

sujeiras mais finas, para então, eliminar o resíduo de cloro remanescente da lavagem anterior.  

1.2 Processo de obtenção do melaço de caju 

Para a obtenção do melaço de caju, o pseudofruto foi fracionado com auxílio de um talher 

(garfo) para quebrar as fibras para a aquisição do suco com facilidade. Em seguida foi prensado 

utilizando-se uma prensa descontinua e filtrado, até obter a separação do suco e do bagaço. Após 

a filtragem, ocorreu a decantação dos sólidos, onde houve retirada da borra que ainda havia na 

polpa. Posteriormente o suco foi direcionado a aquecimento de 60 ºC onde foram adicionados 1 

kg de açúcar cristal sendo fracionado em 50 % para a obtenção da cor desejada (amarelo âmbar), 

após foi adicionado 50 % correspondente ao açúcar até seu envasamento e armazenamento. O 

processamento de obtenção do melaço de caju, pode ser observado no fluxograma 1 abaixo. 

Fluxograma 1- Processo de produção do melaço de Caju. 
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                                              Fonte: Autores, 2018. 

1.3 Análises físico-químicas 

Para caracterização físico-química, as análises realizadas foram ATT (acidez total 

titulável) (%), teor de sólidos solúveis (°Brix), pH, umidade (%) e densidade (g/cm3), foram 

determinados de acordo o Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados no melaço em relação aos parâmetros físico-químicos 

estudados são apresentados conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Características físico-químicas do melaço de caju (Anacardiumoccidentale L.). 

Fonte: Autores, 2018. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, verifica-se que a acidez da 

amostra de melaço de cajuapresentou12,8 %dessa forma, apresentando acidez maior que 10% 

não seguindo os parâmetros estabelecidos pela legislação exigidos pela Resolução nº 12 de 1978 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 1978). 

Os valores de °Brix estão relacionados com a concentração de sólidos solúveis na 

amostra, onde não houve variação, possuindo o valor de 82 ºBrix, estando de acordo com os 

melaços comerciais que apresentam valores normalmente em torno de 83 °Brix (NOGUEIRA, 

2009). 

Os valores de pH nas amostras analisadas ficou de3,60. Não há limites estabelecidos pela 

legislação para este parâmetro. Estudos de Feltrin et al., (2000) para melaço de cana-de-açúcar 

obteve pH de 5,9. 

Segundo a ANVISA, (1978) para o teor de umidade é permitido abaixo de 25%, na qual o 

presente melaço obteve-se 10,62 % de umidade. Seguinte pesquisa de Vilela, (2016) que avaliou 

diferentes amostras de melado notou-se que as umidades variaram de 10 a 23 % de umidade. 

Dessa forma, o melaço em estudo está coerente a literatura. O melaço do caju apresentou 

densidade de 1,399 g/cm3. 

 

4. CONCLUSÃO  

 Diante disso, conclui-se que o melaço de cajú apresentaram parâmetros físico-químicos 

próximos da literatura com pH baixo e alta acidez, o que indica uma boa conservação sem a 

necessidade de tratamento térmico muito elevado. 

 

Determinações Resultados 

ATT (%) 12,8 ± 1,30 

SST (%) 82 ± 0,0 

pH 

Umidade (%) 

Densidade g/cm3 

3,60 ± 0,02 

10,62 ± 2,48 

1,399 ± 0,01 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta uma das atividades desenvolvidas pelo Projeto de Extensão “Jogoteca 

Ananin: uma forma lúdica de aprender Matemática”, projeto desenvolvido pela Universidade 

Federal do Pará, Campus Universitário Ananindeua. O projeto tem por finalidade a demonstração 

de jogos lúdicos feitos com o aproveitamento de materiais recicláveis e/ou de baixo custo para o 

auxílio no ensino da Matemática nas escolas do município de Ananindeua, como também 

estimular o raciocínio lógico e a sensibilização sobre a responsabilidade socioambiental nos 

estudantes. Metodologia: Esse jogo tem por objetivo consolidar os conhecimentos matemáticos 

adquiridos no decorrer do ano letivo, incentivando aprendizagem significativa e a consciência 

ambiental. O jogo plaquinhas interativas de formica: MMC e MDC foi confeccionado com os 

seguintes materiais: material conhecido como formica (pedaços de quadro branco 

reaproveitados), palitos de picolé (reaproveitados), cola permanente e pilotos. Foi aplicado na 

Escola Sistema de Ensino Amazônia, com 47 alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental. 

Resultados: o Projeto Jogoteca Ananin atua com alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental da 

referida escola, trabalhando a interdisciplinaridade a partir da Matemática e da Educação 

Ambiental. Quanto à produção dos jogos e aos materiais utilizados, os próprios alunos fazem a 

coleta seletiva, assim há um incentivo a conscientização ambiental e a disseminação de práticas 

educativas ambientais na escola. Conclusão: A reutilização de materiais sustentáveis para a 

fabricação de jogos educativos matemáticos influencia vários estudantes para sensibilização 

ambiental, como também auxilia na docência e na diversificação do ensino. Os resultados obtidos 

foram considerados satisfatórios, pois os alunos participaram ativamente da atividade proposta, 

interagindo com os aplicadores. O apoio do professor e da coordenação da Escola foi de 

fundamental importância para o desenvolvimento do projeto. 

 

Palavras-chave: Jogos, Matemática, Educação Ambiental, Aproveitamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Trabalhar com o lúdico tem se tornado uma ferramenta de extrema importância, pois os 

jogos didáticos têm proporcionado uma nova perspectiva para a educação. Quando aplicado o 

lúdico em sala de aula, ajuda a despertar o interesse dos alunos e consequentemente, provoca o 

aprendizado das disciplinas. Segundo Maurício (2008), o lúdico possibilita o estudo da relação da 

criança com o mundo externo, tendo importante influência na formação da personalidade da 

criança. Para Viana (2013), por sua vez, o lúdico consegue agregar o ato de aprender com o 

prazer de brincar e jogar, sendo que jogar desperta aspectos importantes para o desenvolvimento 

de cada indivíduo, pois propicia autonomia, raciocínio lógico, concentração, entre outras 

características. 

 Para Starepravo (1999), os jogos isolados não proporcionam grandes milagres. A 

produtividade do trabalho e o alcance de objetivos dependem diretamente do encaminhamento 

dado pelo professor. Os jogos lúdicos são apenas uma ferramenta para alcançar os alunos, no 

entanto, para que haja um aprendizado por meio deste, e necessário um estímulo por parte do 

professor para que o aluno se sinta envolvido no processo, pois o intuito de se utilizar os jogos 

em sala de aula é motivar o interesse dos alunos em determinados assuntos específicos. 

 Permitir que o aluno participe da confecção dos jogos é uma forma de incluir os alunos e 

gerar interesse no aprendizado da disciplina, já que os jogos são produzidos e pensados pelos 

próprios alunos, acrescido a isso, o uso de materiais reaproveitáveis além de ser um elemento 

importante para a fabricação dos jogos no que tange ao desenvolvimento da autonomia; auxilia 

na formação da consciência ambiental, ao deixarem de ser objetos de entretenimento e possuírem 

objetivos específicos voltados para práticas de Educação Ambiental. Acredita-se que, com os 

jogos amparados por uma metodologia, conteúdos e objetivos pedagogicamente direcionados 

possam trazer contribuições significativas para este campo de estudo (e ação).  

 Para Smole, Diniz e Milani (2007) Os jogos com ênfase na matemática estimulam a 

interação entre os alunos e ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, uma vez que os alunos 

expostos a situações do jogo produzem mais, e com mais rapidez; propiciando que a aula de 

Matemática se torne um momento estimulante e compensador, especialmente quando todos os 

participantes estão interessados em chegar ao resultado.  
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 O jogo plaquinhas interativas de formica: MMC e MDC objetiva consolidar os 

conhecimentos matemáticos adquiridos no decorrer do ano letivo, incentivar a aprendizagem 

significativa e a consciência ambiental, incluiu 47 alunos do Ensino Fundamental em todo o 

processo de fabricação, desde a coleta seletiva dos materiais de baixo custo necessários até a 

construção do mesmo e sempre sob orientação dos discentes acadêmicos de bacharelado em 

ciência e tecnologia (bolsista e voluntários do projeto de extensão) e do docente de Matemática 

da turma. Foram utilizados materiais como: formica (pedaços de quadro branco reaproveitados), 

palitos de picolé (reaproveitados), cola permanente e pilotos. 

 Quanto à produção do jogo, foram cortados os pedaços de quadro branco (formica) 

reciclado em formato retangular, nas dimensões de 14 cm X 5 cm, e depois foram colados os 

palitos de picolé em toda parte posterior do quadro, de modo que fosse formando um contorno. 

Em seguida, colou-se um palito na vertical na parte de traz do retângulo para formar um cabo de 

sustentação da plaquinha, como demonstra a figura 1. 

Figura 01- Produção das plaquinhas. 

Fonte: autores, 2018. 

No que se refere a aplicação do jogo, este compõe uma das atividades do Projeto 

“Jogoteca Ananin: uma forma lúdica de aprender Matemática”, desenvolvido na escola Sistema 

de Ensino Amazônia, localizada na Rodovia Br 316 - Km 07, no município de Ananindeua -Pa. 

O jogo foi aplicado no primeiro semestre do ano letivo de 2018 para 47 alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental, com o auxílio do professor da turma e dos discentes participantes do 

projeto.  
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Antes de realizar o jogo, foi feita uma aula expositiva acerca dos assuntos a serem 

abordados, como mostra a figura 02, e em seguida foram realizados 20 partidas do jogo, sendo 

cada partida eliminatória. 

Figura 02- Explanação do conteúdo exigido para o jogo  

Fonte: autores, 2018. 

 

3. ALGUNS RESULTADOS  

O uso de jogos implica em uma mudança significativa nos processos de ensino e 

aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas vezes tem no livro e 

em exercícios padronizados, seu principal recurso didático. (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, 

p.9). O trabalho com jogos nas aulas de Matemática, pode ser usado como recurso pedagógico, 

pois possibilita que os alunos sejam expostos a situações que serão necessárias a utilização de 

vários conhecimentos adquiridos no decorrer do processo, dessa forma, aprendendo a estrutura 

lógica do problema, e solucionando a questão estabelecida.  

A atividade trabalhada aqui apresentada, agrega o lúdico, o criativo e o pedagógico, sendo 

direcionada para desenvolver conhecimentos matemáticos e gerar consciência ambiental. O jogo 

foi pensado e construído com o auxílio do professor e dos alunos; com o intuito de desenvolver 

autonomia, raciocínio lógico, e concentração. Pode-se notar bastante interesse dos alunos em 

participar da atividade proposta, como pode ser observado na figura 03. 
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Figura 03- Alunos participantes do jogo 

Fonte: autores, 2018. 

 O jogo plaquinhas interativas de formica: MMC e MDC foi desenvolvido de acordo 

com a necessidade da turma, e buscou consolidar o conhecimento que eles já haviam 

adquirido ao decorrer do ano letivo, e incentivando o raciocínio lógico e a rapidez. Para 

iniciar, cada rodada eram colocados os problemas a serem solucionados no quadro, tendo o 

tempo médio de duração de 30 segundos, ao final desse tempo os participantes do jogo 

deveriam estar com a resposta que julgavam correta escrita nas plaquinhas. A figura 04 

exemplifica alguns dos problemas propostos. 

Durante a aplicação do jogo foi possível notar que alguns dos alunos sentiram 

dificuldades em resolver os problemas propostos, tais dificuldades podem ser justificadas pelo 

curto espaço de tempo estipulado para a obtenção das repostas, porém, observou-se que houve 

um grupo de alunos que se destacaram na tarefa, tal feito pode ser justificado pela afinidade 

com o conteúdo. 

 O jogo obteve um resultado positivo pois houve grande participação dos alunos e 

ficou à disposição do professor para ser usado com outras turmas e com os mesmo alunos 

posteriormente. Por conseguinte, serão realizados questionários com os alunos da turma para 

avaliar as ações do Projeto Jogoteca Ananin na escola. 

 
4. CONCLUSÃO  

O Projeto Jogoteca Ananin atua em uma escola de ensino fundamental do município de 

Ananindeua trabalhando práticas educativas ambientais através da Matemática. É importante 
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destacar que a reutilização de materiais sustentáveis para a fabricação de jogos educativos, 

desperta vários estudantes para sensibilização ambiental, como também auxilia na docência e na 

promoção de uma aprendizagem significativa.  

O manuseio e a fabricação das peças, juntamente com conteúdos básicos aplicados, 

despertam os alunos para o interesse em aprender os conteúdos ministrados, tornando a aula 

prazeirosa e estimulante, bem como para a preocupação com as questões ambientais vigentes. 

Com o jogo plaquinhas interativas de formica: MMC e MDC observou-se resultados positivos, 

pois os alunos participaram ativamente da atividade proposta, interagindo com os aplicadores. 

Ressalta-se que o apoio do professor de Matemática e da coordenação da escola é de fundamental 

importância para o desenvolvimento do projeto.  

Portanto, o jogo Plaquinhas interativas de formica: MMC e MDC; pode ser descrito como 

jogo de raciocínio lógico, que demanda rapidez no cálculo e é voltado para que os alunos 

consolidem os conhecimentos adquiridos em sala de aula de forma lúdica e didática, aliando as 

potencialidades do jogo, com os atuais objetivos da Educação Ambiental. Acredita-se que, esta 

atividade, por encontrar-se amparada por uma metodologia, conteúdos e objetivos voltados para 

da Educação ambiental possa trazer contribuições significativas para este campo de estudo (e 

ação). 
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RESUMO  

A demanda por uma quantificação precisa de estoques de matéria prima em florestas nativas é 

crescente. Diante do exposto, levanta-se o seguinte questionamento: Dentre os processos de 

amostragem aleatório simples e estratificado, qual estimará com maior precisão o potencial 

madeireiro das espécies comerciais? A hipótese elaborada é que: A quantificação do potencial 

madeireiro por amostragem estratificada será mais precisa em relação ao processo de amostragem 

aleatório simples. A área localiza-se em uma ilha no Município de Barcarena, com extensão 

aproximada de 280 ha, pertencente à microrregião metropolitana de Belém, Estado do Pará. O 

sistema de amostragem utilizado baseou-se no método de área fixa, sendo instaladas 40 unidades 

de amostra (UA), distribuídas de forma aleatória na população e também em quatro estratos: 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial, Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme Explorada, Floresta 

Ombrófila Densa de Terra Firme Não Explorada e Floresta Secundária. O processamento dos 

dados deu-se de forma a atender uma precisão de 10% de erro admissível a um nível de 

probabilidade de 95%. Na análise do processo de amostragem aleatório, a estimativa do erro de 

amostragem foi de 9,76%, demostrando que as 40 UAs levantadas foram suficientes para 

representar a população florestal. No entanto, a amostragem estratificada gerou um erro superior 

a 10%, mostrando a não representatividade da variável volume, necessitando de uma maior 

intensidade amostral nos estratos com tipologias de Floresta Ombrófila Densa Não Explorada e 

Floresta Secundária. O processo de amostragem aleatório mostrou-se mais eficaz que o processo 

de amostragem estratificado na estimativa do volume de madeira, mesmo a área apresentando 

tipologias florestais diferenciadas, rejeitando-se a hipótese elaborada.  

 

Palavras-chave: Mensuração Florestal. Inventário Florestal. Tipologias Florestais.  

 

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

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO 

A demanda por uma quantificação precisa de estoques de matéria prima em florestas 

nativas é crescente (FIGUEIREDO et al., 2007), sendo necessidade o emprego de métodos 

eficientes para estimativas de volume de madeira. Nesse contexto, técnicas de manejo voltadas a 

recursos florestais madeireiros, estão sendo aperfeiçoadas para possibilitar a quantificação do 

estoque presente e futuro de maneira com maior eficiência (AMARO, 2010).  

Neste sentido, o inventário florestal busca quantificar e qualificar os atributos florestais 

existentes em uma área, sendo uma atividade importante dentro do manejo florestas naturais e 

plantadas (PÉLLICO NETTO & BRENA, 1997). Dentre as variáveis levantadas no inventário, a 

determinação volumétrica fornece subsídios indispensáveis para o planejamento e elaboração de 

planos de manejo sustentáveis da floresta (LEITE & GARCIA, 2002). 

Péllico Netto & Brena (1997) e Ubiali et al. (2009) afirmam que a maior parte dos 

trabalhos de mensuração florestal vêm sendo realizada por amostragem. Tal procedimento 

possibilita conhecer e analisar as estimativas de volume da população, no qual as informações do 

povoamento são obtidas através do inventário florestal. Os inventários florestais são 

fundamentados nos métodos e processos de amostragem, sendo esse último tratando da forma de 

abordagem da população sobre o conjunto de unidades amostrais, divididos em aleatório simples, 

estratificado, sistemático, em dois estágios, conglomerado e múltiplos inícios aleatórios 

(SANQUETTA et al., 2014). 

O processo de amostragem aleatório é um dos mais utilizados em inventários florestais, 

consistindo que qualquer uma das unidades amostrais possuem a mesma probabilidade de serem 

sorteadas (SANQUETTA et al., 2014). No entanto, se a área a ser amostrada não for homogênea, 

em função da existência de diversas tipologias com diferentes idades, espécies, espaçamentos e 

topografias, a amostragem estratificada torna-se a mais eficiente (SHIVER; BORDERS, 1996). 

Nestes casos, a amostragem casual estratificada é a mais indicada. Este processo de amostragem 

consiste na divisão da população em estratos, que são subpopulações mais homogêneas em 

termos de distribuição da variável de interesse, dentro dos quais se realiza a distribuição das 

unidades amostrais de forma casual (aleatória). Assim, a variação dentro das subpopulações é 

reduzida, o que faz aumentar a precisão dos estimadores estatísticos obtidos na amostragem 

(PÉLLICO NETTO & SANQUETTA, C. R, 1996).  
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Diante do exposto, levanta-se o seguinte questionamento: Dentre os processos de 

amostragem aleatório simples e estratificado, qual estimará com maior precisão o potencial 

madeireiro das espécies florestais comerciais? A hipótese elaborada é que: A quantificação do 

potencial madeireiro por amostragem estratificada será mais precisa em relação ao processo de 

amostragem aleatório simples. 

Sendo assim, o objetivo do foi determinar o erro e intensidade amostral por processo de 

amostragem, a um nível de confiabilidade pré-estabelecido para uma área florestal no Município 

de Barcarena, no Estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo localiza-se em uma ilha no Município de Barcarena, com extensão 

aproximada de 280 ha, sendo esta pertencente à microrregião metropolitana de Belém, Estado do 

Pará, entre as coordenadas geográficas de 1° 11’ 30" e 1° 42' 00" de latitude sul e 48° 25' 15" e 

48° 50' 10" de longitude oeste.  

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Am, caracterizado 

por um clima tropical quente e úmido, chuvoso com curta estação seca, com temperatura média 

anual de 26ºC e com baixa amplitude térmica. A temperatura do ar média de todos os meses 

sempre maior que 18° C (megatérmico). As temperaturas médias das máximas e das mínimas 

anuais variam em torno de 31,5°C e 22,5°C, respectivamente.  A precipitação pluviométrica com 

total anual de 2.587,7 mm, com estação chuvosa entre janeiro a junho, e menos chuvosa de julho 

a dezembro (SANTOS et al., 2003). 

A vegetação é constituída essencialmente pela floresta equatorial subperenifólia 

(EMBRAPA, 1988). Segundo Amaral & Neto (2002), a vegetação representada na ilha é 

composta por: a) florestas secundárias de terra firme (capoeira), b) mata primária de terra firme; 

c) mata de várzea primária, d) Igapó e e) campinas arenosas.  

Na caracterização e classificação taxonômica do solo, foram empregadas características 

diferenciais para distinção de classes de solos e de unidades de mapeamento, segundo os critérios 

adotados pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1988a e 1988b; 

EMBRAPA, 1999; ESTADOS UNIDOS, 1994). O relevo é plano a suave ondulado, sendo que 
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poucas áreas podem ser classificadas como de relevo ondulado, na qual as declividades são 

identificadas como suave, e suave ondulado chegando a próximo de 5% (EMBRAPA, 1988a e 

1988b; EMBRAPA, 1999). 

2.2 COLETA DE DADOS 

O sistema de amostragem utilizado baseou-se no método de área fixa, sendo instaladas 40 

unidades de amostra (UAs), distribuídas em quatro estratos: Floresta Ombrófila Densa Aluvial, 

Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme Explorada, Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme 

Não Explorada e Floresta Secundária (Figura 1).  

Figura 1. Estratificação da vegetação por tipologia florestal, localizada no município de Barcarena, Pará.  

Fonte: Autores, 2018. 

As variáveis mensuradas em campo, foram: circunferência à 1,3 m do solo (CAP) em 

centímetros que posteriormente foram transformadas para diâmetro a 1,3 m do solo (DAP) e 

Altura do fuste (Hf). A amostragem deu-se em dois níveis de amostragem, sendo o primeiro nível 
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com parcela de 10 x 250 m, amostradas árvores com DAP ≥ 30 cm e, segundo nível amostral de 

10 x 100 m, medindo-se árvores entre 10 cm ≤ DAP < 30 cm (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquematização dos níveis de amostragem das parcelas instaladas na área florestal, localizada no 

município de Barcarena, Pará. 

  

Fonte: Autores, 2018. 

 

 As UAs foram distribuídas na população de forma aleatória, utilizando-se o método de 

área fixa, sendo aplicados dois processos de amostragem: a) Processo de Amostragem Aleatório 

– PAA (desconsiderando as tipologias florestais existentes) e Processo de Amostragem 

Estratificado – PAE (considerando as tipologias florestais existente), sendo alocadas 10 unidades 

de amostra por estrato (tipologia).  

2.3. ANÁLISE DE DADOS 

 O volume individual das árvores foi calculado de acordo com a formula abaixo, conforme 

o manual didático “Mensuração de árvores: uma introdução a dendrometria (2001), sendo 

considerado 0,7 o fator de forma para florestas nativas. 

 

𝑉 = 𝑔 . 𝐻 . 𝑓 

Onde: V= volume da árvore (m³); g= área transversal (m²); H= altura (m); f= fator de forma (0,7 para 

florestas nativas). 

Para testar a hipótese elaborada, o erro de amostragem e intensidade amostral foram 

calculados para ambos os processos, com intuito de verificar a representatividade da variável 

volume por hectare para um dado intervalo de confiança, a 95% de nível de probabilidade e erro 

máximo admissível de 10%. A determinação deu-se de acordo com Pellico Netto e Brena (1997) 

para população finita. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise do processo de amostragem aleatório (Tabela 1), o volume médio aritmético 
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amostrado foi de 346 m³.ha-1, com uma variância da média de 278, 58 (m³.ha-1)². A estimativa do 

erro de amostragem foi de 9,76%, demostrando que as 40 UAs levantadas foram suficientes para 

representar a população florestal de 267,27 ha, sendo 37 UAs o número mínimo de unidades 

necessárias para atender a precisão pré-estabelecida com 10 % de limite máximo de erro ao nível 

de probabilidade de 95%. 

Tabela 1. Análise estatística dos processos de amostragem aleatório e estratificado em uma área florestal 

no município de Barcarena - PA, onde  �̅� = Média aritmética do volume de madeira; S�̅� = Erro padrão da 

média; Er%= erro de amostragem relativo; n = intensidade amostral; e nhi = intensidade amostral por 

estrato. 

 

Estatística Aleatório 
Estratificado 

Unidades 
I II III IV 

�̅�  346 310,8 352,46 363,21 357,73 m³.ha-1 

S�̅� 16,69 17,59 (m³.ha-1)² 

Er 9,76 10,25 % 

n 37 40 UA 

nhi   6 9 12 13 UA 

                     Fonte: Autores (2018). 

A estatística do processo de amostragem estratificado, gerou médias aritméticas por 

estratos, tendo maior volume no estrato III (Floresta Ombrófila Densa Explorada), representando 

26,2%, seguido do estrato IV (Floresta Ombrófila Densa Aluvial) com 25,8%, o estrato II 

(Floresta Ombrófila Densa Não Explorada) com 25,2% e com menor média volumétrica o estrato 

I (Floresta Secundária), com 22,5%. A variância da média estratificada de 309,31 m³.ha-1 e erro 

de amostragem de 10,25%, mostrando que a amostragem não foi representativa ao limite de erro 

requerido pelo inventário. Ocorreu que no estrato III e IV, a intensidade de 10 UAs levantadas 

não foram representativas para cobrir a variabilidade da existente nestes dois estratos, sendo 

necessário mais duas e três unidades, respectivamente, de acordo com cálculo da intensidade 

amostral por estrato. 

De acordo com Soares (2011), um dos critérios para estratificação florestal é subdividir a 

área de acordo com as tipologias existentes, dividindo-se em subpopulações mais homogêneas, 

sendo denominados estratos.  No entanto, neste trabalho, o volume por estratos entre as diferentes 

tipologias não apresentou diferença significativa dessa variável (p valor > 0,05), mostrando que 

não houve diferença estatística de volume, sendo tipologias homogêneas, não justificando a 

estratificação a população florestal em estudo. 
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Mesmo com a pouca variação entre os erros de amostragem relativo para os dois 

processos, no entanto, o processo de amostragem aleatório foi mais preciso estimativa da variável 

de interesse, implicando em menor custo de execução por necessitar de uma menor fração de 

amostragem, rejeitando-se assim, a hipótese elaborada. De acordo com Sydow et al., (2017), para 

florestas nativas, o limite do erro de amostragem relativo é aceitável com valores até 20%, devido 

à grande variabilidade das florestas nativas. No entanto, este parâmetro depende do objetivo do 

inventário florestal, pois quando se trata de elaboração, apresentação, execução e avaliação 

técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável no Estado do Pará, de acordo com a Instrução 

Normativa SEMA Nº 5 DE 10/09/2015, se faz necessário apresentar neste, uma análise estatística 

com o erro de amostragem de no máximo 10% para a variável volume.  

Ubialli (2009), afirma para pequenas áreas, o processo de amostragem aleatório simples 

estima de uma melhor forma a variável de interesse, tendo em vista que este, elimina os erros 

sistemáticos ao eleger as unidades amostrais. 

O intervalo de confiança (IC) para a média por parcela foi de 312,29 m³.ha-1 a 379,81 

m³.ha-1. Nessa situação, observou-se a maior parte dos valores de volume por parcela fora dos 

limites, isso mostra unidades com volumes variando nos pontos mais distantes mais que dois 

desvios de 105,57 m³.ha-1 (Figura 3). 

Figura 3- Distribuição do volume por unidade de amostra ao intervalo de confiança da média do processo 

de amostragem aleatório, em uma área florestal no município de Barcarena – PA, onde LI= Limite 

Inferior; LS= Limite Superior; �̅� = Média aritmética do volume; V= volume por unidade de amostra. 

 

Fonte: Autores (2018). 
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Este fato é comum em análises desta variável para florestas tropicais, devido sua grande 

variabilidade de espécies, tanto em variáveis de crescimento como em sua distribuição, 

influenciando diretamente na volumetria por unidade de área (FERRAZ et al., 2004). No entanto, 

mesmo com este comportamento, a amostragem foi precisa para variável quantificada.  

 

4. CONCLUSÃO 

O processo de amostragem aleatório mostrou-se mais eficaz que o processo de 

amostragem estratificado na estimativa do volume de madeira, mesmo existindo tipologias 

florestais diferenciadas. Assim, em áreas florestais pequenas, de fácil acesso, de baixa 

variabilidade da variável de interesse e relevo plano, recomenda-se o uso do processo de 

amostragem aleatório. 
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RESUMO  

A Floresta Nacional de Caixuanã está localizada no município de Melgaço-PA, a leste da 

Amazônia, sendo considerada uma das principais Unidades de Conservação do Estado do Pará. A 

Flona foi criada pelo Decreto nº 239 de 28 de novembro de 1961, para a promoção do uso 

sustentável dos recursos naturais. Convém destacar o expressivo volume de espécies florestais 

contidos na Flona, sendo a valoração ambiental desses recursos uma ferramenta fundamental de 

mensuração econômica do serviço ecossistêmico de provisão fornecido pelas florestas. Assim, 

existem diversos métodos de valoração ambiental, sendo que cada qual apresenta suas 

especificidades e limitações em suas estimativas, tais como os métodos indiretos que captam 

somente o valor de uso dos recursos ambientais. Dessa forma, o objetivo do estudo foi valorar 

economicamente as espécies florestais que possuem potencial para comercialização na Flona de 

Caxiuanã. A metodologia adotada baseou-se nos estudos de outros pesquisadores, bem como na 

utilização do método Indireto de Mercado e Bens Substitutos para a valoração das espécies 

florestais. Os resultados obtidos demonstram o expressivo potencial de espécies madeireiras que 

podem ser comercializadas na Flona de Caxiuanã, sendo valorado em R$ 12.535.033.919,40 o 

equivalente a R$ 73.735,49/ha. O resultado apresentou-se superior em comparação a outros 

estudos, já que dependendo do método de valoração pode ocorrer a sub ou supervalorização do 

objeto de estudo. Assim, a valoração ambiental do potencial das espécies florestais na Flona de 

Caxiuanã necessita de maiores estudos, bem como incorporar outras metodologias de avaliação 

econômica ecológica. 

 

Palavras-chave: Economia ambiental. Unidade de Conservação. Espécies florestais. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A valoração econômica dos recursos ambientais normalmente não é perceptível no 

mercado pelo sistema de preços, que necessariamente representem seu custo de oportunidade 

(MOTTA, 2012). Entretanto, bem como os demais bens e serviços estes possuem valor que 

derivam dos atributos de consumo associados ao seu uso (direto, indireto e opção) e passivo ou 

de não-uso (existência), por exemplo, os recursos florestais podem ser quantificados em termos 

monetários (MAY, 2010). 

Nesse sentido, tem-se observado uma crescente preocupação em se valorar as florestas, 

afim de subsidiar os agentes tomadores de decisão a realizarem ações de recuperação, 

conservação, melhoria e utilização sustentável das potencialidades econômicas existentes nos 

ativos naturais (FERNANDES et al., 2015). Visto que, a biodiversidade da Floresta desenvolve 

um papel fundamental na manutenção de vida na terra, por meio dos serviços ecossistêmicos 

prestados (DAILEY, 1997; LIMA, FERRAZ & FERRAZ, 2013, p.235). 

De acordo com a MILENNIUM ECOSYSTEM ASSESMENT (2005), os serviços 

ecossistêmicos são classificados em 04 categorias: provisão, regulação, suporte e culturais. Para 

De Groot; Wilson & Boumans (2002) dentre os serviços realizados pelas florestas destacam-se o 

abastecimento de água, regulação do clima, conservação de habitats, polinização, provisão de 

alimentos, recursos genéticos, fibras e insumos essenciais, tais como a madeira. 

É importante ressaltar, que a Amazônia brasileira perde apenas para Malásia e Indonésia 

quando o assunto é produção de madeira tropical (OIMT, 2006; VERÍSSIMO et. al., 2006). 

Conforme o Painel Florestal (2015), o setor madeireiro impulsiona de forma direta a economia de 

dezenas de municípios amazônicos, ele gerou em 2013 um valor adicionado de US$ 4,8 trilhões, 

participando, com 2,3% do Produto Interno Bruto - PIB do país. 

Assim, percebe-se a necessidade de conhecer o potencial madeireiro da Floresta Nacional 

(Flona) de Caxiuanã, uma Unidade de Conservação, criada pelo Decreto nº 239 de 28 de 

novembro de 1961 com o intuito de evitar que o uso constante dos recursos naturais limitados 

presentes nessas áreas se tornem escassos, fazendo promoção do uso sustentável dos bens e 

serviços, de forma a preservá-los para futuras gerações (BRASIL, 2010). Dessa forma, o objetivo 

deste estudo é valorar economicamente as espécies florestais que possuem potencial para 

comercialização na Flona. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Floresta Nacional de Caxiuanã está localizada no município de Melgaço-PA, a leste da 

Amazônia, sob as coordenadas geográficas de 1º42’30’’ S, 51º31’45’’ W, com cerca de 85% de 

sua área coberta por floresta densa de terra firme, destacando-se o clima do tipo Am tropical 

quente e úmido, com temperatura média anual do ar variando de 25, 7ºC +/- 0,8º C (GAMA, 

LUCAS & MACEDO, 2015).  Conforme a Figura 1 nota-se a localização e acesso da Flona de 

Caxiuanã. 

Figura 1 - Localização e acesso da Floresta Nacional de Caxiuanã. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

A Flona de Caixuanã está entre as principais Unidades de Conservação do Estado do Pará 

(KOCH; SANTOS; ILKIU-BORGES, 2014). Em 2013, apenas as populações tradicionais 

habitavam seu interior, contabilizando 413 moradores, considerado um número pequeno visto a 

vastidão da floresta, sendo 330 mil ha. (LISBOA; BEZERRA; CARDOSO, 2012). A população 

habitante utiliza a Flona exclusivamente para o sustento próprio, com seus recursos sendo 

utilizados principalmente para moradia, transporte, alimentação, iluminação e remédios 
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(LISBOA; BEZERRA; CARDOSO, 2013). 

Com relação aos métodos de valoração, existem diversos tipos para captar distintas 

parcelas do valor econômico dos recursos ambientais. Todavia, cada método apresenta limitações 

em suas estimativas, as quais estarão quase sempre associadas ao grau de sofisticação 

metodológica, a necessidade de dados e informações, às hipóteses sobre comportamento dos 

indivíduos e da sociedade e ao uso que se será dado aos resultados obtidos. 

Nesse sentido, o método escolhido neste estudo se classifica como Indireto de Mercado e 

Bens Substitutos (MOTTA, 2012), pois objetivam avaliar a partir do valor dos bens e serviços 

ambientais as alterações nos preços de produtos no mercado resultantes de mudanças ambientais 

(MAIA; ROMEIRO; REYDON, 2004). Os métodos indiretos, são mais simples, menos 

dispendiosos e captam somente o valor de uso dos recursos ambientais (FERNANDES et 

al.,2015). 

O cálculo utilizado para valorar economicamente os recursos florestais madeireiros da 

Floresta Nacional de Caxiuanã foi baseado no método utilizado por Angelo (2001). A equação 1 

é a expressão matemática utilizada para determinar o valor da floresta em cada área. 

            𝑉𝐹𝐿𝑂 = ∑ 𝑉𝑖 × 𝑃𝑀𝑃𝑖 + 𝛽𝑛
𝑖=1 × ∑ 𝑉𝑖 × 𝑃𝑀𝑃𝑖

𝑗
𝑖=1                                        Equação (1) 

Sendo: 

𝑉𝐹𝐿𝑂 = valor da floresta, em R$/ha;  

𝑉𝑖 = volume da espécie i, em m³/ha;  

𝑃𝑀𝑃𝑖= Preço da madeira em pé da espécie i, em R$/m³; 

n = número de espécies comerciais em cada platô, com diâmetro a altura do peito (DAP) maior ou igual a 

50 cm;   

j = número de espécies comerciais em cada platô, com diâmetro a altura do peito maior ou igual a 20 cm; 

 

Já as espécies florestais foram retiradas do trabalho realizado por Lisboa, Bezerra e 

Cardoso (2013). No qual é realizado um inventário florístico em 170.000 hectares de terra firme 

para árvores com diâmetro a partir de 50 cm, que são as mais indicadas para o corte, e em 30.000 

hectares de várzea para árvores com diâmetro a partir de 20 cm. Com relação aos valores de 

mercado das espécies com potencial madeireiro adotou-se os estudos de Santana, Santos e 

Oliveira (2010). Na tabela 1 observa-se o nome popular e científico das espécies com diâmetro a 
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partir 50 cm e seus respectivos volumes. 

         Tabela 1- Espécies com diâmetro a partir de 50 cm. 

Nome Popular Espécie/Família Vol.(m³) 

Angelim-pedra Dinizia excelsa (Leguminosae) 17069700 

Tachi-vermelho Tachigalipaniculata (Leguminosae) 4544100 

Visgueiro Parkiagigantocarpa (Leguminosae) 2735300 

Andirá-uchi Andiraretusa (Leguminosae) 2437800 

Jarana Lecythisjarana (Lecythidaceae) 1938000 

Cupiúba Goupia glabra (Goupiaceae) 1837700 

Uchi Endopleurauchi (Humiriaceae) 1740800 

Sucupira-preta Diplotropispurpurea (Leguminosae) 1592900 

Jutaí-pororoca Dialiumguianensis (Leguminosae) 1173000 

Carará Buchenavia congesta (Combretaceae) 1001300 

Timborana-folha-miúda Newtonia excelsa (Leguminosae) 625600 

Arapiranga Brosimumrubescens (Moraceae) 433500 

Quaruba Vochysiainundata (Vochysiaceae) 387600 

       Fonte: Lisboa; Bezerra; Cardoso (2013). 

 

Foram inventariadas somente 13 espécies com diâmetro a partir de 50 cm para a terra 

firme, apresentando um volume total de 37.517.300 m³, sendo que o Angelim-pedra se destaca 

como a madeira comercial mais importante devido seu grande volume disponível. A tabela 2 

mostra as 9 espécies encontradas na área de várzea com diâmetro a partir de 20 cm que totalizam 

um volume de 2.727.000 m³. 

        Tabela 2 - Espécies com diâmetro a partir de 20 cm. 

Nome Popular Espécie/Família Vol.(m³) 

Sucupira-da-várzea Diplotropismartiusii (Leguminosae) 858300 

Mandioqueira Qualeaacuminata (Vochysiaceae) 831900 

Ceru Allantomalineata (Lecythidaceae) 497700 

Vergalho-de-jabuti Erismalaurifolia (Vochysiaceae) 100200 
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Mamorana Pachiraaquatica (Malvaceae) 97500 

Araracanga Aspidospermainundatum (Apocynaceae) 50100 

Amapá-amargoso Parahancorniaamapa (Apocynaceae) 14100 

Freijó Cordiasilvestris (Boraginaceae) 12000 

Fonte: Lisboa; Bezerra; Cardoso (2013). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A floresta tem sido vista tradicionalmente como um mero depositário de madeira, e as 

Unidades de Conservação como um obstáculo ao desenvolvimento econômico para determinados 

segmentos que vivem da economia florestal. Sabe-se que o impacto da exploração madeireira vai 

gerar empobrecimento da floresta e a eliminação de inúmeras formas de vida ainda não 

estudadas, cujo potencial não pode ser avaliado sem a realização de investigações científicas, que 

possibilite a avaliação do real valor da biodiversidade que aquela floresta abriga (LISBOA; 

BEZERRA; CARDOSO, 2013). 

Desse modo, a valoração ambiental das espécies florestais na Flona de Caxiuanã deve ser 

realizada com a adoção de critérios adequados. Assim, de posse das espécies levantadas por 

Lisboa, Bezerra e Cardoso (2013), bem como dos preços de mercado apresentados por Santana, 

Santos e Oliveira (2010), realizou-se a valoração do potencial madereiro da Flona. A tabela 3 

apresenta as informações referente as espécies de terra firme que apresentaram diâmetro maior 

que 50 cm, contendo o nome, o volume em m³, e o Preço da Madeira em Pé (PMP) de cada 

espécie. 
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Tabela 3 - Preço da Madeira em Pé das espécies de terra firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santana, Santos e Oliveira, 2010. 

Já a tabela 4 demonstra os nomes das espécies, o volume em m³, e o preço da madeira em 

pé de cada espécie para o ambiente de várzea, para as espécies que apresentaram diâmetro maior 

que 20 cm. 

Tabela 4 - Preço da Madeira em Pé das espécies de várzea 

Nome Popular Espécie/Família Vol.(m³) 

PMP 

(R$/m³) 

Sucupira-da-

várzea Diplotropismartiusii (Leguminosae) 858300 

R$ 17.78 

Mandioqueira Qualeaacuminata (Vochysiaceae) 831900 R$ 18.85 

Nome Popular Espécie/Família Vol.(m³) 

PMP 

(R$/m³) 

Angelim-pedra Dinizia excelsa (Leguminosae) 17069700 R$ 36.52 

Tachi-vermelho Tachigalipaniculata (Leguminosae) 4544100 R$ 16.00 

Visgueiro Parkiagigantocarpa (Leguminosae) 2735300 R$ 15.55 

Andirá-uchi Andiraretusa (Leguminosae) 2437800 R$ 51.12 

Jarana Lecythisjarana (Lecythidaceae) 1938000 R$ 22.00 

Cupiúba Goupia glabra (Goupiaceae) 1837700 R$ 18.17 

Uchi Endopleurauchi (Humiriaceae) 1740800 R$ 15.95 

Sucupira-preta Diplotropispurpurea (Leguminosae) 1592900 R$ 38.56 

Jutaí-pororoca Dialiumguianensis (Leguminosae) 1173000 R$ 30.48 

Carará Buchenavia congesta (Combretaceae) 1001300 R$ 16.04 

Timborana-folha-

miúda Newtonia excelsa (Leguminosae) 625600 R$ 17.53 

Arapiranga Brosimumrubescens (Moraceae) 433500 R$ 17.25 

Quaruba Vochysiainundata (Vochysiaceae) 387600 R$ 35.58 
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Ceru Allantomalineata (Lecythidaceae) 497700 R$ 15.84 

Vergalho-de-

jabuti Erismalaurifolia (Vochysiaceae) 100200 

R$ 18.06 

Mamorana Pachiraaquatica (Malvaceae) 97500 R$ 15.34 

Araracanga Aspidospermainundatum (Apocynaceae) 50100 R$ 16.92 

Amapá-

amargoso Parahancorniaamapa (Apocynaceae) 14100 

R$ 17.25 

Freijó Cordiasilvestris (Boraginaceae) 12000 R$ 50.82 

Fonte: Santana, Santos e Oliveira, 2010. 

A partir dos resultados obtidos para as espécies de terra firme e área de várzea levantadas, 

calculou-se o Valor da Floresta (VFLO), baseado na equação 1 temos: 

 

𝑉𝐹𝐿𝑂 = ∑ 37.517.300 × 330,75 + 1𝑛
𝑖=1 × ∑ 1 ×

𝑗
𝑖=1 2.461.800 × 170,86      Equação (2) 

 

Dessa forma, o resultado para o valor da Floresta Nacional de Caxiuanã, considerando 

espécies madeireiras que podem ser comercializadas, excluindo da análise todos os outros bens e 

serviços ofertados pela Flona, é de R$ 12.535.033.919,40 o que equivale a R$ 73.735,49/ha.  

O valor obtido nas estimativas do potencial madeireiro da Flona de Caxiuanã apresentou-

se superior quando comparado ao desenvolvido por Angelo (2011) que utilizou a mesma 

metodologia para o cálculo do valor da floresta e estimou o valor das espécies madeireiras da 

Floresta Nacional de Sacará-Tacuera. Em seu estudo o valor foi de aproximadamente R$ 

1.532.439,61 para 1023,41 hectares, o que equivale a R$ 1.497,4/ha. Essa diferença pode ser 

explicada pelo fato de serem Florestas distintas que apresentam volumes de espécies e espécies 

diferentes, e pelo aumento dos Preços de Madeira em Pé que sofreram do ano de 2001 até 2015. 

Em outros levantamentos realizados por Sant’Anna e Nogueira (2010) na Flona de 

Sacará-Tacuera, adotando o Método de Avaliação pelo Valor Presente Líquido, o valor foi de R$ 

12.912.326,22, para uma área de 2.157,75 hectares, equivalente a R$ 5.984,16/ha, essa diferença, 

pode ser justificada devido o método considerar vários cortes e simular a operação de um Plano 

de Manejo e Rendimento Sustentável, enquanto que na metodologia de Angelo (2011) leva-se em 
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consideração somente o corte feito no instante zero. 

No que diz respeito as concessões ambientais de outras Florestas Nacionais, o resultado 

desta pesquisa também apresentou uma valoração superior. Segundo Brasil (2007), a concessão 

da Floresta Nacional de Jamari -RO foi de R$ 3,8 milhões para 96 mil hectares. Porém, utilizando 

uma metodologia diferente, Stancioli, Silva e Sobrinho (2006) apresentaram um resultado de R$ 

304. 580, 20 para 59 mil hectares para a Flona de Jamari, ou seja, com o valor por hectare bem 

superior àquele apresentado por Brasil (2007).  Já na Flona de Amana, segundo Brasil (2010), o 

valor total mínimo foi de R$ 6.686.450,16 para um total de 210.160 hectares. 

Segundo Sant’Anna e Nogueira (2010) dependendo do método escolhido para a valoração 

de uma floresta, pode haver uma sub ou supervaloração. Dessa forma, observa-se que a utilização 

de métodos distintos pode produzir resultados divergentes para uma mesma região, assim, a 

valoração ambiental do potencial das espécies florestais na Flona de Caxiuanã necessita de 

maiores estudos, bem como incorporar outras metodologias de avaliação econômica ecológica.  

 

4. CONCLUSÃO 

O resultado encontrado nesse trabalho aponta que a Flona de Caxiuanã, por possuir um 

grande volume de espécies florestais com potencial para o comércio da madeira, agrega um alto 

valor monetário em sua floresta. 

A concessão florestal poderá trazer benefícios econômicos para a região e país, porém, 

pode gerar também grandes malefícios, pois se a exploração dessas espécies for feita de modo 

insustentável comprometerá a sobrevivência da população tradicional ali presente que se 

beneficia dos recursos ofertados pela floresta, tanto para subsistência como para fonte de renda, 

poderá acarretar a erosão do patrimônio genético da biodiversidade, com a consequente 

depreciação do seu capital natural, e todos os outros benefícios causados pela floresta, como a 

manutenção do clima e das bacias hidrográficas, estarão comprometidos. 

Tendo em vista a situação contraditória que as concessões florestais podem gerar, é 

necessário que a gestão pública leve em consideração esses fatores determinantes para que dessa 

forma possa tomar decisões pautadas no benefício mútuo, em busca de um desenvolvimento 

sustentável. 
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RESUMO 

Sendo recorrentes os problemas ambientais em Barcarena/PA, devido sediar um importante 

complexo logístico e industrial, o presente estudo teve como propósito compreender de que forma 

o acidente ocorrido pelo transbordamento de efluentes, em 17 de fevereiro de 2018, afetou/e tem 

afetado a qualidade de vida da população de Barcarena, em especial a dos moradores da 

comunidade do Bom Futuro, ademais levou-se em consideração que no local há presença de um 

lixão que também atua na contaminação do Meio Ambiente. Portanto coletou-se informações tanto 

em laudos técnicos emitidos pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), como por informações 

veiculadas nos meios de comunicação, além de entrevistas semiestruturadas que foram 

direcionadas a alguns moradores desta comunidade, já que foram um dos mais afetados pelo 

ocorrido. Procedeu-se uma análise quanti-qualitativa dos dados para verificar os principais 

problemas socioambientais decorrentes da presença de metais tóxicos circundando a região por 

meio do solo, ar e principalmente pela água, os dados analisados demonstraram que o problema 

em questão pode ocasionar complicações a curto e longo prazo como, por exemplo, a 

bioacumulação de metais não metabólicos ou parcialmente metabolizados no organismo, dos 

moradores da comunidade. Outro fator importante que foi verificado é que os impactos ambientais 

não são somente oriundos do complexo industrial, mas também do lixão, que por consequência 

prejudica a qualidade de vida dos moradores nas áreas adjacentes. 

 

Palavra-Chave: Comunidade. Metais Tóxicos. Contaminação. 
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1. INTRODUÇÃO  

O município de Barcarena faz parte da região metropolitana de Belém, sendo nas últimas 

décadas uma cidade em grande expansão, pois possui um importante complexo logístico e 

industrial. As principais atividades são a exportação de minérios, vegetais, em especial a soja e 

animais (boi vivo), isso devido ao porto presente na região. 

Segundo o Ministério Público Federal e Estadual do Pará (2016) no município estão 

instaladas empresas que são responsáveis pelo processo mineral do alumínio, logo, com esse 

intenso processo industrial e logístico, o município tem maior probabilidade de sofrer impactos 

ambientais. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado 

do Pará (MPE-PA) (2016), foram verificados diversos casos envolvendo empresas instaladas no 

município, dentre eles se destacam, um vazamento de lama vermelha de uma bacia de rejeitos em 

2003, também no mesmo ano, a localidade de “Vila do Conde” foi afetada por uma chuva de 

fuligem que atingiu praias, rios, residências e estabelecimentos comerciais, porém segundo o 

(MPE-PA) não houve a identificação da empresa responsável pelo ocorrido. 

 Já em 2006, 2007, 2012 e 2014 ocorreram vazamentos de material proveniente de bacias 

de rejeitos da empresa responsável pelo beneficiamento do caulim, e em 2011 ocorreu o 

rompimento de um duto com efluentes ácidos, que atingiu os igarapés da região. Outro 

agravamento ocorreu no porto de “Vila do Conde” onde um navio com centenas de bois vivos 

naufragou envolvendo empresas responsáveis pela operação portuária e pelo transporte de bois. 

Logo, é notório que são recorrentes os acidentes ambientais no município, afetando diretamente os 

moradores dessa região.  

Portanto este artigo pretende discorrer sobre os impactos causados por metais tóxicos e 

determinados agentes químicos presentes nas águas superficiais, como subterrâneas da 

comunidade “Bom Futuro” localizada no município de Barcarena e apontar quais são os possíveis 

danos à saúde a curto e longo prazo sofridos pelos moradores dessa localidade que foi uma das 

mais afetadas pela contaminação proveniente do transbordamento de “lama vermelha” que 

ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2018. 

 

1.1 METAIS TÓXICOS E SEUS AGRAVOS   

De acordo com a resolução n° 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
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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 que, direta ou indiretamente, afetam I - a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e 

econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.  

 

É inquestionável que os metais pesados quando lançados no meio ambiente, sem 

tratamento adequado e em elevado nível, acarretam vários malefícios, em especial quando esses 

metais invadem locais povoados, pois além de ser impacto ambiental, poderá causar riscos à saúde 

humana já que são tóxicos. Como afirmou Muniz e Oliveira - Filho (2006, p. 84) “a poluição do 

solo e de sistemas aquáticos por metais pesados é um fator que afeta a qualidade do meio ambiente 

e constitui risco eminente de intoxicação ao homem”. 

É importante salientar que os seres vivos não metabolizam os metais pesados, logo se 

acumulam no organismo e a quantidade da substância aumenta ao longo da cadeia alimentar, então 

os indivíduos que estão no topo do nível trófico possui mais quantidade desses metais no 

organismo, já que são acumulativos. Ademais, os metais tóxicos, acarretam vários problemas á 

saúde humana, pois de acordo com Barbalho (2017) a toxidade do metal ou do composto metálico 

tem sido definida como a capacidade intrínseca de causar prejuízos, incluindo o seu potencial 

cancerígeno, mutagênicos e efeitos teratogênicos. 

Os metais afetam o ser humano, e de forma análoga prejudicam o meio ambiente, no que 

tange aos prejuízos causados por esse tipo de poluição, são inúmeros os malefícios. Barbalho 

(2017), afirma que o descarte de produtos poluentes sem tratamento adequado altera o equilíbrio 

dos ecossistemas destruindo sua capacidade de autorregulação e renovação. Destaca-se que 

independente do metal, todos tem sua toxidade e os danos à saúde humana estão intrinsecamente 

ligados à quantidade ingerida, que de acordo com Barbalho (2017) a atividade de uma substância 

tóxica depende sempre de sua concentração no organismo independente do mecanismo de 

intoxicação. 

Em virtude do que foi mencionado, para a qualidade da saúde dos seres vivos e a 

preservação do meio ambiente, é imprescindível que não sejam expostos a concentrações elevadas 

de metais pesados sem qualquer tipo de tratamento. 
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2. METODOLOGIA 

O presente artigo foi elaborado através de dados quanti-qualitativos que foram obtidos por 

meio de pesquisas bibliográficas e de campo. O levantamento de dados quantitativos foi realizado 

por meio de análises de notas e relatórios técnicos emitidos pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), 

nos quais são abordadas as contaminações das águas de rios e igarapés presentes na cidade de 

Barcarena/PA, por meio de metais tóxicos provenientes de atividades industriais. Através dessas 

informações foram feitas analogias com documentos do conselho nacional de meio ambiente 

(CONAMA) que regula as concentrações de agentes químicos presentes nas águas. Ademais 

foram usadas bibliografias que fornecem informações envolvendo os efeitos colaterais nos 

organismos vivos, obtidos pela exposição a metais tóxicos. Segundo Lakatos e Markoni (2003), a 

pesquisa bibliográfica abrange grande parte das bibliografias já publicadas por meio de revistas, 

livros, pesquisas, teses e jornais, além de meios orais e audiovisuais como: rádios, gravações, 

filmes e televisão. A obtenção desses dados já elaborados é de suma importância, por serem 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao objeto de estudo. Dessa forma os 

dados bibliográficos possuem importância significativa para o desenvolvimento desse tipo de 

estudo. 

A pesquisa de campo ocorreu no dia 2 de Abril de 2018 (45 dias após o transbordamento 

de rejeitos industriais), foi realizada uma visita ao bairro do “Bom Futuro” sendo essa uma das 

comunidades mais atingidas pelo transbordo de rejeitos no ano 2018. A visita se deu com o 

propósito de detectar possíveis problemas desenvolvidos a partir do acidente ambiental. Nesta 

comunidade realizou-se entrevistas semiestruturadas com moradores. Segundo Lakatos e 

Markoni (2003), as entrevistas são uma importante fonte na detecção e tratamento de algum 

problema social. Dessa forma a coleta de dados face a face, com os indivíduos afetados, auxilia a 

pesquisa a expor as problemáticas envolvendo fatos já conhecidos ou até então desconhecidos. 

Sendo assim por meio das entrevistas pode-se identificar diversos problemas na comunidade.  

 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A discussão aqui estabelecida toma como parâmetros a coleta de dados decorrente da visita 

e os resultados obtidos pelos relatórios do Instituto Evandro Chagas (IEC), o órgão pertencente ao 

Ministério da Saúde do Brasil, de acordo com o IEC todas as análises, são realizadas com rigor 
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cientifico, seguindo protocolos que atendem aos padrões de qualidade estabelecidos 

internacionalmente para cada análise. De posse das informações foi possível estabelecer três 

categorias relativas à contaminação, das águas, do solo e do ar. 

 

3.1 Contaminação das águas 

O IEC analisou a água de alguns igarapés próximos de comunidades que residem nas 

redondezas da empresa responsável pelos transbordamentos de rejeitos, os laudos foram 

divulgados pelo instituto nos dias 22 de fevereiro e 29 de março de 2018; no primeiro relatório 

foram coletadas amostras de águas superficiais e subterrâneas nas comunidades “Bom Futuro” e 

“Vila Nova”, já o segundo relatório (divulgado em março) foram coletadas águas superficiais no 

rio Murucupí e outros rios da região de Barcarena e Abaetetuba. 

No primeiro laudo do IEC foi apontada a presença de alguns metais como, chumbo, níquel, 

cromo, manganês e bário nos igarapés da comunidade do “Bom Futuro”, “Vila Nova” e em áreas 

alagadas com efluentes não tratados, porém os metais estavam em concentrações abaixo do nível 

considerado pelo CONAMA. Por mais que estejam em pequenas quantidades nas águas, os metais 

poderão causar malefícios aos moradores se os mesmos continuarem a fazer o consumo da água 

alterada. Além dos metais, foi verificado a presença de sódio, nitrato e o alto pH da água, de 

acordo com o pesquisador do IEC Marcelo Lima na entrevista coletiva do dia 22 de fevereiro, o 

mesmo expôs sobre a alta alcalinidade da água presente em regiões alagadas, pois para o processo 

da bauxita, a empresa responsável pelo transbordo utiliza muita soda caustica, logo ao entrar em 

contato com a água alcalina, os prejuízos imediatos seriam problemas cutâneos. 

Na visita realizada na comunidade do “Bom Futuro” pôde-se constatar as ocorrências de 

manchas na pele e coceira nas pessoas, além disso, os moradores relataram dores de estômago ao 

fazer uso da água, além do cheiro de “ferrugem”, gosto azedo e coloração esverdeada e/ou 

“barrenta” apresentada nas águas do igarapé e poços da comunidade (Figura 1). 

Destaca-se ainda que foi constatado pelo IEC (no primeiro relatório) que os rejeitos 

provenientes do vazamento ocorrido, o igarapé do “Bom Futuro” e as áreas alagadas e com esse 

material, possuem altas concentrações de alumínio (gráfico 1); esse metal leve, “é um composto 

neurotóxico que, a longo prazo, pode causar encefalopatia grave em pacientes que sofrem diálise 

renal, podendo levar à distúrbios neurológicos” (FREITAS et. al, 2001). 
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Já no segundo relatório foi comprovado pelo IEC que no Rio Murucupí alguns metais 

como, ferro, alumínio, arsênio, cobre, mercúrio e chumbo, estavam acima do permitido pelo 

CONAMA.  

De maneira geral os metais pesados afetam o sistema nervoso e aumentam a incidência de 

câncer. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (2006):  

Os efeitos dos metais pesados sobre a biota aquática e sobre os seres humanos são 

bastante variados, a depender do tipo de metal e da sua concentração no meio. 

Curiosamente, alguns desses metais (por exemplo, zinco, cobre e níquel) são 

essenciais ao metabolismo humano, devendo ser ingeridos em teores mínimos 

(chamados concentrações-traço) por meio de alimentos ou da água potável. No 

entanto, a partir de determinadas concentrações, estes e outros metais pesados 

passam a ser altamente tóxicos, trazendo graves prejuízos à comunidade aquática 

às pessoas e animais que se utilizam de águas contaminadas. 

 

Muitas comunidades como “Vila Nova” e “Bom Futuro” utilizam o rio para pesca de 

subsistência, para o consumo e para fins recreativos, ao continuarem usando a água os moradores 

poderão acarretar malefícios, uma vez que estão sendo expostos a metais tóxicos que podem 

causar prejuízos à saúde.  

 

3.2 Contaminação do solo 

Na comunidade do “Bom Futuro”, puderam-se identificar diversos problemas, como relatado 

anteriormente, houve mudanças nas águas dos poços, esse fato pode estar relacionado à possível 

Figura 1: Igarapé ao fundo de uma propriedade 

com alteração na coloração da água. 

Fonte: Elaborada pelos autores, (2018). 

Gráfico 1: Níveis de alumínio encontrados pelo IEC 

no igarapé do Bom Futuro e Vila Nova e em áreas 

alagadas com efluentes industriais não tratados. 

 Fonte: Instituto Evandro Chagas, (2018). 
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infiltração dos rejeitos indústrias através do solo que possivelmente atingiram os lençóis freáticos 

levando a mudança de coloração e a contaminação da água; deve-se levar em consideração que 

também há chances significativas de deposição de agentes químicos no solo, já que, houve o 

contato direto do mesmo com os rejeitos (figura 2). 

Outro aspecto constatado in loco e que pode estar associado com a contaminação do 

solo, porém é pouco analisado e divulgado se situa na presença do Lixão, localizado na 

comunidade “Bom Futuro” (figura 3), em que se identifica a deposição inadequada de lixo 

domiciliar e entulho que podem conter diversos objetos que possuem metais tóxicos na sua 

composição, como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, termômetros dentre outros que ao 

serem depositados sobre o solo podem contaminar o mesmo com chumbo, mercúrio, cromo e 

atingir os lençóis freáticos já que os metais pesados também podem ser identificados no 

chorume6 na forma de íons. Esse material apresenta uma grande variação química em sua 

composição que segundo Morais (2006), citado por Kemerich (2014), além de depender da 

natureza, dos resíduos depositados, da forma de disposição, do manejo e da idade do composto, a 

composição do chorume é extremamente influenciada por fatores climáticos, como a quantidade 

de chuva e a temperatura. Os moradores relataram sobre o “óleo escuro” presente em áreas 

alagadas decorrentes da chuva, possivelmente é o chorume proveniente do lixão, enfatizando que 

esse líquido escuro é recorrente na comunidade segundo os moradores.  

Outro aspecto apontado pelos moradores se situa na baixa produtividade de frutos nas 

árvores, podendo estar associado à contaminação do solo por metais provenientes do lixão; 

segundo Vangronsveld (1997) citado Bertolazi, (2010), quando há o excesso de metais pesados 

presentes no solo, esses agentes químicos podem inibir o crescimento das plantas e causar 

mudanças significativas nas comunidades vegetais, “como também exercer efeitos adversos sobre 

os microrganismos do solo” (CARNEIRO et al, 2001, apud. BERTOLAZI et al, 2010). Com isso 

os metais podem se depositar principalmente nas raízes e nas folhas dos vegetais. No entanto tais 

                                                      
6 O chorume é um liquido escuro que possui elevadas concentrações de compostos orgânicos e 

inorgânicos, além disso, esse liquido pode conter metais pesados, sólidos suspensos, e compostos 

orgânicos gerados a partir da degradação de gorduras, carboidratos e proteínas. (KEMERICH et. al 2014). 

 Figura 3: Lixão ao fundo localizado na comunidade 

"Bom Futuro". 

Fonte: Elaborada pelos autores, (2018). 

Figura 2: Possíveis vestígios de lama vermelha em um córrego na comunidade "Bom Futuro". 
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fatos requerem um estudo mais aprofundado por meio da análise do solo para detectar se existem 

metais, os tipos e suas concentrações no mesmo.  

3.3 CONTAMINAÇÃO DO AR 

A população da comunidade do “Bom Futuro” também é afetada pela poluição do ar, o que 

de acordo com Magalhães (2005), a poluição atmosférica decorre principalmente por atividades 

antrópicas e está associada ao crescimento populacional e industrial acelerado. A qualidade do ar 

influência significativamente na qualidade de vida, pois segundo Chan e colaboradores, (2001) 

citado por Magalhães, (2005) a poluição atmosférica está associada a riscos para saúde pública, 

com o aumento da incidência de doenças respiratórias, cardiovasculares e até surgimento de 

câncer.  

No verão devido às bacias de rejeitos serem próximas à comunidade há dispersão de poeira 

vermelha oriunda dos rejeitos industriais, além deste fato outra forma de contaminação do ar na 

comunidade provem do Lixão que segundo alguns moradores provoca mau cheiro, irritação nos 

olhos e problemas nas vias respiratórias. Além disso, se deve levar em consideração que a 

presença de objetos (falados anteriormente) que contenham metais pesados em sua composição, 

quando queimados liberam os metais em forma de gases contaminando dessa forma o ar. 

É importante salientar que os processos industriais também contribuem significativamente 

para liberação de agentes químicos para atmosfera, relembrando então do fato ocorrido em 2003 

na região de Barcarena, onde foi lançada ao ar uma grande quantidade de cinzas oriundas das 

chaminés do polo industrial da região, reforçando dessa maneira que tanto o lixão como os 

processos industriais acarretam para a má qualidade do ar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa aponta que o transbordamento da bacia de rejeitos, associada ao Lixão presente 

na comunidade do “Bom Futuro”, são responsáveis por três tipos de contaminação (do ar, solo e 

da água) proveniente de metais tóxicos e outros agentes químicos que afetam os seres humanos. 

Os moradores das áreas próximas dos igarapés analisados não devem continuar a fazer uso 

da água dos seus poços. Como processo mitigatório, a empresa responsável pelo transbordo de 

efluentes, está concedendo água potável às famílias, todavia o problema persistirá devido os 

moradores continuarem próximos ao lixão e expostos às diversas formas de poluição. Além do 
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mais, no segundo relatório do IEC constatou-se que mais comunidades foram atingidas, então é 

necessário que essas tenham atendimento com água potável. Também, faz-se necessário 

acompanhamento para constatar se as pessoas desenvolveram algum tipo de enfermidade e quais 

foram, já que os residentes da comunidade apresentaram dores abdominais e diversos problemas 

cutâneos. Constatou-se que a exposição nociva dos moradores do “Bom Futuro” a agentes 

biológicos e químicos também são provenientes do lixão, localizado neste bairro, que está 

desenvolvendo uma série de desconfortos a população local como, irritação nos olhos pelas 

fumaças vindas da queima do lixo; o chorume disperso pelas águas da chuva que também tem 

papel significativo na contaminação das águas dos igarapés e do solo. Dessa forma é necessário o 

desenvolvimento de pesquisas futuras para se fazer a identificação precisa dos danos que esses 

impactos acarretam aos cidadãos barcarenenses. 
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RESUMO  

O presente artigo trata-se de um relato de experiência ocorrido em ambiente não formal de 

ensino, desenvolvido na comunidade terapêutica feminina Fazenda da Esperança Dom Ângelo 

Frosi em Abaetetuba-PA. Realizado no mês de abril de 2018, focalizando a educação ambiental, 

pois, apesar de conhecimentos relativos a esta área serem difundidos, os danos causados à 

natureza continuam ocorrendo intensivamente. Mediante a isso se faz a pergunta: Qual o valor de 

estratégias de ensino aprendizagem, pautada na premissa da sensibilização individual dos 

indivíduos à causa ambiental? O trabalho desenvolvido tem por objetivo trazer relatos de 

sensibilização quanto à motivação em transformar os conhecimentos sobre educação ambiental 

em mudanças de comportamentos/hábitos por meio do contato com a natureza e de uma oficina. 

Desenvolveu-se inicialmente uma caminhada dialogada, uma roda de conversa e a reciclagem de 

óleo de cozinha. Ao final foram disponibilizadas perguntas às participantes as quais as respostas 

serviram de análise. Utilizou-se a análise textual discursiva, por proporcionar a desconstrução de 

ideias para a construção de novas interpretações a respeito de um mesmo objeto. As práticas 

resultaram na verificação de que a sensibilização é fundamental para a mudança de 

comportamento. É essencial que os educadores busquem abordagens diferenciadas para mostrar 

que somos partes integradas da natureza e responsáveis por sua preservação. Foi possível 

constatar também que o processo educacional ocorre com melhor êxito quando os indivíduos se 

sentem parte do meio, pois, ao ter contato com o objeto em estudo, sua visão a respeito da 

sustentabilidade é aguçada. Conclui-se que ainda há muito a ser debatido e pesquisado a respeito 

da temática abordada, pois, a questão aqui exposta é de fundamental importância ao 

desenvolvimento da sociedade sem o detrimento da natureza e das relações humanas. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Espaço não formal. Sensibilização. 
 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão trata-se de um relato de experiência durante estágio supervisionado 

em ambiente não formal de ensino, realizado por graduandos do curso de Ciências Naturais com 

Habilitação em Biologia da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XVI. 

Concretizado na comunidade terapêutica feminina Fazenda da Esperança Dom Ângelo Frosi em 

Abaetetuba – PA. A docência no estágio ocorreu nos dias 26 e 27 de abril de 2018 com a 

participação de seis integrantes da comunidade. Teve-se como foco conteúdos de educação 

ambiental, por ser evidencialmente discutida nos dias atuais, por razão dos acontecimentos 

contemporâneos de desrespeito e negligência sobre a manutenção do meio ambiente e seus 

recursos. Partindo dos pressupostos abordados, foi realizada uma caminhada dialogada e uma 

prática envolvendo a fabricação de sabão ecológico a partir da reciclagem do óleo de cozinha que 

fora coletado na própria comunidade. 

Faz-se importante ao decorrer da graduação a realização dos estágios supervisionados, por 

serem os responsáveis, na maioria das vezes, em suscitar as primeiras vivências do graduando, 

oportunizando um crescimento individual e profissional, assim como de pôr em práticas 

metodologias e demais arcabouços teóricos discutidos na universidade, conforme enfatiza Silva 

E. (2014), um bom nível de conhecimento é adquirido com base na união entre a teoria e a prática 

do acadêmico. No entanto, no estágio “não basta apenas o aluno estagiário realizar práticas no 

estágio supervisionado, também é necessário momentos de reflexões dos diagnósticos e das vivências 

experimentadas durante o período do estágio” (SOUZA; GONÇALVES, 2012, p. 3.). Sendo, o 

relato de experiência um trabalho científico relevante na construção e desenvolvimento dessa 

reflexão, pois, exigi do acadêmico o cuidado nas observações realizadas para o desenvolvimento 

do aprendizado durante as vivências do estágio. 

O estágio supervisionado em ambientes não formais de ensino, por sua vez, mostra-se 

significativo à formação docente por contribuir aos futuros educadores a preparação na atuação 

como profissionais que trabalhem com a interdisciplinaridade, a contextualização e incentivem o 

olhar investigativo dos alunos, visando à construção de um aprendizado “sólido” nos e pelos os 

alunos, por proporcionar o contato direto com a natureza e/ou com o contexto local dos 

indivíduos. Em consonância com Tomazello e Ferreira (2001) a educação no meio ambiente ou 

através dele, toma o meio físico como um recurso didático, que possibilita ao indivíduo investigar 
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e descobrir o mundo através da observação e no contato direto com o meio, permitindo projetos 

de aprendizagens integradas. 

Os conhecimentos ambientais estão significativamente difundidos na sociedade, todavia, 

os danos causados à natureza continuam ocorrendo desenfreadamente. Em virtude desse 

intrigante fator, pode-se indagar: Qual o valor de estratégias de ensino aprendizagem, pautada na 

premissa da sensibilização individual dos indivíduos à causa ambiental? 

A transformação dos conhecimentos em ações que amparem ideais da educação 

socioambiental é um desafio, em parte, pela falha da informação de como realizar a aplicação 

desses conhecimentos, para alcance da sustentabilidade nas práticas cotidianas. Desse modo, o 

presente trabalho tem por objetivos trazer relatos de sensibilização quanto à motivação em 

transformar os conhecimentos sobre educação ambiental em mudanças de 

comportamentos/hábitos por meio do contato com a natureza com trilha ecológica e uma oficina. 

1.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

O trabalho docente foi realizado no Instituto Filantrópico Fazenda da Esperança em 

Abaetetuba/PA. Que se trata de uma comunidade terapêutica que tem por finalidade a 

reabilitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Para participar da proposta de 

docência, o Instituto selecionou seis mulheres com idade de 16 a 40 anos, com diferentes níveis 

de escolaridade, desde o fundamental incompleto ao superior incompleto. 

Inicialmente foi realizada a análise socioambiental do espaço para avaliação do seu 

potencial pedagógico com registros fotográficos do ambiente. Na academia foi feita a 

socialização dos registros e informações obtidos sobre o espaço não formal visitado, com o 

propósito de difundir os conhecimentos acerca dos locais não formais possíveis de trabalhar 

ciências no município, discutindo a importância desses lugares no processo de ensino 

aprendizagem. 

No regresso ao Instituto, com a intenção de elaborar as atividades a serem desenvolvidas, 

observou-se mais cuidadosamente o local. O ambiente por apresentar uma biodiversidade com 

marcante presença da fauna e da flora, percebeu-se que conteúdos de educação ambiental 

poderiam ser abordados, sendo possível trabalhar o reuso de materiais ali disponíveis, assim foi 

desenvolvido aulas teórico-prática envolvendo a biodiversidade local e o reuso do óleo de 

cozinha. 
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A prática visou a utilização de metodologias que trouxesse a interação homem-natureza, 

para tratar da educação ambiental. Assim, foi organizada em dois momentos. O primeiro teve 

como atividade uma caminhada dialogada (trilha ecológica) ao redor da instituição com paradas 

em pontos pré-selecionados, abordando a importância das espécies ali presentes, os tipos de 

relações ecológicas, as consequências do descarte inadequado de resíduos e a sustentabilidade, 

dialogando sobre a preservação. Nesta caminhada foi realizada a identificação de espécies de 

árvores presentes no local, onde cada participante ficou incumbida de encontrar uma árvore 

específica e fixar plaquinha de identificação com o nome popular e científico. 

Os conhecimentos adquiridos na caminhada foram verificados, além com o uso de uma 

roda de conversa realizada ao final da trilha, também, por meio de um jogo de perguntas e 

respostas, no qual formaram-se duplas, e cada participante elaborava uma pergunta à outra e as 

demais avaliavam com o auxílio dos ministrantes as respostas elaboradas. A caminhada foi uma 

estratégia facilitadora na compreensão da importância da mudança de comportamentos dos 

indivíduos em favorecimento ao meio, por coloca-las em contato direto com a natureza: 

Estar em meio à natureza nos leva ao encantamento, que é a base para o 

conhecimento, além de contribuir para a nossa construção emocional e 

intelectual, e nos inspirar a participar de processos de transformação social. 

Vivenciar a natureza acolhe os sentimentos e nos convida a perceber as sutilezas 

dos ambientes externo e interno de cada um. Esse aprendizado, delicado e 

transformador, é o alicerce para a educação socioambiental. (MARTINS, 2016, 

p. 1). 
O segundo momento ocorreu com a realização de uma prática que envolvia a fabricação 

de sabão ecológico, a partir do reuso do óleo de cozinha da própria instituição. As participantes 

foram organizadas em duplas e cada uma recebeu os equipamentos de proteção individual e os 

materiais para a fabricação do sabão. Durante a fabricação de sabão foram explanados 

conteúdos relativos à: temperatura, misturas e reações, reciclagem entre outros.   

A avaliação foi qualitativa, com o intuito de verificar se as práticas desenvolvidas foram 

compreendidas de maneira significativa. Ocorrendo durante o trabalho a observação da 

participação individual nas atividades propostas. Também foi realizada uma pergunta: “Das 

práticas realizadas, o que foi mais significativo para você?”. Sendo respondida de forma escrita 

e lida para a promoção do diálogo final. 
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2. METODOLOGIA 

Para a análise dos dados obtidos foi utilizado a análise textual discursiva, por proporcionar a 

desconstrução de ideias para a construção de novas interpretações a respeito de um mesmo 

objeto, em consonância com Moraes e Galiazzi (2006, p. 126) “como processo auto organizado a 

análise textual discursiva cria espaços para a emergência do novo, uma tempestade de luzes 

surgindo do caos criado dentro do processo”. 

A análise foi constituída por etapas conforme o método utilizado. Primeiramente se fez a 

leitura de todos os dados com atenção e profundidade, conforme Santos e Dalto (2012) é nesse 

momento que se faz as diversas compreensões do mesmo registro escrito para se obter as 

unidades de significado.  Logo depois foi realizada a comparação entre as unidades definidas, 

agrupando os pontos semelhantes a partir dos quais criou-se as categorias conforme o objetivo do 

trabalho. 

A análise foi feita sintetizando as ideias presentes nos registros para criar uma 

interpretação mais confiável não descartando fragmentos do texto original, pois, desse modo 

partes relevantes podem ser eliminadas pelo pesquisador, por esse, no momento da análise, 

acreditar ser desnecessária e desse modo posteriores interpretações serem comprometidas. 

Ao final das etapas pôde-se construir a compreensão dos dados analisados de forma 

subjetiva e reflexiva atentando para as questões mais relevantes surgidas durante a aplicação do 

projeto socioambiental. 

Com a intensão de não revelar a identidade das integrantes, fez-se uso da letra P 

(Participante) seguida de um numeral, com o propósito de preservar a integridade individual das 

participantes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O município de Abaetetuba, cercado de inúmeras ilhas e detentor de matas preservadas, 

proporciona inúmeros ambientes naturais que podem ser utilizados pedagogicamente para a 

construção da interação harmônica homem-natureza. Considerando que trabalhar questões 

socioambientais é fundamental à manutenção do meio ambiente, se fazem importantes, ações 

que promovam efetivamente a educação ambiental a todos os grupos sociais, para que se 

reconheça a importância da preservação dos recursos naturais. 
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Trabalhar os temas da educação ambiental é necessário para a criação de um olhar 

crítico nos indivíduos e assim, iniciem ou prossigam atitudes de preservação da natureza dentro 

e fora do ambiente rotineiro de convívio. As pessoas quando sensibilizadas sentem-se na 

obrigação de socializar as práticas socioambientais aos demais, influenciando atitudes e 

mudança de comportamentos por parte de outros indivíduos, assim gerando uma corrente de 

pessoas dispostas a contribuir para o alcance dessas metas. O depoimento da participante (P1) 

sobre o que lhe foi significativo durante a prática confirma a presente questão: “Bom, para mim 

foi bem criativo e interessante, vou levar para minha vida social a importância da preservação 

da natureza e vou poder repassar para outras pessoas (...)”. 

Segundo Mayer (1998 apud TOMAZELLO, 2001) se os problemas ambientais são 

resultados da falta de ‘conhecimentos’ e assim a solução está na ‘informação’, o que explica a 

ocorrência dos maiores problemas ambientais nos países em que a educação encontra-se nos 

mais avançados níveis, com os conhecimentos sobre ciência e tecnologia bastante difundidos? 

Dessa forma se faz a reflexão que não é tão somente o alto nível de escolaridade o ponto 

primordial para se alcançar a sustentabilidade em uma sociedade, se o ensino, não for 

construído tendo como alicerce a educação ambiental, e esta por sua vez, não for edificada a 

partir de estratégias educativas que promovam sensibilização à causa, pois, comportamentos 

podem ser mudados a partir de emoções e não somente de informações. 

Durante um diálogo com as participantes, foi mencionado que por desejarem amenizar 

riscos sofridos pela natureza com o descarte inadequado do óleo em pias, estas os eliminavam 

em buracos na terra, pois, pensava-se que desse modo não haveria maiores consequências 

negativas ao meio ambiente. Quando indivíduos possuem o conhecimento sobre os possíveis 

danos que ações antrópicas podem causar à natureza e ao ecossistema, muitas vezes, faltam-lhes 

alternativas adequadas para impedir ou apaziguar os mesmos. Pois, os meios para preservar, 

reutilizando e reciclando a multiplicidade de materiais que comumente tornam-se lixo depois de 

usados, não são largamente ensinados para significativa parte da sociedade em todos seus 

grupos. Tornando-se um fator influenciante para o não alcance da preservação do meio 

ambiente através da maior mobilização coletiva e individual de toda uma sociedade. 

Além disso, no capitalismo a prática do consumismo é devastadora, esta é responsável 

pelo aumento da geração de resíduos, comprometendo a natureza com o esgotamento dos 
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recursos naturais. O intenso consumo, consequentemente, desencadeia maior fabricação, 

necessitando assim de mais exploração das matérias primas. Entretanto, devemos nos refrear a 

respeito dessa prática, pois, a responsabilidade pela mudança de comportamento em virtude da 

melhoria da qualidade de vida pessoal e coletiva é de todos, como aborda o site do Ministério 

do Meio Ambiente: 

O desafio impõe-se a todos: consumir de forma sustentável implica poupar os 

recursos naturais, conter o desperdício, diminuir a geração de resíduos, 

reutilizar e reciclar a maior quantidade possível de produtos e embalagens. Só 

assim conseguiremos harmonizar nossa relação com o planeta não 

comprometer sua capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

(BRASIL, s/d). 

 

A educação base adquirida no seio familiar e nos primeiros anos do ensino escolar é 

imprescindível para a formação de indivíduos que busquem a preservação e apreciação da 

natureza. A participante P2 declarou ter o hábito de guardar o seu lixo quando se encontra em 

vias públicas, para descarta-lo adequadamente em uma lixeira. Isso se deve segundo ela, aos 

ensinamentos que recebeu quando menor por seu tio: “Para mim esses dias (da prática) tiveram 

um grande valor, tive a oportunidade de relembrar coisas que fui ensinada e educada anos atrás. 

Foi mais uma chance de aprender o quanto a natureza precisa de cada um de nós (...)”. 

A participante P3 durante a caminhada dialogada destacou que “é lamentável que em 

muitos locais os órgãos competentes não invistam em lixeiras pela cidade, pois, a falta das 

mesmas em locais públicos contribui para que ocorra o descarte inadequado de lixo”. Políticas 

de incentivo a mudança de comportamentos e conceitos, também precisam ser tomadas para 

êxito na busca de um mundo sustentável e um futuro promissor as posteriores gerações. 

Percebe-se a importância de políticas públicas como subsidio para facilitação de 

comportamentos ambientalmente desejados. 

Na escola é essencial que os professores busquem abordagens diferenciadas para 

trabalhar conteúdos socioambientais, fazendo uso de dinâmicas interativas, pois somos partes 

integradas à natureza e responsáveis por sua preservação; objetivando essa sensibilização nos 

discentes. Propor por meio de uma caminhada dialogada com o alcance desses intentos foi 

relevante e mostrou-se satisfatório para a execução desse trabalho. No comentário feito pela 

participante P6 durante o percurso, foi possível verificar que durante a caminhada o contato 

direto das pessoas com o meio natural possibilitou a sensação de harmonia e de paz nessa 
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integração pelas participantes: “pude sentir paz naquele ambiente que preservava intensamente 

a natureza”. 

Incentivar atitudes ambientalmente desejadas e buscar transformar essas em 

hábitos/comportamentos deve ser dado importância, pois, somente uma atitude ou ação em 

determinadas situações não é suficiente para a melhoria na educação ambiental dos indivíduos, 

mas essas devem ser as reações dos mesmos durante seu cotidiano. Conforme Silva M. (1996), o 

comportamento corresponde às reações de um indivíduo num determinado tempo e lugar, 

enquanto que atitude representa o modo de ser em uma situação, e depende de fatores individuais 

e sociais, representando uma predisposição valorativa pessoal, a qual resulta à sua maneira de 

agir. 

A sequência didática descrita despertou o interesse por parte das participantes por 

proporcionar a cooperação com a natureza. Produzir o sabão ecológico a partir do óleo usado, 

como forma de reciclagem desse produto, foi uma proposta que se mostrou satisfatória para o 

auxílio da preservação do meio ambiente local e diminuição dos efeitos nocivos do descarte de 

um produto diariamente utilizado nas casas, lanchonetes, restaurantes etc. Oferecendo o 

conhecimento de uma entre muitas maneiras de contribuir com a natureza.  

A prática da caminhada dialogada e interativa com todas as participantes e a fabricação 

do sabão ecológico foram estratégias utilizadas para obter o propósito de sensibiliza-las em 

relação à mudança de comportamentos/hábitos em prol da natureza. A partir das análises dos 

depoimentos pôde-se perceber que essa sensibilização ocorreu efetivamente, conforme a 

participante P4: “É importante saber que podemos utilizar o óleo usado para alguma finalidade e 

não jogar fora. Hoje levo comigo a importância de preservar e de saber que é importante 

reciclar o óleo”. Além de que, com a abordagem diferenciada sobre educação ambiental, foi 

possível contribuir, a respeito de questões sociais como o retorno aos estudos, como se percebe 

no depoimento da participante P5: “Falar sobre assuntos como: preservação ambiental, 

ecossistema, sabão ecológico (...) me fizeram acreditar em um mundo melhor, e em estar 

fazendo algo para ajudar a preservá-lo. Além disso, me fez retornar ao tempo da faculdade e me 

despertou a vontade de voltar a estudar”. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta prática pedagógica foi possível analisar que a sensibilização é primordial na 

educação em prol da responsabilidade socioambiental. E se obtém maior êxito no processo de 

ensino aprendizagem a respeito da educação ambiental quando se trabalha em espaço não formal 

de forma dialogada e contextualizada, isso fez as participantes sentirem-se parte da natureza e 

responsáveis por ela. 

Abordar a educação ambiental precisa ter como foco a sensibilização das pessoas para a 

mudança de atitudes e transformação de hábitos/comportamentos, porém, para isso somente a 

propagação de informações sobre os desrespeitos ambientais não é o suficiente, mas, precisa-se 

adotar estratégias de ensino que sejam facilitadoras nesse processo de sensibilização. As 

metodologias utilizadas para o ensino desenvolvido na prática docente apresentou êxito na 

sensibilização de pessoas jovens e de adultos, pois, contou com participação de indivíduos de 

distintas idades, sendo que todas se mostraram, ao final do trabalho, interessadas em contribuir 

no desenvolvimento da sustentabilidade dentro do Instituto, afirmando terem tido um 

aprendizado significativo que levariam consigo, podendo compartilhar este com demais pessoas, 

pois, entenderam a importância da preservação da natureza e da responsabilidade pessoal. 

Verificou-se que o indivíduo ao ter contato com o objeto em estudo sua visão a respeito do 

mesmo é aguçada conseguindo melhor compreender a importância do conteúdo em questão. 

Essa prática educativa também apontou que uma das dificuldades de transformar 

conhecimento em atitude que contribua para um comportamento desejado na questão ambiental 

se faz presente em situações em que, os indivíduos são sensibilizados e conhecem a importância 

de preservar a natureza e de não agir de maneira a prejudica-la, porém, os meios para isso lhes 

faltam, como por exemplo: a falta de lixeiras nas ruas, que fazem com que a transformação de 

hábitos não ocorra significativamente por muitas pessoas, jogando o lixo em ambiente 

inapropriado. 

Conclui-se que ainda há muito a ser debatido e pesquisado a respeito da temática 

abordada, pois, a questão aqui exposta é de fundamental importância ao desenvolvimento da 

sociedade sem o detrimento da natureza e das relações humanas. A emergência que se tem com 

relação à mudança de comportamento relativo ao ambiente, necessita de estudos que mostre 

maneiras eficazes de reeducar ambientalmente os indivíduos considerando o contexto vivido. 
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RESUMO  

O presente trabalho teve como objetivo analisar a retração da cobertura vegetal ao longo rodovia 

Augusto Montenegro, localizada no município de Belém-(PA), no período de 2013 e 2017. A 

metodologia utilizada foi o uso de geoprocessamento por meio da técnica digitalização visual 

supervisionada que permite gerar uma imagem exibindo a vegetação com detalhes e a 

quantificação dos dados meteorológicos da Estação do Instituto Nacional de Meteorologia. 

Foram quantificados os dados de temperatura média do ar e precipitação pluviométrica para 

estudo da variação climatológica da área, e bases cartográficas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) com imagens digitais de satélites Google Earth e Sentinel 

disponibilizadas pelo European Space Agency (ESA). Dos estudos realizados, o resultado mais 

significativo mostra uma área da cobertura vegetal em 2013 que é 11.711.135,44 m2 e 

8.989.283,46 m² em 2017, ao longo da Rodovia Augusto Montenegro. Com a retirada da 

cobertura vegetal, ocorreram variações na temperatura média mensal nos respectivos anos. As 

temperaturas médias mensais foram maiores no ano de 2017, entre os meses de julho a setembro 

em relação ao ano de 2013. As maiores temperatura no período de estiagem chegou em média 

27,59ºC no ano de 2017, obtendo-se no mesmo período no ano de 2013 uma temperatura média 

26,00ºC.  Com base no trabalho realizado, concluiu-se que a cobertura vegetal é um fator 

relevante, sobretudo no que diz respeito à qualidade de vida da população que vive na zona de 

influência direta da área de estudo. Pois, essa área vem passando por transformações da paisagem 

em especial de condomínios verticais e horizontais e vários outros empreendimentos. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento. Cobertura Vegetal. Estação meteorológica. 

 

Área de interesse: Sensoriamento remoto e geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo Ambiente Brasil (2010), desmatamento é a operação que objetiva a supressão 

total da vegetação nativa de determinada área para o uso alternativo do solo, ou seja, qualquer 

descaracterização que venha a suprimir toda vegetação nativa de uma determinada área deve ser 

interpretada como desmatamento (MARQUES, 2012). 

O desmatamento na Amazônia é responsável por diversos danos socioambientais, tais 

como perda de biodiversidade, aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, aumento da 

concentração fundiária, poucos agricultores no campo, urbanização desordenada e conflitos 

sociais (BECKER, 2002).  

Na cidade de Belém, a produção desigual do espaço urbano tem gerado grandes perdas na 

cobertura vegetal, as áreas verdes localizadas na área urbana consolidada estão diminuindo em 

função do processo de verticalização acentuado nas últimas décadas (SILVA, 2015). O 

crescimento horizontal da metrópole para o que se configura em área de expansão urbana na 

década de 1980, ocorreu seguindo os eixos rodoviários tais como a Rodovia Arthur Bernardes e 

Augusto Montenegro que liga o centro de Belém ao distrito de Icoarací, e levou à retração 

significativa da cobertura vegetal (DIAS, RODRIGUES, 2017).  

Ainda segundo o autor, a retração da vegetação pode ter impacto significativo na vida dos 

habitantes e ecossistemas em geral, uma vez que as baixas latitudes equatoriais recebem uma 

grande quantidade de insolação o ano todo. A supressão da vegetação local afeta tanto as 

condições naturais das águas urbanas quanto o microclima do lugar. O clima de Belém já é 

naturalmente quente e úmido, logo, a vegetação urbana é essencial para a regulação da sensação 

térmica na cidade, mas essa vegetação natural vem sendo suprimida para liberar a terra para 

novos empreendimentos (HERZOG, 2013). 

O uso do sensoriamento remoto para o mapeamento da cobertura vegetal possibilitou uma 

dimensão maior dos fenômenos que estão relacionados com a perda e com a quantificação de 

áreas verdes, uma vez que permite uma visão global dos diferentes ambientes terrestres 

(ARAÚJO, 2011). Para analisar a expansão urbana e a cobertura vegetal, o geoprocessamento 

tem sido apontado como ferramenta de integração e análise de dados ambientais, 

socioeconômicos e de saúde, que georreferenciados permitem identificar padrões de distribuições 

espaço-temporais e tendências em uma determinada área geográfica, através de análises 
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históricas de eventos ocorridos, segundo estudos realizados por Barcellos (1996) e Waldman 

(1998). 

Atualmente, a rodovia Augusto Montenegro vem crescendo em um ritmo aceleradíssimo e 

valorizando-se cada vez mais, porém, a partir do processo de intensificação do processo de 

ocupação da população na rodovia, a configuração espacial foi sendo modificada trazendo como 

consequência direta a modificação na qualidade de vida dos moradores, alterando a paisagem, 

afetando o microclima local, através da ocupação desordenada sem um estudo prévio. 

Diante do exposto, é justificável a realização de uma analise multitemporal do 

desflorestamento e das mudanças ocorridas nas mediações entorno da rodovia Augusto 

Montenegro, localizada no município de Belém-PA, fazendo a caracterização do microclima, 

cobertura vegetal e a visibilidade local. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO. 

A Figura 01 mostra a localização da Rodovia Augusto Montenegro (RAM) que faz parte 

do município de Belém (RMB), que fica na região Norte do Brasil no estado Pará, cuja 

localização está nos pontos de latitude 01°27’22’’ Sul e longitude 48°30’14’’ Oeste, sendo o 

segundo estado em tamanho, menor que o Amazonas somente, com 1.247.955,238 km². Faz 

limites com o Suriname e o Amapá, Oceano Atlântico, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, 

Guiana e Roraima. Possui 144 municípios (IBGE, 2016). 

A área de estudo está localizada ao extremo nordeste da maior floresta tropical do mundo, 

possui uma população estimada para 2018 de 1.485.732 habitantes com uma densidade 

demográfica 1.315,26 hab/km², sendo considerado a capital mais chuvosa do Brasil, devido a seu 

clima equatorial, classificação do clima é Af segundo a Köppen e Geiger. (26,8 °C) é a 

temperatura média com pluviosidade média anual de (2537 mm) influenciada diretamente pela 

Amazônia (IBGE, 2016). 
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Figura 1. Mapa de localização da Rodovia Augusto Montenegro em Belém (PA). 

 

Fonte: Mesquita, 2018. 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA E FONTE DE DADOS 

A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo bibliográfico, exploratório, descritivo e 

quantitativo que permite investigar, diagnosticar, descrever e quantificar de um modo geral a 

situação da vegetação na área pesquisada.  

Para este trabalho foram utilizadas bases cartográficas do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e imagens de satélite obtidas do Google Earth do ano de 2013 e imagens 

Sentinel-2, da European Space Agency (ESA) do ano de 2017. Para o processamento e 

interpretação dos dados foi utilizado o software ArcGIS versão 10.2 disponibilizado nos 

laboratórios da Faculdade Estácio de Belém. Na sequência, foram executados os procedimentos 

de geoprocessamento, sendo este a elaboração do mapa de distância (buffer) com um raio de 1,5 

km da RAM para as imagens dos anos de 2013 e 2017, e por fim a digitalização visual 

supervisionada das áreas de vegetação dentro do limite do raio de estudo. Para isso foram feitos 

procedimentos de sensoriamento remoto: seleção de imagens do Google Earth e Sentinel-2 a fim 

de diagnosticar e prognosticar possíveis alterações de vegetação nas áreas do raio ao longo da 

RAM.  
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Para dar embasamento nos resultados da retração na rodovia e sua influência no 

microclima local, foram solicitados os dados de temperatura média e precipitação pluviométrica 

da Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada em Belém.  

Após a aquisição dos dados diários correspondentes a 12 (doze) meses no período de 2013 e 

2017, foram armazenados em bancos de dados para posterior tratamento e análise. Os dados 

foram tabelados no programa software Microsoft Excel (2010), para o estudo do comportamento 

analisando a sua distribuição multitemporal nos respectivos anos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Figura 2: Quantificação da vegetação na Rodovia Augusto Montenegro no ano 2013. 

 
Fonte: Mesquita, 2018. 

 

Obteve-se que a rodovia citada no ano de 2013 apresentava ao longo da sua extensão, 

áreas verdes acentuadas, correspondente a uma área de 11.711,13 km de vegetação, evidenciando 

que ainda possuía no período uma contribuição significativa dos efeitos vegetativos ao 

microclima local (figura 2). 
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Nota-se também de forma clara na figura ouso e cobertura do solo, os traçados dos rios 

que cortam a rodovia e a vegetação in loco, ou seja, no ano de 2013 possuía uma considerável 

área vegetativa na região mantendo suas características.  

No entanto, neste período a rodovia passou a sofrer modificações através da ocupação 

desordenada da população, que começaram a migrar para terrenos desocupados, iniciando-se o 

preenchimento das lacunas vazias, para construção de condomínios residenciais (horizontais e 

verticais), prédios comerciais, o que contribui para as mudanças do microclima local através da 

retração da cobertura vegetal, afetando a locomoção a mobilidade urbana. 

Figura 3: Quantificação da vegetação na Rodovia Augusto Montenegro no ano 2017. 

 
Fonte: Mesquita, 2018. 

 

Observou-se que entre o período de 2013 e 2017 houve mudanças significativas no índice 

de vegetação da Rodovia Augusto Montenegro, uma vez que, a intensificação da ocupação 

desordenada do uso do solo, a intensificação da utilização da área como contribuição do déficit 

habitacional através da construção de condomínios e programas governamentais de ocupação 

como “minha casa e minha vida” contribuíram para que diminuísse significativamente a área 
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vegetativa. 

Nota-se para o período de 2013 para 2017 houve uma mudança significativa na área 

vegetativa em torno de 23% de retração, passando de 11.711,13 km para 8.989,28 km no ano de 

2017, essa diminuição foi causada principalmente pelo crescimento desordenado da região de 

Belém, fazendo que as pessoas migrassem para essa região, juntamente com o mercado 

imobiliário também especulativo fazendo que, grandes condomínios (verticais e horizontais) 

fossem instalados para aquela área. 

Este resultado está de acordo com os estudos de SILVA; PINTO & ALVES (2012), 

segundo os autores foram observados novas formas de uso do solo, incentivados pelo capital 

imobiliário valorizando o uso do solo na Rodovia Augusto Montenegro.  

Passa a existir na rodovia segregação espacial caracterizada pelos condomínios luxuosos e 

as moradias mais populares como vizinhas, em algumas áreas de sua extensão observa-se 

ocupação irregular (invasões) ao lado condomínios fechados, este fenômeno também fica 

evidente, pois na Avenida Augusto Montenegro, que possui condomínios luxuosos estão alguns 

bairros bem periféricos como o Bengui e Tenoné (LUZ, 2017). 

Neste sentindo, verificam-se classes diferentes num mesmo espaço, observando a 

conquista de ocupação do setor privado e esquecimento do poder público visto que a população 

de classe baixa sobrevive sem serviços básicos, enquanto a especulação imobiliária consome cada 

vez mais a avenida. 

 
3.1 ANÁLISES MICROMETEOROLOGICA NO PERÍODO DE 2013 E 2017 

Na figura 4, observa-se os parâmetros de temperatura do ar onde os maiores valores de 

temperatura ocorrem no período de estiagem, havendo o inverso para o período chuvoso na 

região amazônica. 

Entre os meses de janeiro a abril de 2013 a temperatura do ar foi maior em relação ao ano 

de 2017, período caracterizado como o mais chuvoso na região amazônica, onde a temperatura 

máxima foi de 27,11º C no mês de abril. No mês de maio em 2017 nota-se o aumento da 

temperatura em relação ao ano de 2013, onde o valor de temperatura do ar foi de 27,31 ºC, 

comparado ao mesmo mês em 2013 à temperatura foi de 27,08 ºC. 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 4. Temperaturas médias mensais do ar e precipitação pluviométrica no período de 2013 e 2017. 

 

Fonte: INMET, 2018. 

A maior temperatura do ar ocorreu no mês de setembro de 2017 com um aumento 

expressivo de 27,94 ºC, caracterizando o mês mais quente deste ano. No entanto nota-se uma 

estabilização da temperatura no mês de outubro nos dois anos, e um aumento bem expressivo em 

novembro. Com a diminuição das chuvas na região amazônica onde é caracterizado como 

período de estiagem, entre os meses de julho a novembro ocorreu um aumento de temperatura no 

ano de 2017 comparado ao ano de 2013, onde os valores mais elevados ocorreram nos meses de 

julho e novembro, variando entre 27,38 ºC e 27,74 ºC respectivamente, com uma queda não tão 

expressiva no mês de outubro. 

A retração da vegetação pode ter impacto significativo na vida dos habitantes e no 

ecossistema em geral, uma vez que as baixas latitudes equatoriais recebem uma grande 

quantidade de insolação o ano todo, com a perda da cobertura vegetal o processo de 

evapotranspiração diminui, elevando a temperatura da cidade. 

Entre os meses de janeiro a maio obteve-se os maiores volumes de chuva na região, 

chegando a picos de 670,2 mm no mês de março e o menor em maio com um índice 

pluviométrico de 271,40 mm, referente ao ano de 2017, tendo uma variação de 398,80 mm neste 

intervalo. No período que varia de fevereiro a maio de 2013, ocorreram totais mensais de 

precipitação entre 409,6 mm (maio) e 612,5 mm (fevereiro), período caracterizado como chuvoso 
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na região amazônica, no entanto no período de 2017 ocorreram totalidades mensais de 

precipitação nos meses de (janeiro) 599,30 mm, (fevereiro) 597,90 mm e (março) 670,20 mm, 

com um volume total neste período de 1867,40 mm de chuva.  

Sendo assim, a maior ocorrência do índice pluviométrico foi no mês de agosto de 2013 

com o acumulado de 235,0 mm e o menor 51,9 mm no mês de setembro de 2017. Vale ressaltar 

que o mês de julho de 2017 teve o menor índice pluviométrico mensal comparado aos outros 

meses nos dois períodos respectivamente, com um volume total de 35,8 mm.  As baixas latitudes 

equatoriais recebem uma grande quantidade de insolação o ano todo, com a perda da cobertura 

vegetal o processo de evapotranspiração diminui, elevando a temperatura da cidade e 

consequentemente diminuindo a ocorrência de chuvas na região. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante do exposto, observa-se que os 23% de retração da vegetação na área contribui para 

o aumento da temperatura nos meses compreendidos entre julho a novembro para o ano de 2017, 

onde o índice pluviométrico neste mesmo período foi menor em relação ao período de 2013.  

Com a ocupação desordenada do solo, retirada da vegetação, construção de prédios entre 

outros, a variabilidade climatológica acompanhou esta mudança, uma vez que, a retração da 

vegetação contribui para o aumento do albedo na região, elevando as temperaturas, diminuição de 

formação de nuvens e consequentemente baixo índice da precipitação pluviométrica in loco. 

Por fim, e de extrema importância os órgãos públicos terem acesso a estes dados, pois os 

mesmos contribuem para melhorias ao meio evitando impactos ambientais, construindo na área 

praças arbóreas. 
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RESUMO  

O plano de gerenciamento de resíduos em serviço de saúde é um documento integrante do 

processo de licenciamento ambiental. Ele deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos e de 

acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e meio ambiente, a 

quem cabe sua análise e aprovação. Devem conter os critérios sobre a coleta e destinação final 

dos resíduos de serviços de saúde. Sendo assim, o presente trabalho avaliou o gerenciamento dos 

resíduos desserviços de saúde em uma unidade de municipal de saúde, que fica localizado no 

bairro das águas lindas, tendo como suma importância fazer levantamento de como ocorre o 

gerenciamento deste in loco, desde sua segregação até sua destinação final. A metodologia e 

qualitativa e exploratória através de visitas técnicas na unidade de saúde, tendo-se como um dos 

fatores importantes, conhecer os processos hospitalares in loco, identificando primeiramente 

através de um questionário para a coleta de dados, para obter informações de como funciona a 

unidade de modo geral. O PGRSS implantado no estabelecimento em estudo apresentou algumas 

deficiências, no qual se faz necessário realizar ações para a otimização de algumas etapas do 

processo de orientação e adequação na unidade de acordo com a RDC n° 306 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), elaborada em dezembro de 2004. 
 

 

Palavras-Chave: Resíduo de Saúde. Gerenciamento. Segregação.  

 

Área de Interesse: Resíduos Sólidos, líquidos e gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Resolução nº. 05/93 do CONAMA, traz no seu contexto o conceito de resíduos sólidos 

definido pela NBR 10.004/2004 da ABNT, como:  

"Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades de 

origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição”. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades os tornem 

inviáveis o seu lançamento na rede pública de esgotos, corpos d'água, ou exijam 

para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor 

tecnologia disponível".  

 

Sendo importante salientar que quando se diz “resíduo sólido” nem sempre se pode 

associar aquele a um estado sólido (ANDRADE, 1999). 

A geração de resíduos é inerente à existência humana. O crescimento demográfico aliado 

ao estilo de vida pautado no consumo, sempre em busca do conforto, fez com que a capacidade 

do meio ambiente de assimilar os rejeitos esteja próxima do limite, criando um sério problema 

para a sociedade em geral. O manejo inadequado de resíduos sólidos de qualquer origem que gera 

desperdícios constitui uma ameaça à saúde pública e agrava a degradação ambiental, 

comprometendo a qualidade de vida da população, especialmente nos centros urbanos de médio e 

grande portes (LEITE et al. 2004).  

Entre os diferentes tipos de resíduos gerados pelo homem, encontram-se os Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS), que são aqueles resultantes das atividades exercidas em hospitais, 

farmácias, ambulatórios, postos de saúde, clínicas odontológicas, médicas e veterinárias, 

laboratórios de análises clínicas, bancos de sangue, funerárias e congêneres. As estimativas da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2006) apontam que estes detritos 

correspondem de 1 a 3% do total produzido no país, comparado aos resíduos sólidos 

domiciliares, merecendo atenção especial uma vez que podem ser infectantes, tóxicos ou até 

radioativos. Em decorrência do desenvolvimento ocorrido tanto na medicina, objetivando o 

controle da infecção hospitalar, quanto na área de meio ambiente, com pesquisas a respeito dos 

impactos causados pelas diversas atividades desenvolvidas pelo homem, aumentou-se o nível de 

exigência da sociedade e os questionamentos no meio técnico quanto à conduta no manejo dos 

RSS, como afirma BRANDT (2002).  
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Por várias décadas os resíduos de serviços de saúde foram denominados, principalmente, 

de lixo hospitalar, resíduos sépticos hospitalares, resíduos sólidos hospitalares, numa referência 

explícita de que, somente os resíduos gerados por aquele tipo de estabelecimento mereciam 

atenção. Com o passar do tempo, à medida que houve o amadurecimento da percepção de que 

outros tipos de estabelecimentos também produzem resíduos com características similares aos 

gerados em hospitais, estes também passaram a serem chamados de resíduos biomédicos, 

resíduos clínicos, resíduos patológicos, etc. (ANDRADE, 1997). A partir de 1987, a terminologia 

de resíduos de serviços de saúde foi adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e encontra-se firmada entre as definições da NBR 12.807 e com validade a partir de 01 

de Abril de 1993. 

 Atualmente, a RDC n° 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

elaborada em dezembro de 2004, e a resolução n° 358 do CONAMA, de abril de 2005 

apresentam o seguinte: Definem-se como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o 

atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de 

trabalhos de campo (CONAMA, 2005).  

LEITE et al (2004) diferencia o conceito de gestão e de gerenciamento, muitas vezes 

entendidos como sinônimos. Segundo o autor, o conceito de gestão de resíduos sólidos abrange 

atividades referentes à tomada de decisões estratégicas e à organização do setor para esse fim, 

envolvendo instituições, políticas, instrumentos e meios, enquanto que o conceito de 

gerenciamento refere-se aos aspectos tecnológicos e operacionais da questão, envolvendo fatores 

administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o gerenciamento dos resíduos de serviços 

de saúde, na Unidade Municipal de Saúde – UMS, que fica localizado no bairro das Águas 

Lindas, tendo como suma importância fazer o levantamento destes resíduos, desde sua 

segregação até sua destinação final. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO. 

A área estudada corresponde a Unidade de Saúde de Águas Lindas (Figura 1), que fica 

localizada no município de Ananindeua, com estimativa da população em 510.834 habitantes, 
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abrangendo uma área de 190,451 Km², com uma densidade de 2.477,55 hab./km², vizinho dos 

municípios de Marituba, Belém e Bujaru, Ananindeua se situa a 18km a Norte-Leste de Belém.  

 

Situado a 2 metros de altitude, de Ananindeua as coordenadas geográficas do município latitude: 

1° 21' 59'' S e longitude: 48° 22' 20'' W (ANANINDEUA, 2016). 

 

Figura 1. Mapa de localização da U.M.S. no Bairro Águas Lindas. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

A pesquisa e qualitativa, exploratória com realização de visitas técnicas a Unidade de 

Saúde de Águas Lindas, sendo um dos fatores importantes, conhecer os processos hospitalares in 

loco, identificando primeiramente através de um questionário para a coleta de dados, para obter 

informações de como funciona a unidade de modo geral, tipos de resíduos que são gerados no 

local e de como é o seu gerenciamento desde sua segregação até a sua disposição final, com base 

na resposta coletadas, se tem importância fazer uma comparação com a legislação vigente, para 

verificar se os resíduos in loco estão em conformidade com a legislação vigente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com Castro (2007), a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional 

http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-marituba.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-belem.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-bujaru.html
http://www.cidade-brasil.com.br/municipio-belem.html
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de Vigilância Sanitária/ANVISA – RDC n 306, de 7 de dezembro de 2004, o gerenciamento dos 

resíduos de serviços de saúde é constituído por um conjunto de procedimentos de gestão. Estes 

procedimentos são planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, 

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos de serviços de saúde e 

proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à 

proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio 

ambiente. O gerenciamento inicia pelo planejamento dos recursos físicos e dos recursos materiais 

necessários, culminando na capacitação dos recursos humanos envolvidos. 

No local observou-se que estes não estão identificados conforme mostra a figura 2, os 

resíduos estão acondicionados juntos aos resíduos comuns e sem identificação. Os resíduos do 

Grupo D a identificação deve ser feita nos recipientes e os abrigos de guardas dos recipientes, 

devem estar identificados, contendo código, cores e suas correspondentes nomeações baseadas na 

Resolução CONAMA Nº 275/2001. 

Figura 2. Identificação e acondicionamento incorreto na U.M.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores, 2018. 
 

Segundo a RDC ANVISA 306/2004, a identificação dos sacos de armazenamento e 

recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência 

destes aos processos normais de manuseio dos sacos e recipientes. O Grupo A é identificado pelo 

símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo 

branco, desenho e contornos pretos.  

Na figura 3, a caixa de resíduos perfurocortantes ou estratuficados do Grupo E estão 

armazenados dentro da caixa amarela com identificação, ou seja, está em conformidade com a 
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legislação vigente.  

Figura 3. Armazenamento de resíduos perfurocortantes na U.M.S. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

Conforme a legislação vigente, os resíduos devem ser identificados, atendendo aos 

parâmetros referenciados na norma NBR 13853/97 da ABNT, sendo expressamente proibido o 

esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento, devem conter o símbolo de 

substância infectante como consta na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, 

desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de Resíduo Perfurocortante, indicando o risco 

de contaminação. 

Figura 4: Armazenamento interno dos resíduos U.M.S. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores, 2018. 
 

Na imagem 4 os resíduos de serviços de saúde é o comum estão armazenados no mesmo 

local e exposto a população podendo corres risco de contaminação, devido estar no mesmo local 

de armazenamento dos resíduos comum. 
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Observa-se que estão fora dos padrões da legislação vigente, pois os parâmetros estão em 

desacordo conforme a RDC ANVISA 306/2004, no qual informa que os materiais 

perfurocortantes contaminados com radionuclídeos, devem ser descartados separadamente no 

local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes estanques, rígidos, com tampa, 

devidamente identificados, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para 

o seu reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as 

seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente.  

Os resíduos com características semelhantes aos domiciliares devem ser acondicionados 

em sacos impermeáveis, de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza urbana, 

estes resíduos devem ser acondicionados em sacos de lixo de cor preta. 

Figura 5: Armazenamento externo dos resíduos U.M.S. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 
 

Conforme a imagem 4 e 5, o local de depósitos dos resíduos contêm fissuras nas suas 

laterais, o piso não está revestido e os mesmos estão exposto chão, o que contribui para a 

contaminação do solo, proliferação de doenças através de roedores para população residente in 

loco, contribuindo também para o difícil acesso para o caminhão fazer o recolhimento do mesmo. 

Segundo a RDC ANVISA 306/2004, O armazenamento externo, denominado de abrigo 

de resíduos, deve ser construído em ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, 

possuindo, no mínimo, 01 ambiente separado para atender o armazenamento de recipientes de 

resíduos do Grupo A, juntamente com o Grupo-E e 01 ambiente para o Grupo-D. Deve ser 

construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas teladas para ventilação, restrita a 

duas aberturas de 10X20 cm cada uma delas, uma a 20 cm do piso e a outra a 20 cm do teto, 
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abrindo para a área externa, identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, 

ter fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores. Os recipientes de 

transporte interno não podem transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso ao 

abrigo de resíduos. Ainda segundo a RDC ANVISA 306/2004, o abrigo de resíduos deve ser 

dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com capacidade de armazenamento 

compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local. O piso deve ser 

revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. O fechamento deve ser 

constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável e de fácil higienização, com aberturas 

para ventilação, de dimensão equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com 

tela de proteção contra insetos. 

A coleta e o traslado dos resíduos desde a geração até o armazenamento externo são 

transportados pelos servidores de serviços gerais, que transportam manualmente até o local de 

armazenamento externo do posto, não possuem nenhuma informação sobre os riscos e manuseios 

destes, ou seja, não utilizam os Equipamento de proteção individual (EPI) que são de segurança 

para acidentes de trabalhos.  

Segundo a RDC ANVISA 306/2004O pessoal envolvido diretamente com o 

gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob 

educação continuada para as atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade 

com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes. A capacitação deve abordar a importância da 

utilização correta de equipamentos de proteção individual, uniforme, luvas, avental impermeável, 

máscara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem como a necessidade de 

mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação. 

Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente 

ou não estejam diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem 

conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, 

reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a localização dos 

abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao PGRSS. 

A destinação final dos resíduos de saúde do posto em estudo e coletado pela empresa 

Clean Gestão Ambiental, que faz o recolhimento 1 (uma) vez ao dia, no qual a mesma transporta 

e realiza o processo de incineração destes e por fim deposita no lixão a céu aberto no município 
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de Marituba localizado na Região metropolitana de Belém.  

 

4. CONCLUSÕES 

 Obteve-se como resultado que a Unidade não possui um sistema de gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde correto, ou seja, estão fora dos parâmetros de acordo com a 

legislação vigente RDC Nº 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O 

PGRSS implantado no estabelecimento em estudo apresentou deficiências, no qual se faz 

necessário realizar ações para otimização de algumas etapas do processo de orientação e 

adequação da unidade de acordo com a legislação, realizando uma vez por semana visitas técnica 

na unidade de saúde, palestras para os funcionários, entrega de folders informativos tendo como 

ênfase, orientação continuada do gerenciamento dos resíduos de acordo a legislação vigente. 
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RESUMO  

O objetivo do estudo foi desenvolver uma maionese mantendo as características sensoriais 

vigentes na legislação, porém, com teor de gorduras mais baixo e acrescentar características 

sensoriais particulares da chicória (Cichorium endivia var. latifolia L.) e as propriedades 

terapêuticas e nutricionais do mel de abelha (Apís melifera). O estudo foi realizado no laboratório 

de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará - UEPA, campus XIX, 

Salvaterra, Marajó-Pará.  Foram elaboradas duas formulações de maionese sendo a FSM (sem 

mel) e a FCM (com mel) seguindo os condimentos padrões, adicionados separadamente apenas 

orégano, mostarda, azeite de oliva, chicória e mel. Foram processadas e acondicionadas em potes 

devidamente higienizados para serem avaliadas físico-quimicamente analisando pH, acidez e 

sensorialmente. Os resultados das análisess físico-químicas e sensorial foram submetidos a teste 

estatístico de comparação de médias Tuckey (p>0,05). Os resultados para analise físico-química 

foram para pH (4,09 e 4,37) e Acidez (4,63 e 3,26) respectivamente para FSM e FCM. Na 

avaliação dos atributos sensoriais avaliados como aroma, sabor, consistência, cor e aparência 

global, os resultados não diferiram estatisticamente no teste de Tuckey (p>0,05) a não ser pelo 

atributo consistência. Em relação a intenção de compra para a FSM 20% "Certamente 

comprariam o produto" e para a FCM 60% "Certamente comprariam o produto". 

 

Palavras-chave: Maionese, Chicória, Mel de Abelha. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A maionese é o produto cremoso em forma de emulsão estável, óleo em água, preparado a 

partir de óleo(s) vegetal(is), água e ovos podendo ser adicionado de outros ingredientes desde que 

não descaracterize o produto e acidificado. (ANVISA, 2005). Segundo Furlanetto, Lacerda e 

Cerqueira-Campos (1982), a maionese é uma emulsão composta de óleo, ovos e vinagre, sendo 

considerada um alimento com alto teor lipídico. De acordo com a legislação brasileira, este 

produto deve apresentar um mínimo de 65 g de óleo vegetal comestível/100 g do produto 

(BRASIL, 1978). 

 Os lipídeos nos alimentos são importantes quando falamos das características sensoriais 

dos alimentos como aroma, sabor, cor e textura.  Além destas, conferem valor nutritivo aos 

alimentos, constituindo uma fonte de energia metabólica, de ácidos graxos essenciais e de 

vitaminas lipossolúveis (FRANKEL, 1996). Na maionese, a gordura é essencial ao sabor e 

textura e sua redução pode afetar a aceitabilidade do produto.  

 Desde antigamente, especiarias e ervas têm sido usadas não somente para melhorar o 

sabor e odor em alimentos e estender o tempo de prateleira, mas também pelas suas propriedades 

antissépticas e medicinais (NAKATANI, 1997). A chicória (Cichorium endivia L.) é uma planta 

que tem sua origem na Índia Oriental e é conhecida e utilizada na alimentação humana desde o 

Egito antigo, na forma cozida ou como salada. Existem duas variedades claramente definidas que 

são Cichorium endivia var. crispa L., que é a chicória crespa, caracterizada pelas folhas bastante 

recortadas, e Cichorium endivia var. latifolia L., variedade lisa que tem no Brasil o maior 

consumo e valor comercial (FILGUEIRA, 2000). Planta essa que detém em suas características 

sensoriais odor e sabor bem característicos, sendo muito utilizada na produção de pratos como 

peixe cozido e preparação de tucupi.  

 O mel de abelha é uma substância viscosa, rica em açucares, tendo em geral sabor 

agradável, com aroma particular, de altos valores nutricionais e terapêuticos, sendo obtidos a 

partir do beneficiamento em favas de cera pelas abelhas melíferas (BENDER, 1992).Diante das 

propriedades abordadas o objetivo do estudo foi desenvolver uma maionese mantendo as 

características sensorial vigentes na legislação, porem com teor de gorduras mais baixo além de 

acrescentar características sensoriais particulares da Chicória (Cichorium endivia var. latifolia L.) 

e as propriedades terapêuticas e nutricionais do mel de abelha (Apís melifera), se tratando de um 
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produto que não sofre com temperaturas elevadas, conservando assim as propriedades contidas 

no mel. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, na 

Universidade do Estado do Pará, Campus XIX, Salvaterra, Marajó - Pará. 

 Se fez uso de óleo de soja, ovos, mel de abelha, azeite, orégano, mostarda, sal, limão, mel 

e chicória, sendo as proporções usadas apresentadas na (Tabela 1). 

Tabela 1 - Proporções utilizadas para as Formulações FSM e FCM. 

Condimentos Proporções (%)  

 FSM FCM 

Óleo de Soja 39 26,73 

Azeite de Oliva 8,41 16,70 

Mostarda 14,02 8,35 

Orégano 0,84 0,83 

Sal 1,96 1,67 

Limão 2,80 1,67 

Mel - 6,68 

Ovo 29,28 33,00 

Chicória 3,64 4,34 

Fonte: Autores, 2018. 

 Para a produção das maioneses foi realizado primeiro a pasteurização dos ovos que foi 

feita a 60°C/5 min, após os ovos foram devidamente acondicionados até o preparo da maionese. 

A chicória por apresentar uma estrutura mais rígida foi coccionada em baixa temperatura por 5 

minutos, afim de melhorar sua consistência para adição no produto.  

 Foi adicionado ao liquidificador (Arno®) a chicória para uma homogeneização inicial e 

em seguida se adicionou aos poucos o óleo, até obter a consistência desejada, então se adicionou 

o sal, limão, mostarda, orégano, azeite de oliva e o mel até conseguir a consistência própria do 

produto.  
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              Após o preparo as maioneses foram acondicionadas em potes devidamente higienizados 

para posteriormente serem feitas as análises físico-químicas para pH, acidez, e Sensorial que foi 

realizada com 30 provadores não treinados de ambos os sexos, usando a escala hedônica de 9 

pontos que vai dos extremos 1(Desgostei Muitíssimo) a  9(Gostei Muitíssimo), além de intenção 

de compra que varia de 1(Certamente não Compraria o Produto ) a 3(Com certeza Compraria o 

Produto), além de realizar a avaliação da frequência de consumo de maionese pelos mesmos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 Para as análises físico-químicas os resultados para pH e Acidez estão apresentados na 

Tabela 2, sendo os dados analisados estatisticamente no teste de Tuckey (p<0,05) de significância 

e comparados com a legislação vigente (BRASIL, 2005). 

Tabela 2 - Resultado das análises físico-químicas para as formulações FSM e FCM2. 

           pH Legislação   

(BRASIL, 2005) 

Acidez (%) Legislação  

(BRASIL, 2005) 

 

FSM 

 

4,09b 

 

Faixa de pH 

aceitável 

4,2 

 

4,63a 

 

 

Variação de 

Acidez 

permitida de 2,3 

a 3,0% 

 

 

FCM 

 

4,37a 

 

3,26b 

Médias seguidas de mesma letra, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de 

Tukey (p < 0,05). 

Fonte: Autores, 2018. 
 

 Com os resultados obtidos para o pH e Acidez das amostras de maionese, observou-se 

que houve diferença significativa entre as formulações FSM e FCM, com valores de pH (4,09 e 

4,37) e acidez (4,63 e 3,26%) FSM e FCM respectivamente. 

 O pH da FSM está próximo do estabelecido pela legislação, a qual permite um pH na 

faixa de 4,2. Valores de pH abaixo de 4,5 diminuem os riscos de contaminação principalmente 

por Clostridium Botulinum a qual tem faixa de desenvolvimento em torno de 4,5-4,6. Para a 

acidez foram encontrados os valores de 4,63 para a FSM e 3,26 para a FCM valores superiores ao 
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encontrado por BANNWART (2008) que encontrou valores de acidez variando entre 0,51 a 

1,61%, estando os valores desse estudo superior a faixa da legislação (2,3 a 3,0%). Os valores 

encontrados para pH e acidez diferem da Legislação vigente, BRASIL (2005), com isso tem-se a 

necessidade de serem realizadas análises mais específicas para a comprovação de que o produto 

esteja isento de contaminações microbiológicas, afim de se garantir um produto mais estável. 

 Os resultados da análise Sensorial para Cor, Aroma, Consistência, Sabor e Aparência 

Global para as Formulações FSM (sem mel) e FCM (com adição de mel), estão apresentadas na  

 

Tabela 3, sendo os dados analisados estatisticamente de acordo com o teste de Tuckey (p<0,05) 

de significância. 

Tabela 3 - Resultado da análise sensorial das formulações FSM1 (Sem Mel) e FCM2 (Com Mel). 

Formulações Atributos 

 Cor Aroma Consistência Sabor A. Global 

FSM 7,5a 7,6a 7,2b 7,6a 7,5a 

FCM 7,6a 7,6a 7,8a 7,4a 7,6a 

Médias seguidas de mesma letra, na mesma coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de 

Tukey (p < 0,05). 

Fonte: Autores, 2018. 

 Os resultados da análise estatística dos atributos avaliados, mostram que os atributos Cor, 

Aroma, Sabor e Aparência Global não diferem estatisticamente a não ser o atributo 

"Consistência” que apresentou diferença significativa a p(<0,05) no teste. Essa diferença pode ser 

explicada pelo fato de a FCM ter um teor de óleo inferior a FSM, porém, um teor de azeite maior 

visando a redução do LDL proporcionado pela utilização óleo de soja, além da adição de mel de 

abelha, que apresenta em suas características propriedades funcionais e terapêuticas. 

 Para a intenção de Compra e frequência de consumo de maioneses, os resultados estão 

apresentados nos (Gráficos 1 e 2) respectivamente. 
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Figura 1 - Resultados para intenção de compra para as formulações FSM e FCM. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

 De acordo com o gráfico a formulação FCM apresentou melhor índice de intenção de 

compra com 60% de aprovação dos provadores sendo "Com certeza compraria esse produto", e a 

FSM obteve 20% de aprovação. Em relação ao "Com certeza não compraria esse produto" a FSM 

apresentou 30% e a FCM 13%, dessa forma a FCM apresentou índices altos intenção de compra 

viabilizando sua inserção no mercado. 

Figura 2 - Resultado para frequência de consumo de maioneses. 

 
Fonte: Autores, 2018.  
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4. CONCLUSÃO  

 Com os resultados encontrados com o estudo das maioneses verificou-se que as 

maioneses não se encontram em total rigor com os parâmetros físico-químicos estabelecidos pela 

legislação vigente, porém, obtiveram-se valores próximos ao estabelecido além de valores 

próximos aos encontrados em outros estudos. Com relação a avaliação sensorial pode-se perceber 

que a FCM apresentou melhor intenção de compra mostrando assim que se pode reduzir o teor de 

óleo de soja e substituir pelo azeite de oliva que auxilia na redução do LDL e consequentemente 

aumento do HDL, além da adição de mel a maionese, proporcionando assim uma maionese 

menos gordurosa e com as propriedades presentes no mel, tratando-se de um produto que não 

passa por processos de altas temperaturas conservando as propriedades do mel de abelha. 
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RESUMO  

A conversão de áreas de florestas em atividades de agricultura provoca mudanças na paisagem. O 

desenvolvimento de tais atividades, muitas vezes, está associado a queimadas ou até mesmo 

incêndios. Tal fator torna-se problemática maior quando ocorrente em área de floresta. Nesse 

viés, o município de Paragominas destaca-se pela forte dinâmica de uso do solo, principalmente 

na atividade agropecuária. De tal maneira, a presente pesquisa objetivou realizar uma análise 

quanti-qualitativa de distribuição de focos de queimada por classe de uso do solo, no município 

de Paragominas-PA.  Para tal, realizou-se uma busca de dados, no site do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE, referente às classes de uso do solo do projeto TerraClass e de focos 

de queimada, para os anos de 2008, 2010, 2012 e 2014. Os dados obtidos pertencem as 

órbitas/ponto 222/62, 223/62. O tratamento dos mesmos foi realizado no ambiente do software 

ArcMap 10.1.  Verificou-se maior quantitativo de áreas, em hectare, para as classes de florestas, 

pasto limpo e vegetação secundária. O ano de 2012 apresentou o maior quantitativo de focos de 

queimada em relação aos outros anos. As classes de floresta, pasto limpo e vegetação secundária 

apresentaram maiores percentuais de focos, com destaque para elevação considerável de 2008 

para 2010, de focos em área de vegetação secundária, e de 2012 para 2014, de focos em pasto 

limpo. Nesse contexto, observou-se que a dinâmica de distribuição de focos se deu na mesma 

proporção do quantitativo de áreas das classes analisadas. 

 

Palavras-chave: Percentual. Classes de uso. Focos.  

 

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

A Floresta Amazônica, localizada na Região Norte do Brasil, vem sofrendo um aumento 

de ocorrência de eventos climáticos significativos. Tem-se influência do oceano quando sofre 

aumento na temperatura, consequentemente, ocorre diminuição de nuvens e da umidade relativa 

do ar e aumenta a incidência da radiação para a Amazônia (ANDERSON et al., 2017). Com isso, 

dos acidentes ambientais no ano de 2010, foram registrados pelo IBAMA cerca de 32% sendo 

por origem de incêndios (IBAMA, 2011).  

Ademais, tem ocorrido grandes processos de conversão da cobertura vegetal em áreas 

para pastagens e agricultura, fazendo com que ocorra diminuição da precipitação e da umidade do 

ar. Além disso, a Bacia Amazônica em função da exploração descontrolada que vem sofrendo, 

pela falta de fiscalização mais intensa e por conta das mudanças no clima, faz com que ocorra 

diminuição da evapotranspiração da floresta, proveniente da conversão de extensão 

(SPRACKLEN et al., 2012).  

Os incêndios na região estão associados à ocupação e uso do solo e a mudança na 

cobertura vegetal, ou seja, por atividades de agricultores para preparo do local antes do plantio. 

Incêndio florestal é a propagação de fogo sem controle, em qualquer tipo de vegetação situada 

em áreas legalmente protegidas ou quando não se encontra em áreas sob proteção legal, que afeta 

na queda da qualidade do ar (ANDERSON et al., 2017). Outrossim, incêndios florestas vem 

sendo objeto de estudos científicos desde meados dos anos 2000 (CHEN et al., 2011). 

O município de Paragominas, localizado no nordeste do estado do Pará, apresenta um 

histórico que expressa muito bem a problemática ambiental do desmatamento na Amazônia, 

sendo considerado, por muitos anos, como um dos principais municípios nesse quesito, em 

função da sua intensa dinâmica de uso, marcada por queimadas, irregularidades fundiárias, além 

do rápido avanço da indústria de grãos (SILVA, 2014).   

Nessa abordagem, a indústria de grãos, é uma das atividades econômicas do município, 

além da agropecuária, mineração e agricultura familiar, o cultivo se desenvolvem por aproveitar 

de facilidades de escoamento da produção, infraestrutura de estradas e incentivos fiscais (LEÃO; 

SOUZA, 2012). Além do que, ganha grande relevância no setor do agronegócio, isso deve-se a 

grande procura desse produto, aos baixos custos de produção associado à elevada produtividade 

(FAGUNDES, et al., 2013). 
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A demanda internacional, por esse produto, é principalmente para alimentação animal, 

alimentos e outros usos, tais como biodiesel. Graças ao elevado índice de exportação nacional, 

com cerca de 73,8 milhões de toneladas, o Brasil se tornou o segundo maior produtor de soja 

mundial em 2010 e 2011. Além disso, vale ressaltar que um dos motivos desta expressiva 

produtividade foi a expansão das áreas de cultivo no período entre 1995 a 2011 

(VASCONCELLOS; BELTRÃO; PONTES. 2016). 

Conclui-se que, afim de trazer uma contribuição para informações sobre a variabilidade 

dos incêndios florestais em escala regional, o objetivo da pesquisa foi realizar uma análise 

multitemporal de focos de queimada no município de Paragominas-PA e verificar e analisar 

quantiqualitativamente as classes de uso do solo com ocorrência de maior número de focos.  

Nesse contexto, a presente pesquisa objetivou realizar uma análise quantiqualitativa de 

distribuição de focos de queimada por classe de uso do solo, no município de Paragominas-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 FISIOGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Paragominas, localizado na mesorregião do nordeste paraense, apresenta 

uma população estimada de 111.764 habitantes, com densidade demográfica de 5,06hab/km2 

(IGBE, 2018). Apresenta diversas associações de solo, entre eles, o latossolo amarelo, textura 

muito argilosa, latossolo amarelo, textura argilosa e Concrecionários lateríticos. O clima 

característico é do tipo mesotérmico e úmido, a temperatura média durante o ano fica em torno de 

25° C e o índice pluviométrico encontra-se com valores entre 2250 mm a 2500 mm anuais 

(MARTINS, et al, 2013). 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para verificação da quantidade de focos de queimada por classe de uso do solo no 

município de Paragominas, foi realizada uma busca no site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais–INPE e efetuado download dos arquivos (shapefile) de focos de queimada referentes 

aos anos de 2008, 2010, 2012 e 2014 no município, e na páginas de dados do projeto TerraClass 

para obtenção dos arquivos (shapefile) referentes às classes de uso do solo. Os dados foram 

tratados no software ArcMap 10.1. A escolha dos anos de análise foi baseada na disponibilidade 

de dados do projeto. 
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Foram adquiridos dados e informações de usos do solo das órbitas/ponto 222/62, 223/62 e 

223/63, que “cobrem” o município de Paragominas. Foi realizada uma integração de dados no 

software ArcMap 10.1 (focos de queimada e classes de uso do solo), para verificação das classes 

com maior incidência de focos de queimadas no município. Para isso os arquivos das três órbitas 

foram agrupados a partir da ferramenta merge. Posteriormente, aplicou-se a ferramenta clip para 

extração dos dados e informações correspondentes somente ao município de Paragominas.  

Foram extraídas as classes de uso de forma separada do arquivo agrupado com a 

utilização da ferramenta “selection by attribute”. Posteriormente, aplicou-se outra ferramenta de 

seleção, denominada selection by location, para selecionar os focos de queimada localizados 

dentro de cada classe de uso.  

A classes de uso trabalhadas foram área não observada, floresta, pasto limpo, vegetação 

secundária e agricultura anual (Quadro 1).  

Quadro 1 - Classes temáticas utilizadas pelo Projeto TerraClass e suas respectivas descrições 

Classe Descrição 

Área não 

observada  

Áreas que tiveram sua interpretação impossibilitada pela presença de nuvens 

ou sombra de nuvens. 

Floresta Classe mapeada pelo PRODES (Vegetação arbórea pouco alterada ou sem 

alteração, com formação de dossel contínuo. 

Agricultura anual  Áreas extensas com predomínio de culturas de ciclo anual, sobretudo de grãos, 

com padrão tecnológico elevado. 

Pasto limpo  Áreas de pastagem em processo produtivo com predomínio de vegetação 

herbácea e cobertura de gramíneas entre 90% e 100%. 

Vegetação 

secundária  

Áreas que, após a supressão total da vegetação florestal, encontram-se em 

processo avançado de regeneração da vegetação arbustivas e/ou arbóreas. 

Fonte: Coutinho et al (2010).  

Os dados obtidos (áreas das classes e número de focos por classes) foram transferidos 

para o software Excel 2016, onde foi realizada a tabulação dos mesmos, produção de gráficos e 

aplicação de estatística descritiva, a partir da Frequência absoluta (fi) e Frequência relativa (fr). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.2 MAPEAMENTO DO USO E COBERTURA DA TERRA 

De acordo com a análise dos dados, foi possível observar que a classe de floresta 

apresentou maior quantitativo em hectares nos quatro anos analisados, com valores aproximados. 

As áreas não observadas apresentaram quantitativo mais elevado em 2008 (235676,12), enquanto 
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as classes pasto limpo e agricultura anual apresentaram maiores valores em 2014, com 

332969,5261 ha e 89749,1412 ha, respectivamente. Já a classe de vegetação secundária 

apresentou maior quantitativo em 2012 (272546,1259 ha), conforme apresentado na figura 1.  

Figura 1 – comparativo de cada classe de uso do solo analisada. 

 

Fonte: adaptado de INPE (2008; 2010; 2012; 2014). 

As áreas de floresta, apesar do histórico de desmatamento no município de estudo, 

apresentaram quantitativo significativo. Nesse contexto, caracterizada como em estágio de 

regeneração, a vegetação secundária merece destaque, pois apresenta grande quantitativo em 

todos os anos analisados.  

O quantitativo elevado das áreas de pasto limpo e agricultura em 2014 estão ligadas de 

forma direta ao avanço das atividades agropecuárias no município de Paragominas, conforme 

observado por Simões (2018).  

3.3 PADRÕES DOS FOCOS DE CALOR  

A partir da análise dos dados, verificou-se que o ano de 2012 apresentou maior 

quantitativo de focos (4546), seguido por 2014 (4315), 2008 (2685) e 2010 (2426), conforme 
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apresentado na figura 2.  

Figura 2 – quantitativo de focos de queimada em 2008, 2010, 2012 e 2014 – Paragominas-PA. 

 

Fonte: adaptado de INPE (2008; 2010; 2012; 2014). 

A análise dos dados permitiu verificar que em todos os anos de análise, a classe de 

floresta apresentou os maiores percentuais de focos de queimada, com 38,36% em 2008, 29,10% 

em 2010, 32,60% em 2012 e 24,43% em 2014. As áreas não observadas apresentaram maior 

percentual de focos em 2008 (22,16%) e menor em 2010 (3,34%). A classe de pasto limpo 

apresentou maior percentual em 2014 (34,83%) e menor em 2008 (18,51%). As áreas de 

vegetação secundária contaram com maior percentagem no ano de 2010 (21,52%) e menor em 

2008 (9,72%). Já a classe de agricultura anual apresentou percentual mais elevado em 2014 

(9,36%) e mais reduzido em 2008 (2,68%) (Figura 3). 
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Figura 3 – percentual de focos de queimada em diferentes classes de uso do solo, Paragominas-PA. 

 

 

Fonte: Autores (2018). 

A partir da análise da figura 3, verifica-se que o percentual de focos em área de floresta, 

em geral, sofreu redução ao longo dos anos de análise. Em classe de pasto limpo verificou-se 

significativa elevação de 2012 para 2014, o que pode ter relação com as práticas de abertura de 

áreas para desenvolvimento de pecuária em Paragominas. Para a classe de agricultura, também se 

verificou, de maneira geral, elevação na percentagem de focos. Já para as áreas de vegetação 

secundária, verificou-se elevação significativa de 2008 para 2010 e forte redução para os anos 

posteriores.  

Em pesquisa realizada por Rosan e Alcântara (2014), em análise temporal de focos de 

calor no município de Cláudia – MT, também foi verificado percentual significativo (31%) de 

focos em área de vegetação natural. Os autores inferiram que a utilização do fogo esteve 

fortemente associada ao manejo de pastagens e limpeza de áreas para a agricultura. 

 
4. CONCLUSÃO  

As áreas de floresta se configuraram como os locais com maiores registros de focos de 

queimada. Merece destaque ainda as áreas de pastagem, com número significativo de registros. 

Estas duas classes, assim como a vegetação secundária, apresentaram grande quantitativo de área 
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nos períodos analisados. De tal maneira, verificou-se que a dinâmica de distribuição de focos se 

deu na mesma proporção do quantitativo de áreas das classes analisadas.  
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RESUMO 

Este artigo reflete nossa prática pedagógica, por meio de observações in loco, junto aos alunos do 

Ensino Fundamental e Médio da Escola Tenente Rêgo Barros, com a finalidade de compartilhar, 

com a comunidade acadêmica, as experiências didáticas e pedagógicas no ensino de História e 

Geografia desenvolvidas nas turmas de Ensino Fundamental e Médio, evidenciando algumas 

metodologias relevantes no processo de ensino-aprendizagem. A avaliação do aprendizado 

permite demonstrar o conhecimento construído por meio da memória acionada nas aulas e nas 

atividades que integram a dinâmica da vida social. Para esse fim, a memória precisa estar 

associada ao processo de aprendizagem, contribuindo para que se possa verificar e avaliar o 

modo como se deu o processo educativo, recuperando, justamente, na memória, o que foi 

ensinado. Os resultados observados demonstraram-se no percentual elevado das notas dos alunos 

nas provas, na grande participação nas atividades e no maior interesse dos educandos às aulas. 

Portanto, recomendamos o uso irrestrito dessa metodologia pedagógica, sempre em adequação ao 

percurso teórico a ser desenvolvido junto aos alunos. 

 

Palavras-chave: Memória. Ensino. Aprendizado. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Divulgação Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ssaisemelo@yahoo.com.br
mailto:rccpereira25@gmail.com
mailto:veniciuss1972@gmail.com
mailto:mapimentel@ufpa.br


 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO 

Quando abordamos memória, constatamos que ao longo do século XX e início do XXI, 

suas referências são importantíssimas para se entender as particularidades de muitos grupos, 

classes sociais, indivíduos, personagens políticos e econômicos. Esse viés possibilita configurar a 

identidade desses grupos humanos, que conduzem sua realidade social nos mais variados campos 

de vida, usando a memória para estabelecer suas conexões com o passado, como destaca Myrian 

Santos: 

Podemos compreender a memória como sendo qualquer forma de pensamento, 

percepção ou prática que tenha o passado como sua principal referência. A 

memória de experiências passadas está presente em cada palavra que dizemos 

em cada passo que damos ou em cada sonho que construímos. Ela está presente 

no pensamento, nos sentimentos e percepções, bem como na imaginação. Tudo o 

que sabemos ou que podemos aprender se deve às memórias que possuímos ou 

que iremos adquirir. Mesmo considerando a presença da memória “em nós”, 

precisamos considerar que esse “nós” não é uno e indivisível. Nós não somos 

capazes de lembrar com todos os detalhes nem mesmo um evento vivenciado 

algumas horas atrás. Se nos damos conta de que, além de ser seletiva, a memória 

envolve o esquecimento, podemos compreender melhor ainda a falta de controle 

que temos sobre ela, pois o que lembramos e esquecemos não é resultado apenas 

de nossas intenções e desejos declarados. Nós nos lembramos de detalhes 

aparentemente sem importância e esquecemo-nos de faces, nomes e lugares que 

seriam fundamentais para nós. O esquecimento de experiências traumáticas pode 

acontecer independentemente de nossas vontades (SANTOS, 2003, p. 4). 

E quanto à Amazônia, a memória pode ser revelada pela leitura histórica e geográfica 

sobre vários grupos e indivíduos, com seus “fazeres” culturais, econômicos, sociais e políticos, 

que demonstram sua identidade. E essa identidade sempre é abordada no ensino de História e 

Geografia, por meio do fazer pedagógico dinâmico e reflexivo. Como evidência dessas 

particularidades, podem-se especificar as populações ribeirinhas da região Amazônica, que 

durante muito tempo permaneceram integradas ao meio natural, realizando suas atividades 

produtivas, desenvolvendo suas práticas artesanais, com a produção de instrumentos importantes 

para a sua vida diária, como canoas, remos, matapis, malhadeiras, paneiros. 

Determina-se essa categoria social como ribeirinho por conta da sua posição histórico-

geográfica habitacional se estabelecer às margens dos rios, possibilitando a esse grupo uma 

intensa relação com a floresta e o rio, levando-o a retirar desses ambientes sua sustentação, tanto 

que o músico macapaense Zé Miguel compôs Vida Boa (1991), transcrita a seguir: 
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O dia ela chega toda manhã 

 

Com nuvens de fogo pintando o céu 

 

Um ventinho frio sopra sim e assim 

Vez em quando se escuta o canto do 

Japiim. 

A canoa balança bem devagar 

A maré vazou, encheu é preamar, 

O Zé vai pro mato apanhar açaí 

Maria pra roça vai capinar  

A vida daqui é assim devagar 

Precisa mais nada não pra atrapalhar 

Basta o céu, o sol, o rio e o ar. 

E um pirão de açaí com tamuatá. 

Que vida boa su mano 

 

Nós não têm nem que fazer planos 

E assim vão passando os anos eita! 

Que vida boa 

Que vida boa suprimo 

Nós só tem que fazer menino 

E assim vão passando os anos eita 

Que vida boa. 

A letra dessa música reflete a relação homem-natureza, pois o ribeirinho usa o meio 

fluvial na manutenção do seu modo de vida, para a alimentação, o transporte, o lazer e outras 

relações sociais. De modo semelhante, a comunidade ribeira retira da floresta frutos e a madeira, 

produz a caça, definindo as múltiplas identidades desse grupo humano, suas perspectivas, seu 

imaginário, seus laços com o passado, suas referências interpessoais. E essa percepção é 

encontrada em Simões, que afirma 

(...) o imaginário corresponde ao depositório da memória que a família e os 

grupos sociais recolhem de seus contatos com o cotidiano, isso corresponderia a 

uma série de relações imagéticas que atuam como memória afetivo-social de 

uma cultura, ou seja, um substrato ideológico mantido pela comunidade. Em 

função deste pensamento somos levados a supor que o imaginário social 

acontece de maneira natural e gradativa. E, mesmo, quando se trata de algo 

forjado, que se dá em função de alguma manipulação de hegemonia cultural, 

ainda assim não se pode negar que é um processo gradual, uma vez que as 

ideologias não são construídas de forma tão imediata (SIMÕES, 2006, p.147). 

Nesta guisa, definem-se três tipologias de memória: a específica, a coletiva e a artificial. 

A memória específica é composta pelas particularidades das conexões que os indivíduos 

mantêm com o seu passado. Podem-se citar as percepções das populações das “baixadas” 

belenenses que vivenciavam um cotidiano de ruas alagadas, pavimentadas por pontes 

improvisadas, casas inacabadas revestidas com madeira, a predominância de vegetação primária, 

postes de madeira erguidos para a ligação de energia. Imersas nesta realidade, as populações 

suburbanas de Belém reproduzem seu viver social particularizado, segundo suas perspectivas 

pessoais e coletivas. Como exemplo, uma legião de moças, senhoras e crianças aglomeravam-se 

com baldes, panelas, latões para encherem de água retirada dos poços. E nas laterais desses 

mananciais, as mulheres “costuravam” novidades, que invadiam a privacidade alheia com 
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“tititis”, falavam de seus maridos e filhos, sonhavam com uma vida melhor. E ainda hoje, muitas 

dessas mulheres comentam como era boa a sua vida simples, mas recheada de expectativas. 

A memória coletiva consiste na continuidade da essência dos grupos sociais com suas 

formas de ser, sua unidade identitária, aquilo que os liga ao seu passado de forma coletiva, não 

sendo uma condição apenas dos povos antigos, mas das populações atuais. E isso fica explícito 

em Moreira, ao afirmar que 

A Memória, no sentido primeiro da expressão, é a presença do passado. A 

memória é uma construção psíquica e intelectual que acarreta de fato uma 

representação seletiva do passado, que nunca é somente aquela do indivíduo, 

mas de um indivíduo inserido num contexto familiar, social, nacional. Na 

perspectiva de Maurice Halbwachs (1877-1945), toda memória é “coletiva” 

(MOREIRA, 2005, p. 1). 

Ainda comentando sobre a vida das mulheres das áreas periféricas de Belém, um hábito 

costumeiro desse gênero era se reunir no fim de tarde nas portas de suas casas para tratarem de 

vários assuntos. Isso as tornava mais familiarizadas umas com as outras, tanto que passavam a 

fazer programações juntas, formando grupos de mães, que resultaram na organização de festas 

juninas, grupos folclóricos, programações familiares coletivas, centros comunitários; 

estabelecendo suas próprias formas de intervenção no seu ambiente intraurbano. 

A memória artificial compõe-se das lembranças produzidas pelos sistemas eletrônicos 

que regulam a vida social das pessoas na atualidade, modelando seu comportamento, 

impulsionando suas projeções pessoais, mesmo que elas sejam momentâneas, contudo são 

eternizadas em objetos eletrônicos: câmeras digitais, computadores, bem como outros 

componentes eletrônicos. 

A condição da memória artificial tem se verticalizado cada vez mais em todo o universo 

social, particularmente, na imposição da mídia de massa que formata vários pacotes culturais na 

música, no entretenimento televisivo, no cinema, na internet, no estilo de vida consumista, na 

propaganda impregnada de valores e comportamentos imediatistas, e esses produtos culturais são 

lançados inundando vertiginosamente o imaginário social. 

E muito desse bombardeio da cultura de massa ocorre como resultado da revolução 

técnico-científica, que se materializa em novos componentes tecnológicos, e são colocados para o 

consumo da população, renovando-se periodicamente, quase não permitindo que haja uma 

familiarização com esses produtos. E esse “movimento” tornou-se mais forte desde a Primeira 
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Revolução Industrial, sendo um dos seus produtos a máquina fotográfica, que passou a capturar a 

vida social, como destaca o historiador Le Goff (1990, p. 402): “a fotografia, que revoluciona a 

memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe uma precisão e uma verdade visuais nunca antes 

atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e da evolução cronológica”. 

Pierre Bourdieu (BOURDIEU apud LE GOFF, 2003, p. 460) e a sua equipe puseram bem 

em evidência o significado do “álbum de família”, pois “a Galeria de Retratos democratizou-se e 

cada família tem, na pessoa do seu chefe, o seu retratista. Fotografar as suas crianças é fazer-se 

historiógrafo da sua infância e preparar-lhes, como um legado, a imagem do que foram”. O 

álbum de família exprime a verdade da recordação social. Nada se parece menos com a busca 

artística do tempo perdido que estas apresentações comentadas das fotografias de família, ritos de 

integração a que a família sujeita os seus novos membros.  

Então, a memória, por ser instigadora na recomposição dos vínculos com o passado, 

reconstrói-se continuamente com suas múltiplas facetas, suas temáticas cotidianas, suas 

representações ufanistas e sua significação individual e coletiva, num vir a ser novamente que se 

materializa, em última análise, nas representações que construímos em sala de aula, nas aulas de 

História e Geografia. Para tanto, a memória precisa estar associada ao processo de aprendizagem, 

permitindo verificar o modo de saber o que o aluno aprendeu, recuperando, justamente, na 

memória o que foi ensinado, isto é, o professor reconstrói reprises contínuas dos conteúdos 

“alimentados” em sua práxis pedagógica. 

Fundamentados neste prisma conceitual de Memória, buscamos erigir no ano letivo de 

2018, em nossas relações teórico-práticas, que impulsionem a memória dos alunos nos múltiplos 

fazeres pedagógicos. Portanto, vinculamos os conteúdos à metodologia e às mais diversificadas 

práticas desenvolvidas em sala de aula com o intuito de estimular nos alunos a sua memória, seja 

social, teórica ou intelectual. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As metodologias pedagógicas desenvolvidas nas aulas de História e Geografia primam 

por contribuir com o formato de aprendizagem dos alunos por meio do processo avaliativo. Os 

professores utilizaram diferentes estratégias e estímulos para desenvolver cada conteúdo 

correspondente em suas disciplinas, entre as quais evidenciam-se o uso do quadro magnético, 

livros didáticos, projeção de slides e recursos audiovisuais, os quais nos serviram de inspiração 
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para pensar sobre as diversas metodologias para o ensino. 

Como os jovens têm acesso facilmente às novas tecnologias, e seu convívio é contínuo 

com esse meio, há a necessidade viva de se manter as condições clássicas do processo ensino-

aprendizagem, e neste cerne, o quadro magnético corrobora com essas condições, especialmente, 

porque o quadro sofreu modernizações. Sua denominação era quadro negro, por ter tintura negra, 

passou para quadro com pintura verde (fosse de madeira ou concreto), mas continuou com a 

adjetivação “negro”. 

Os inconvenientes do uso do quadro negro/verde eram o giz, pois provocavam o acúmulo 

de fuligem/pó nos professores e alunos, interferindo diretamente na saúde desse profissional. 

Com a introdução dos quadros magnéticos nas escolas houve uma melhora na qualidade de vida 

dos professores. Muitos acreditavam que os quadros escolares iriam desaparecer com o advento 

da tecnologia de projeção em Datashow, mas isso não aconteceu, o quadro permanece presente 

nas escolas, não só como uma memória saudosista dos tempos passados da educação, mas como 

um recurso pedagógico de extrema relevância para quem sabe usá-lo. 

No caso em estudo, o professor de Geografia, com as turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental, registrou toda a dinâmica dos conteúdos ministrados em cada aula, colocando o 

nome da disciplina, a data e todos os itens abordados com a turma, com riqueza de detalhes: o 

título e os subtítulos, as definições e conceitos geográficos, os exemplos e/ou demonstrações 

através de imagens/desenhos para poder trazer aos alunos a realidade sob o prisma da Geografia. 

Essa estratégia didático-pedagógica é ainda mais dinamizada explicativa realizada pelo professor. 

No que diz respeito às aulas de História com as turmas do 8º ano do Ensino Fundamental, 

a professora utilizou os recursos audiovisuais com os quais trabalha filmes, músicas e 

documentários como complemento das aulas, além do uso de livros didáticos e exposição 

dialogada. Desse modo, o processo desenvolvido demonstra o entendimento de que há 

necessidade de se trabalhar conteúdos de maneira diversificada, uma vez que o uso constante da 

mesma sequência de estratégia aumenta a possibilidade da desmotivação dos alunos e seu 

consequente desinteresse ao conhecimento, ao aprender. A diversidade de metodologias é, pois, 

fundamental à aprendizagem. 

Para tanto, foi necessário produzir materiais didáticos junto aos alunos do 8º ano, como a 

organização de produção de um Telejornal para o ensino de História. A atividade objetivou, no 
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plano geral, contribuir para uma compreensão compartilhada do acesso ao conhecimento, 

articulando ações e comportamentos em grupo, mas pretendendo atingir metas individuais. Neste 

caso, é fundamental educar os alunos na divisão de tarefas coletivas para a conquista do saber, 

conforme preconiza a professora Mônica Santos (2012, p.1). Por isso, entre outras intenções 

específicas, a proposta de realizarmos um telejornal teve como intuito levar o exercício dos 

saberes aprendidos, lançando-se mão de relatos de experiência, entrevista, notícia e reportagem, 

produzidos pelos e com os alunos ou veiculados na grande imprensa tradicional e digital, sempre 

vinculando-os a temática abordada nas aulas. 

No que tange à atividade com a turma do primeiro ano do Ensino Médio, o professor 

apresentou temas para os discentes em slides, sobre o conceito de Natureza, Terra, Propriedade e 

Trabalho no período da América portuguesa e, posteriormente, foram cedidas folhas com 

perguntas direcionadas aos respectivos temas. Dessa forma foi possível os alunos entenderem 

sobre os conceitos debatidos em sala de aula. Além disso, perguntou-se aos discentes sobre o que 

proporcionou o recurso didático de estudo dirigido e qual a eficiência deste método. Esses 

procedimentos consagram a definição de Estudo Dirigido. 

Como afirmam Okane e Takahashi (2004, p.162), “o estudo dirigido é um primeiro 

método ou técnica de ensino para tornar o educando independente do professor, orientando-o 

para estudos futuros e participação na sociedade”. Desse modo, os discentes eliminariam as 

deficiências ou as suprimiriam ao constatar as descobertas no momento do estudo, tornam-se 

mais proativos em sua aprendizagem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os professores, em suas práticas pedagógicas, devem ensinar e avaliar de forma a garantir 

a aprendizagem. Para tanto, é necessário conhecer o processo em que se permite constatar o 

aprendizado por meio da memória e compartilhar suas experiências de ensino com outros 

professores sobre o uso diferenciado de suas práticas pedagógicas. Os professores devem ter 

claro seus objetivos para que os alunos possam compreender a necessidade de lembrar ou 

aprender o que foi ensinado. 

Em relação aos alunos de 6º ano, por serem muito jovens, ainda mantêm viva a ludicidade 

da sua faixa etária e se envolvem bastante no registro das aulas e na reprodução do conteúdo 
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registrado no quadro (textos, desenhos, esquema), havendo registros ilustrados nos cadernos dos 

alunos. Por isso, a produção das imagens ou representações gráficas no quadro magnético nas 

aulas de Geografia constituíram importante fator de aprendizagem. 

Quais os objetivos dessa prática pedagógica que privilegia o uso do quadro? Uma delas é 

desenvolver a coordenação motora fina, fazer com que o aluno consiga desenvolver sua 

competência escritora; pois à medida que escreve, aprimora sua letra, desenvolve a musculatura 

da mão e braço, memoriza as aulas em dois planos, o visual e o auditivo, e se familiariza com os 

conteúdos trabalhados. O plano impresso do livro ganha vida no quadro, para posteriormente ser 

reescrito no caderno. Então, grande parte do conteúdo abordado em sala permanecerá na memória 

do aluno. Outro ponto positivo é que os alunos deixam de ser meros observadores/expectadores 

da aula, eles passam a ter participação na produção da aula, na construção do seu conhecimento. 

Nestes tópicos abordados, constatou-se mais um ponto relevante, que é a possibilidade de 

o aluno estudar em melhores condições em casa, pois terá um registro confiável das aulas, que 

não será o livro, mas que o próprio aluno anotou, tendo, portanto, maior familiaridade com o que 

está estudando, uma vez que foi o próprio aluno que registrou. Essa técnica didático-pedagógica 

mostra-se eficiente, além de tudo, manterá o aluno ativo no desenvolvimento da aula, tendo 

pouco espaço para conversas, para distrações ou brincadeiras paralelas. Um outro resultado que 

aponta a positividade no uso do quadro são as notas na prova, nas atividades, pois o aluno tem 

acesso direto ao que o professor explicou, de maneira customizada/particular. 

No que se refere aos alunos do 8º ano, por meio da produção do Telejornal, a turma foi 

dividida em grupos. Ficaram estabelecidas algumas metas para as equipes, que inicialmente 

deveriam decidir o nome do telejornal e quais as funções definidas dos alunos, ou seja, quais 

alunos ficariam responsáveis pela escrita do texto; outros, pela elaboração do cenário (visual do 

jornal) e, ainda, quem deveria cuidar do figurino (visual do apresentador). As equipes escolheram 

os temas a serem trabalhados e se organizaram para a produção do roteiro de trabalho, colocando 

as funções e responsabilidades de cada aluno no grupo, em similaridade com o corpo editorial de 

um Telejornal. 

A produção do Telejornal possibilitou aos alunos serem avaliados por meio da produção 

expressa de forma escrita, oral e corporal e estimulou o uso da pesquisa de fontes visuais e 

escritas, recorrendo-se à internet e ao uso de recursos audiovisuais para a expressão e veiculação 
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do conhecimento histórico. Além disso, proporcionou um espaço ao uso da criatividade em 

mídias e redes sociais, também como instrumento para construção do conhecimento escolar. 

Constatou-se o processo de interação e troca de experiências dos alunos nas diversas etapas da 

elaboração do telejornal, possibilitando a descoberta de novas habilidades e competências 

diversas daquelas desenvolvidas em sala. Esse trabalho buscou a correlação com a experiência da 

professora Mônica Santos (2012, p. 4), cujo ensinamento dialoga com os resultados obtidos na 

atividade realizada, nos quais foram percebidos o envolvimento dos alunos, a manifestação de 

novas habilidades individuais, a desenvoltura diante das câmaras e a capacidade de liderança dos 

alunos.  

Na experiência pedagógica com os alunos do primeiro ano do ensino médio, foram 

apresentados temas, como Natureza, Propriedade e Terra no Brasil Colonial no decorrer de cinco 

aulas em slides. A partir desse momento, os discentes fizeram uma atividade didática por estudo 

dirigido no qual deveriam utilizar como recurso o livro didático a fim de direcionar as suas 

leituras.  

Esse método auxiliou os alunos na compreensão, análise e memorização do assunto 

abordado em sala de aula, proporcionando um melhor entendimento e desempenho nas atividades 

de exercícios e nas avaliações de prova de múltipla escolha, e a consequente elevação das notas 

em cada avaliação bimestral. Atribui-se o sucesso dessa prática pedagógica às condições de 

ambiência que se estabelece em sala de aula entre o professor e seus alunos, pois foi possível 

construir uma relação de interação entre os alunos e o texto proposto em cada aula. Confirma-se a 

positividade desta práxis em Nascimento e Freire (2011, p.16), que referendam o 

desenvolvimento de competências, instigação à leitura, escrita, interpretação e síntese textuais 

dos alunos como necessários ao processo ensino-aprendizagem, demonstrando uma melhoria 

intelectual de cada aluno da turma. Reafirma-se que tais êxitos dependem de como o docente 

conduz o desenvolvimento dessa experiência pedagógica. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No caso do ensino de História para as turmas do 8º ano, o debate realizado junto aos 

alunos com produção de material audiovisual, além da exposição dialogada nas aulas com apoio 

do livro didático, foi associado com a pesquisa a fontes históricas diversas. Portanto podemos 
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trabalhar História por maneiras variadas, envolvendo os alunos a uma viagem repleta de reflexões 

com ampliação de interesses pelos temas propostos. Pôde-se constatar que no bimestre em que foi 

aplicada a atividade da produção do telejornal, houve a elevação do índice da média da turma. As 

atividades propostas foram garantidas para que a participação e a interação da professora e seus 

alunos pudessem estar relacionadas para além da sala de aula. 

Ainda no Ensino Fundamental, a adoção do uso do quadro nas aulas de Geografia 

permitiu dimensionar um cenário revisional da didática dos professores no século XXI, que, em 

muitos casos, optam em secundarizar esta importante ferramenta pedagógica, mas que em última 

análise constitui-se um instrumento propositivo de aulas interessantes e significativas aos sujeitos 

do aprender, a saber, crianças entre 10 e 11 anos, ainda tão ligadas à ludicidade. 

No Ensino Médio, o estudo dirigido aplicado nas turmas do 1º ano possibilitou aos 

discentes aprimorar a capacidade de sintetização, memorização das temáticas históricas, 

orientando-se a solução de questões evidenciadas na leitura dos textos propostos de forma 

individual. Além disso, a utilização desse método contribuiu para o estudo de revisão das provas 

bimestrais, viabilizando com elevado grau de satisfação a aprendizagem do aluno. 

Portanto, as metodologias aplicadas em três anos diferentes (6º e 8º do Ensino 

Fundamental e 1º ano do Ensino Médio) permitem vislumbrar um quadro correlato de 

experiências pedagógicas que dialogam entre si com o objetivo singular de atender às 

necessidades de aprendizagem dos discentes, respeitando-se as suas especificidades etárias, 

psíquicas e intelectuais. Foram demonstradas, assim, as modulações e variações pedagógicas 

aplicadas a cada ano de ensino (uso do quadro branco, telejornal e estudo dirigido), sedimentadas 

pela longa experiência teórico-prática dos docentes propositores destas metodologias. 
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RESUMO 

O bacuri apresenta multiplicidade de usos, uma vez que, apresenta características sensoriais e 

nutritivas únicas, sendo consumido diretamente ou utilizada na produção de doces, sorvetes, 

sucos, geleias, licores e outras bebidas. A presente pesquisa teve por objetivo a obtenção de uma 

bebida alcoólica fermentada de bacuri, a partir da elaboração de um fermentador alternativo, bem 

como determinar as características físico-químicas da polpa e da bebida elaborada. O sistema de 

fermentador e a bebida foram elaborados no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, da 

Universidade do Estado do Pará, Campus XIX, Salvaterra, Marajó - Pará. As análises na polpa e 

no fermentado realizado foram: umidade (75,12%), pH de (3,99), acidez em ác. cítrico (11,09%) 

e sólidos solúveis totais (12 °Brix) para a polpa de bacuri. O fermentado apresentou: acidez total 

titulável de 37,90 (mEq/L), acidez fixa de 28,40 (mEq/L), acidez volátil de 0,12 (mEq/L), pH 

(3,4), teor alcoólico (15 °GL) e cinzas (0,07 %). Diante dos parâmetros analisados, a polpa do 

bacuri apresentou boas características físico-químicas quando comparado a outras literaturas e no 

que diz respeito ao teor alcoólico, a bebida se apresentou 1 % superior e a acidez total e fixa, 

inferiores ao que é preconizado pela legislação. 

Palavras-chave: Fermentador alternativo. Platonia insignis Mart. Bebida alcoólica. 
 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 
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1. INTRODUÇÃO 

O Bacurizeiro (Platonia insignis Mart.) é uma das arvores mais populares da Região 

Amazônica de grande porte e de alto valor econômico que graças a seu desenvolvimento no 

mercado ganha atenção de agricultores com a valorização dos seus frutos (MATOS, 2009). 

Apesar de o bacuri apresentar multiplicidade de usos, apenas a polpa tem sido explorada de 

forma econômica (AQUINO, 2012), uma vez que apresenta características sensoriais e nutritivas 

únicas, sendo consumida diretamente ou utilizada na produção de doces, sorvetes, sucos, geleias, 

licores e outras bebidas (HOMMA, 2010). 

O uso de processos fermentativos é bastante remoto, data-se que desde a antiguidade o 

homem já fazia uso de micro-organismos responsáveis pela fermentação de forma inconsciente, 

como um método de conservação de alimentos ou preparo de bebidas (MADIGAN, DUNLAP e 

CLARK, 2010). No contexto tecnológico, fermentação significa todo o processo em que atuam 

microrganismos, controlados pelo homem sobre substratos orgânicos através de suas enzimas, 

produzindo determinadas substâncias de utilidade para o homem (LIMA; BASSO; AMORIM, 

2001). 

 Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fermentados de fruta é a 

bebida com graduação alcoólica de 4 a 14% em volume, a 20 °C, obtida da fermentação alcoólica 

do mosto de fruta sã, fresca e madura (MAPA, 2009). Entretanto, a maioria das frutas utilizadas 

para processamento de fermentação apresenta baixo teor de açúcar e elevada acidez no pico da 

maturidade, portanto devem ser corrigidos com açúcar para se obter um produto com teor 

alcoólico desejável. (ARRUDA et al., 2003). 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve por objetivo a obtenção de uma bebida 

alcoólica fermentada de bacuri, a partir da elaboração de um fermentador alternativo, bem como 

determinar as características físico-químicas da polpa e da bebida elaborada. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O sistema de fermentador e a bebida foram elaborados no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos, da Universidade do Estado do Pará, Campus XIX, Salvaterra, Marajó - Pará.Para 

obtenção do fermentado de bacuri (Platoniainsignis Mart.), utilizou-se a técnica de fermentador 

alternativo, construído com materiais de fácil aquisição no mercado, sendo estes: malha de nylon, 
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garrafas pets (2 unidades de 2 L e 1 unidade de 500 mL), durepoxi®, mangueira de borracha, 

garrafa de vidro e uma torneira pequena. 

A polpa do fruto foi adquirida em propriedade rural, localizada no Município de 

Salvaterra e os demais materiais utilizados para o fermentado como: açúcar refinado (Princesa®), 

água mineral (Nossa Água®) e fermento biológico Saccharomyces cerevisiae (Dona Benta®), 

foram adquiridos no mercado varejista de Salvaterra-Pa. 

2.1. Elaboração do fermentador alternativo 

Foi elaborado com adaptações de Pereira e Sousa (2013), de forma que, inicialmenteos 

materiais usados foram sanitizados a 15 ppm por 15 min.Para a construção do fermentador 

alternativo, se fez uso de uma de garrafa pet de 2 L com a finalidade de ser o tanque de 

fermentação e uma garrafa de 500 mL com água, para ser válvula de escape dedióxido de 

carbono e evitar a entrada de oxigêniono sistema. 

Com o auxílio de uma faca e bico de Bunsen, foram realizados os cortes necessários nas 

garrafas na parte superior e inferiorda garrafa de 2 L, sendo na parte inferior conectado uma 

torneira pequena para auxiliar na verificação dos sólidos solúveis (ºBrix). Para melhor fixação da 

mesma, foi utilizado durepoxi® ao seu redor e na parte superior da garrafa de 500 mL,para a 

colocação da mangueira de borracha, garantindo assim um ambiente anaeróbio. 

O destilador foi construído com a finalidade de destilar o álcool produzido na bebida após 

5 dias de fermentação, sendo este elaborado com uma garrafa de vidro de 1 L com corte superior 

na tampa onde se conectou a mangueira de borracha e a mesma também foi adicionada em forma 

de espiral no interior da garrafa pet de 2 L, que serviu como condensador. 

Figura 1. Fermentador alternativo 

 

Figura (A) Fermentador Alternativo e (B) Destilador Alternativo. 

Fonte: Autores, 2018. 
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2.1.1. Elaboração do fermentado de bacuri 

O processo de obtenção do suco de bacuri integral foi realizado segundo Torres Neto et 

al., (2006). Inicialmente, com o auxílio de um liquidificador marca MONDIAL® procedeu à 

homogeneização da polpa em água mineral e em seguida filtrou-se em malha de nylon 

previamente esterilizada para obtenção do suco integral. Para a correção do mosto utilizou-se a 

metodologia de Cataluña (1988), na qual foi corrigido o mosto de 2 para 23,3 °Brix com açúcar 

refinado marca Princesa® processo esse denominado: chaptalização. Em seguida, o mosto foi 

pasteurizado a 72±2 °C por 1 min. 

A inoculação do meio fermentador foi realizada com levedura seca na concentração de 10 

g L–1. A levedura (Saccharomyces cerevisiae) foi suspensa em 30 mL de mosto 

aproximadamente em 35±2 °C com agitação constante por 10 min para a adaptação das mesmas 

no meio e depois misturada ao restante do mosto ainda sob agitação por 1 min para melhor 

homogeneização. Em seguida, o mosto foi transferido para o fermentador alternativo, deixado 

fermentar emtemperatura ambiente e em cada 24 horas mediu-se o ºBrix para avaliar o consumo 

de sacarose em função a sua fermentação.  

Após 4 dias filtrou-se o mosto com auxílio de bomba a vácuo, funil deBunchere tecido de 

nylon previamente esterilizado, para a retirada de resíduos da fermentação, principalmente 

células de leveduras mortas. Após a filtração se acondicionou o mesmo em garrafa de vidro de 1 

L e foi deixado em repouso em B.O.D a 20°C por 12 h, com objetivo de decantar qualquer 

material solido remanescente do processo de fermentação e decorrido o tempo de decantação o 

fermentado foi novamente filtrado. 

As concentrações dos ingredientes utilizados para a elaboração do fermentando, estão 

descritas na Tabela 1. 

Tabela 1. Concentrações das matérias-primas para a produçãode bebida fermentadade bacuri 

Ingredientes Valor Percentual (%) 

Polpa de bacuri 9,82 

Água mineral 70,2 

Açúcar 19,3 

Fermento biológico 0,7 

Fonte: Autores, 2018. 
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2.1.3. Caracterização físico-química 

As análises na polpa no fermentado foram realizadas seguindo as metodologias do 

Instituto Adolfo Lutz (2008) e da AOAC (1997). Os parâmetros analisados foram: acidez total 

titulável (mEq/L), acidez fixa (mEq/L) acidez volátil (mEq/L), pH, sólidos solúveis totais (°Brix), 

umidade (%), cinzas (%) e teor alcoólico (°GL). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Gráfico 1 descreve o decréscimo dos sólidos solúveis totais em função do tempo em 

dias. No processo fermentativo, se esperava o decréscimo dos sólidos solúveis devido à ação das 

leveduras inoculadas. Desse modo, ao passar 24 horas de fermentação, o valor decaiu de 23,33 

para 16 °Brix apresentando uma fermentação eficiente, posteriormente, o valor foi aferido a cada 

24 horas. No terceiro dia, apresentou um valor de 9 °Brix e proporcionou uma estabilidade a 

partir do quarto dia com 8,3°Brix.  

Gráfico 1.Decréscimo de sólidos solúveis totais em função de dias de fermentação. 

 

Fonte: Autores, 2018. 
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Na Tabela 2 encontram-se os valores médios das características físico-químicas da polpa 

de bacuri. 

Tabela 2. Valores médios da caracterização físico-química da polpa de bacuri 

Análise Polpa de bacuri 

Umidade (%) 75,12 ±0,14  

pH 3,99 ± 0,01  

Acidez (ác. cítrico %) 11,09 ± 0,19 

SST (°Brix) 12 ± 0,0 

Fonte: Autores, 2018. 

O teor de umidade de 75,12% no bacuri está coerente com as demais literaturas, uma vez 

que, é uma fruta com grande percentual de água em sua composição, como demonstra em estudos 

de Carvalho, Nazaré e Nascimento (2003) e Carvalho et al., (2002) que apresentaram valores de 

84,35 e 87,86 %, respectivamente para polpas oriundas dos municípios de Tome-Açu e Vigia-

Pará. O fruto apresentou pH de3,99 estando inferior ao pH de segurança de 4,3 faixa na qual a 

maioria dos microrganismos não se desenvolvem. Entretanto apresentando um pH característico 

da mesma, pois é considerado uma fruta acida. Em pesquisas de Nazaré, (2000) e Santana et al. 

(2008), encontraram valores de pH sucessivos de 3,50 e 3,46 para polpa de bacuri.  

O teor de sólidos solúveis totais de 12 ºBrix está a abaixo dos estudos de Aquino (2012) e 

Nazaré, (2000) que obtiveram valores 19,87 e 19,30°Brix em polpas de bacuri. Entretanto as 

características intrínsecas deste fruto podem sofrer influência no meio ambiente, devido florescer 

em vários lugares, embora apresentem forte componente genético. Assim, sendo possível a 

seleção de genótipos cuja polpa dos frutos apresente características físico-químicas desejáveis. 

No parâmetro acidez total titulável, obteve-se o valor de 11,09 %e ao ser analisado com as 

demais literaturas, esse valor se encontra e maior, porém essa variação pode-se dar no genótipo 

do fruto, como descreve Santana et al., (2008) que estudou diferentes genótipos do fruto de 

bacuri, tanto na polpa como na casca e constatou variações na caracterização físico-química do 

fruto com média de 0,653 ±0,475 para polpa e 3,267 ±0,366para casca no parâmetro acidez. 

Guimarães, Mota e Narazé, (1992) relata que a relação de acidez total existe grandes variações, 

em função do genótipo do fruto para microrregiões de Salvaterra e Soure constatando uma média 

de 0,72 ± 0,28 para acidez. 
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Na Tabela 3 são apresentados os valores das análises físico-químicas do fermentado de 

bacuri. 

Tabela 3. Análise físico-química da bebida fermentada de bacuri 

Análises Fermentado de bacuri 

pH 3,4 ± 0,0 

Acidez total (mEq L–1) 37,90 ± 0,14 

Acidez volátil (mEq L–1) 0,12 ± 0,0 

Acidez fixa (mEq L–1) 28,40 ± 0,14 

Teor alcoólico (% v/v) 

Cinzas (%) 

15 ± 0,0 

0,07 ± 0,02 

Fonte: Autores, 2018. 

 

 O teor alcoólico da bebida fermentada de bacuri relatou 15°GL, 1% superior a portaria n° 

6.871 de 2009 que preconiza o máximo de percentual alcoólico para bebida fermentada de frutos 

de 14°GL de volume. Nos estudos de fermentados de frutas de acerola, mandacaru e paracajá os 

valores foram de 10,28 e 10,4 ºGL (SEGTOWICK, et al., 2013; ALMEIDA et al., 2011) 

     O fermentado em estudo constatou pH de 3,99 e acidez total de 37,90(mEq L–1). Vale 

ressaltar que o pH influencia na acidez do mosto, sendo dois parâmetros importantes em bebidas 

alcoólicas. Além de que o aumento da acidez e a redução do pH, estão também presentes no 

fermentados de jaca com pH com variação de 5,8 a 3,8 e acidez de 220(meq/L) (NETO et al, 

2010), e fermentado de kiwi com pH de 3,6 e acidez de 5,11(mEq L–1) para estudos de Bartolini, 

Sant’anna eTorres(2001). 

Segundo o MAPA, (2009) estabelece valores para as acidezes totais, fixas e voláteis para 

bebidas fermentadas. Na Tabela 3 estão apresentados os valores obtidos para esses parâmetros, 

sendo acidez total de 37,90 (mEq L–1), acidez fixa de 28,40 (mEq L–1) e acidez volátil de 0,12 

(mEq L–1). Estando de acordo com a legislação somente a acidez volátil, na qual preconiza o 

limite máximo de 20(mEq/L). As demais não estando enquadradas no que prescreve a legislação, 

onde para a acidez total designa entre 50 a 150 (mEq/L) e acidez fixa no limite máximo de 30 

(mEq/L). Para este tipo de bebida a legislação não preconiza a análises de cinzas, porém a mesma 

foi realizada e apresentou valor 0,07 % de resíduo mineral fixo.  
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4. CONCLUSÃO 

Diante dos parâmetros analisados, a polpa do bacuri apresentou boas características físico-

químicas quando comparado a outras literaturas. No que diz respeito ao teor alcoólicoa bebida se 

apresentou 1% superior, a acidez total e fixa, foram inferiores ao preconizado pela legislação. 

Entretanto, são necessários mais estudos sobre fermentados de bacuri, visto que é um produto 

obtido de uma fruta de multiplicidade de uso, podendo ser um produto promissor, uma vez que, 

pode contribuir para a economia de moradores locais. 
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RESUMO 

O manjericão (Ocimum basilicum L.) é originário da Ásia tropical, introduzido no brasil pela 

colônia italiana para fins farmacêuticos, cosméticos e perfumaria. O manjericão possui grande 

importância econômica no brasil, na obtenção de óleos essenciais, alguns estudos mostram a 

possibilidade de fabricação de óleo essencial rico em linalol, substância usada na produção de 

cosméticos. Como alternativa de promoção de crescimento é o uso de promoção de crescimento é 

o uso de microrganismos, sendo o gênero pseudoma um dos mais utilizados por ser bioindutor de 

crescimento vegetal. O objetivo foi analisar a interação das rizobacterias (PGPR) em sementes de 

manjericão como bioindutores de crescimento, índice de germinação e biometria. O uso de 

microrganismos é uma forma de diminuir o uso de produtos químicos, que tanto afeta os seres 

vivos. O experimento foi realizado in vitro. Foi usado 4 tratamentos, tendo cada 5 repetições. As 

sementes foram microbiolizadas em suspensão de cada tratamento. Após a microbiolização, as 

sementes foram submetidas ao método câmara úmida. Avaliaram-se rizobactérias de grupo 

fluorescence de pseudomas spp., durante 4 dias foi avaliado o parâmetro germinação, 

posteriormente, biometria, massa seca e massa fresca. Somente o isolado de bactéria BRM-32111 

teve melhor resultado na promoção de crescimento e no parâmetro massa fresca. 

 

Palavras-chave: Manjericão. Promoção de crescimento. Rizobactérias.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

O manjericão (Ocimum basilicum L.) é originário da Ásia tropical, introduzido no Brasil 

pela colônia italiana (CAMILO et al., 2009) para fins farmacêuticos, cosméticos e perfumarias 

(FERREIRA et al., 2016). Atualmente, algumas plantas desse gênero são usadas como matéria-

prima para medicina popular e usado na culinária, sendo consumido in natura ou para fins 

industriais (FERREIRA et al., 2016; CAMILO et al., 2009). 

Existem mais de 60 espécies e formas desse gênero, as mais populares são: Ocimum 

basilicum Hort. Manjericão-roxo, Manjericão-da-folha-larga, Basilicão; Ocimum minimum L, 

Manjerona, Manjericão; Ocimum crispum Thbg.  Manjericão-de-folha-crespa, Manjericão-da-

Itália. G. (ALMEIDA, 2011).   

Também considerado uma erva aromática, o manjericão possui grande importância 

econômica no Brasil, na obtenção de óleos essenciais, pois são utilizados na indústria em 

condimentos, cosméticos e perfumarias, alguns estudos mostram a possibilidade de fabricação de 

óleo essencial rico em linalol, substância usada na produção de cosméticos a partir de espécies de 

manjericão (PEREIRA; MOREIRA, 2011; CAMILO, 2009). Segundo Vieira (2012) O cultivo é 

feito por pequenos produtores, devido ao pouco uso de tecnologia, as folhas verdes aromáticas 

são comercializadas. 

As rizobacterias promotoras de crescimento de plantas (PGPR’s) são alternativas no 

controle de patógenos, pois substituem os produtos químicos que, além de aumentar o custo de 

promoção, contaminam o meio ambiente, podendo afetar os seres vivos. O uso de rizobacterias 

tanto para promoção de crescimento como para maior produção de cultura, teria um custo menor 

de produção e melhor rendimento, proporcionando retorno econômico. (MELO, 1998; VIEIRA 

JÚNIOR et al., 2013) 

As bactérias, em seu habitat natural, quando colonizam em plantas (órgãos internos e 

externos) podem ser benéficos, neutros ou maléficos ao crescimento da planta. O uso das 

bactérias pode ser em substrato de plantio, tratamento de explantes, tubérculos e raízes. Quando a 

planta está infectada com patógenos, as PGPB atuam como agentes de controle biológico, 

produzindo ácido cianítrico, bacterianas e antibióticos (MARIANO et al., 2004). O objetivo foi 

analisar a interação das rizobactérias (PGPR’s) em sementes de manjericão como bioindutores na 

promoção do crescimento vegetal e índice de germinação. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Local 

 O experimento foi conduzido no Laboratório de Proteção de Plantas (LPP), da 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém, PA.  

Delineamento experimental 

O teste in vitro foi composto por 4 tratamentos: T1-controle (com água), T2-

Pseudomonas fluorescens (BRM-32111), T3- R92 (bactéria proveniente da rizosfera do açaí) e o 

Mix de BRM-32111+R92, com cinco repetições cada tratamento. 

Preparo de suspensão 

As rizobactérias foram inoculados individualmente em placas de petri com meio de 

cultura KADO e HESKETT 523 (KADO; HESKETT, 1970) e incubadas durante um período de 

48 horas à 28°C. Posteriormente, preparou-se uma suspensão bacteriana utilizando água estéril e 

ajustada a 550 nm de absorvância usando um espectrofotómetro 550 nm de absorvância (10-8 

CFU⋅Ml-1) 

O tratamento das sementes foi através do método de microbiolização onde as sementes 

ficaram submersas em suspensão bacteriana e levadas a mesa agitadora por 24 horas, com 

velocidade de 114rpm e temperatura de 28°C. 

Após o período de microbiolização, as sementes foram submetidas ao método de câmara 

úmida, que consiste na sobreposição de sementes de manjericão em caixas do tipo gerbox, 

contendo papel filtro estéril.  

Avaliações  

Foram realizadas avaliações diárias durante quatro dias, para determinar a taxa de 

germinação e aos sete dias foram avaliadas comprimento com auxílio de régua milimétrica e 

massa fresca de plântulas em balança analítica de precisão, logo após as amostras foram levadas 

para estufa de circulação de ar forçada para determinar massa seca de plântulas. 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas 

pelo teste Tukey a 5% de probabilidade no programa SISVAR versão 5.6. 
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3. RESULTADOS 

Quanto a germinação não houve diferença estatística entre controle e BRM-32111(Figura 

1-a). Embora não tenha ocorrido diferenças, o reflexo do uso de BRM-32111 é verificado nos 

demais parâmetros avaliados. Em comprimento de parte aérea e radicular esse isolado 

incrementou 13% e 62% respectivamente, comparada ao controle (Figura 1-b e 2). 

Figura 1 –Índice de germinação e comprimento de sementes de manjericão com uso de PGPR. *Médias 

com letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P < 0,05).  

   

 

Fonte: Autores 
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Figura 2. Plântulas de manjericão não inoculas e inoculadas com rizobactérias.  

 

Fonte: Autores 

As rizobactérias BRM-32111 proporcionou aumento em massa fresca e seca de plântulas 

em 33% e 0,83%, respectivamente (figura 3).  

Figura 3 - Massa fresca total (MF) e massa seca total (MS) (g) de plântulas de manjericão com 

uso de PGPR (P <0,05).   

 

Fonte: Autores 
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4. DISCUSSÃO 

O experimento mostra a eficiência da rizobacteria BRM 32111 em quase todos os 

parâmetros avaliados. No entanto, no parâmetro germinação nos tratamentos controle e T2 não 

apresentaram diferença significativa. De acordo com Andreani et.al. (2012), a taxa de 

germinação depende tanto de fatores genéticos inerentes à semente quanto às práticas culturais, 

forma de inoculação dos microrganismos. As bactérias testadas apresentaram capacidades de 

colonização diferentes, ou seja, algumas colonizaram as raízes, outras beneficiaram a parte aérea.  

Avaliando o comprimento de raiz, parte aérea e massa fresca o tratamento T2 obteve 

diferença estatística, pois houve a interação microrganismo e semente. Os microrganismos podem 

exercer influência bioquimicamente, a partir da síntese de ácidos ligados ao crescimento vegetal, 

e fisicamente, principalmente, nas raízes (Zago et al., 2000). 

No parâmetro massa seca não houve diferença estatistica, igualmente no trabalho 

realizado por Andreani et.al. (2012), o qual não encontrou diferença estatística dos tratamentos 

inoculados e o controle. 

 

5. CONCLUSÃO  

O uso das rizobactérias promotoras de crescimento no tratamento das sementes de 

manjericão (Ocimum basilicum L.) influenciaram nas características de germinação e crescimento 

vegetal. Os resultados deste estudo indicam o potencial de explorar os benefícios de alguns destes 

PGPR’s para melhorar a emergência e estabelicimento de plantas de manjericão, considerando 

que o uso da rizobacteria BRM-32111 apresentou resultados significativos na maioria dos 

paramêtros avaliados. 
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RESUMO  

A água é o recurso indispensável para todas as formas de vida, pois possui grande influência na 

saúde e no desenvolvimento da sociedade. A falta da potabilidade da água nem sempre é 

perceptível “a olho nu”, o que torna necessária a execução de análise laboratorial, visto que esta 

possui características de veiculação hídrica (transmissão de bactérias), dentre elas, as do grupo 

coliformes, as quais são causadoras de diversas patologias como disenterias, hepatites, cólera, 

entre outras. O presente estudo teve por objetivo realizar a análise microbiológica nas águas dos 

poços artesianos que abastecem a Comunidade Vila do Céu, localizada em Soure-Pará (Ilha de 

Marajó). Foram coletadas duas amostras de água, além de que se constituiu análises em 

triplicatas, divididas em duas etapas: teste presuntivo e teste confirmativo. Os resultados 

revelaram que as águas analisadas não estavam de acordo com os parâmetros da legislação 

vigente da portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, pois apontaram resultados positivos por 

conta da presença de bactérias do grupo coliformes totais e termotolerantes (Escherichia coli). 

 

Palavras-chave: Água. Poços artesianos. Coliformes.  
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1. INTRODUÇÃO  

Conforme Braz, Chagas e Filho (2016), a água é o líquido mais abundante existente no 

planeta, além de mares, oceanos e lagos, encontra-se presente em todos os seres vivos. 

Comprovadamente, sem ela não se sobrevive, pois esta é responsável por executar funções 

cruciais para o funcionamento do organismo, tais como eliminar toxinas e impurezas, melhorar a 

circulação sanguínea, favorecer a absorção dos nutrientes que são necessários ao equilíbrio 

celular, dentre outros não menos importantes. De acordo estudos (AZEVEDO, 2002; FREITAS 

et al., 2001; SILVA et al., 2003), no que se refere à água de poços artesianos, pode-se afirmar 

que o ambiente físico, onde esta se encontra, proporciona a ela condição para a reprodução de 

microrganismos patogênicos que alteram as características deste líquido, tornando seu consumo 

perigoso, uma vez que pode ocasionar inúmeros problemas de saúde, como hepatite A, doenças 

diarreicas causadas por verminoses, amebíase, giardíase, cólera e salmonela, principalmente em 

pessoas que tem baixa resistência como idosos e crianças menores de cinco anos. Na região norte 

do país, especialmente na Amazônia verifica-se uma quantidade abundante de poços artesianos, 

devido à presença de águas subterrâneas, o que aumenta o interesse em seu potencial 

exploratório, visto que além de apresentar inúmeras vantagens práticas e econômicas, estes são 

indispensáveis para as populações que não tem acesso a rede pública de água. 

Brasil (2010) e Souza (2014), ressaltam que cerca de 40% dos municípios brasileiros 

usam este tipo de fonte de abastecimento para suprir suas necessidades hídricas; poços profundos 

bem protegidos de galerias de infiltração, frequentemente dispensam o tratamento, 

principalmente a clarificação. No entanto, nem todas essas fontes são gerenciadas corretamente, o 

que torna imprescindível a averiguação da qualidade de tais sistemas de abastecimentos 

aquáticos, como forma de minimizar os possíveis fatores de risco para a sociedade. As águas 

consideradas próprias para o consumo, devem estar de acordo com os parâmetros físico-químicos 

e microbiológicos da Portaria nº 2914/2011, do Ministério da Saúde que em seu anexo apresenta 

as normas e o padrão de potabilidade da água destinada ao consumo humano, a serem observadas 

em todo o território nacional. Dessa forma para Souza (2014), é importante advertir que além dos 

problemas ocasionados pela má localização e infraestrutura dos poços, existe ainda uma série de 

fatores que tornam a água imprópria ao consumo humano, uma vez que esta carrega substâncias 

em suspensão, que vão desde partículas finas dos terrenos por onde passa, até substâncias 
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animadas, como algas, que modificam suas propriedades organolépticas e bactérias do grupo 

coliformes totais e fecais (termotolerantes) que são uma das principais fontes de mortalidade.  

Nesse contexto, observou-se que a melhor forma de evitar estes problemas é a 

averiguação frequente das águas, a fim de eliminar qualquer risco em potencial que possa 

ameaçar a saúde dos consumidores. Diante do pressuposto, o presente estudo tem como objetivo 

verificar por meio de análise microbiológica a qualidade das águas dos poços artesianos que 

abastecem a comunidade Vila do Céu, localizada no município de Soure – PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 TIPO DE PESQUISA, ÁREA DE ESTUDO 

O presente estudo possui uma abordagem quali-quantitativa e foi realizado na 

Comunidade Vila do Céu, situada na PA 154 de Soure (Ilha de Marajó), município pertencente ao 

Estado do Pará. A referida comunidade possui as seguintes coordenadas geográficas: latitude 

0º38'18,32" S e longitude 48º28'57,54" W (Figura 1). E tem uma população estimada de 198 

habitantes, os quais não usufruem da rede geral de distribuição de água (COSANPA), devido a 

grande distância da localidade em relação ao centro da cidade.  

Figura 1: Localização da Comunidade Vila do Céu. 

 

Fonte: Imagem de satélite Digital Google Earth (2018). 
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2.2 COLETA DAS AMOSTRAS 

Utilizando-se recipientes de 500 mL esterilizados, coletaram-se duas amostras de água 

dos poços artesianos que abastecem a localidade. Fluiu-se a água de 3 a 4 vezes, para que fosse 

eliminada toda a coluna de líquido da canalização. Em seguida as amostras foram levadas ao 

laboratório de Ciências Naturais campus XIX, em Salvaterra – Pará da Universidade do Estado 

do Pará/UEPA, local onde foram realizadas as análises.  

 

2.3 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA 

A metodologia utilizada para análise microbiológica das duas amostras de água, foi a 

determinação de número mais provável (N.M.P.) de coliformes totais e fecais, utilizando a 

técnica de tubos múltiplos (Figura 2), de acordo com a norma de nº 62 de 26/08/2003 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

Figura 2 - Metodologia para análise microbiológica de água pela técnica de tubos múltiplos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yamaguchi M.U. et al., (2013) 

O exame se processou em triplicata, por meio de duas etapas: teste presuntivo e teste 

confirmativo. No primeiro teste, as amostras de água sofreram três diluições sucessivas, sendo 

elas (10-1, 10-2 e 10-3). Em cada uma dessas, usou-se três tubos de ensaio devidamente auto 
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clavados contendo 9 mL de caldo Lauril. Na primeira diluição, foram utilizados 1 mL da amostra 

de água e incubados em três tubos de Durhan invertido. Na segunda diluição, foram inoculados 1 

mL da amostra de água em uma concentração simples. Na terceira diluição foram inoculados 1 

mL da diluição 10-2, em tubos de Durhan invertido contendo o mesmo meio das diluições citadas 

anteriormente. As duas amostras de água analisadas foram submetidas a este procedimento. Em 

seguida os tubos com as amostras e o meio de cultura foram encaminhados à estufa 

bacteriológica a 35º C, durante 24-48 horas. Para que ocorra uma seleção inicial de organismos 

que fermentaram com produção de gás e turbidez. No segundo teste, a transferência ocorreu por 

meio de uma haste de madeira estéril de cultura de todos os tubos positivos de caldo Lauril para 

tubos contendo caldo verde brilhante bile (C.L.V.B.B.) a 2%, que foram incubados durante 48 

horas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização da análise microbiológica das duas amostras de águas dos poços 

artesianos da Comunidade Vila do Céu, observou-se a formação de gás no interior do tubo o que 

sugeriu a presença de bactérias do grupo coliformes nas águas. Este fato foi confirmado por meio 

do segundo teste que também apresentou resultados positivos, indicando a contaminação por 

coliformes totais e fecais para ambas as amostras (Tabela 1). Evidenciando que nenhumas das 

águas em questão estavam de acordo com as normas de potabilidade estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde (Portaria 2914/2011). 

Tabela 1 – Resultados da análise de Coliformes totais e fecais (Escherichia coli). 

Pontos (Poços) Coliformes Totais a 35 °C Coliformes Fecais a 45 °C 

Amostra A Positivo Positivo 

Amostra B Positivo Positivo 

Fonte: Autores (2018). 

 

Segundo Souza (2014), este fato pode ser ocasionado pela proximidade dos poços a locais 

onde são descartados dejetos humanos, as chamadas fossas sépticas. Os resultados obtidos no 

presente estudo, foram semelhantes aos de Daneluz e Tessaro (2015), que ao realizarem análise 

microbiológica em 47 amostras da água de poços propriedades rurais, obtiveram resultados 

positivos para presenças coliformes totais e fecais em 38 amostras, ou seja, mais da metade das 
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amostras apresentavam baixa qualidade higiênico - sanitária. Cogger (1988), também afirma que 

as águas de poços podem ser contaminadas por microrganismos de origem fecal, quando dejetos 

animais ou de fossas sépticas são manejadas de forma inadequadas, pois estes podem sofrer 

percolação, podendo atingir os lençóis freáticos de água subsuperficial (aquíferos rasos) ou pouco 

profundos (aquíferos confinados), principalmente em época de alta pluviosidade.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, fica evidente que o consumo das águas de poços da comunidade Vila 

do Céu, na situação avaliada pode representar risco à saúde pública, uma vez que as amostras de 

água dos dois poços que abastecem a comunidade encontram-se em desacordo com a legislação 

vigente, não oferecendo condições de potabilidade, sendo, portanto, capaz de transmitir 

patologias de veiculação hídrica. É importante que a contaminação por águas que não atendem ao 

padrão recomendado pela legislação seja evitada por meio de informações e promoções de 

políticas públicas que garantam o acesso à água adequada ao consumo humano. Sugere-se que 

além das análises microbiológicas, sejam feitas análises físico-químicas, pois ambas associadas 

irão fornecer subsídios para que se entenda melhor as águas desta localidade que não estão 

obedecendo rigor os padrões de qualidade.  
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RESUMO  

A utilização de aterros sanitários é o método mais comum para o acondicionamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil. Todavia, determinar a localização de aterros sanitários é um 

processo complexo, pois é necessário combinar parâmetros sociais, ambientais, econômicos e 

técnicos, dentre outras questões legais. A finalidade deste artigo foi selecionar áreas potenciais 

para implantação de um aterro sanitário para o município de Concórdia do Pará, através do uso da 

ferramenta de Sistemas de Informações Geográficas - SIG. Para dar suporte à análise dos critérios 

e para o pré-processamento dos dados, foi utilizado o Software QGIS 3.0 considerando os 

parâmetros de área urbana; estradas; rios; uso e cobertura do solo; tipo de solo; geologia e 

declividade. Por meio dos processamentos de dados foi obtido um total de seis áreas para 

implantação, em potencial, considerando atendimento aos critérios propostos, bem como a 

legislação vigente. No entanto, vale ressaltar que apesar da eficácia da ferramenta é necessária a 

realização de uma visita in loco para ratificar o estudo. Tendo em vista os aspectos observados é 

possível concluir que a utilização do SIG apresenta eficiência para seleção de áreas aptas para 

implantação de aterro sanitário no município de Concórdia do Pará, bem como atende às 

exigências estipuladas através da norma vigente. 

 

Palavras-chave: SIG. Resíduos Sólidos Urbanos. Sustentabilidade.  
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1. INTRODUÇÃO  

Os atuais padrões de produção e consumo da sociedade, através da exploração 

indiscriminada de recursos naturais, apresentam diversos tipos de impactos negativos ao meio 

ambiente. Dentre estes destaca-se a desenfreada geração de resíduos, acometida pela falta de 

tratamento e disposição final inadequada, podendo provocar a geração de gases e contaminação 

dos solos, do ar e das águas subterrâneas e superficiais. Portanto, uma das soluções viáveis para 

resolução do problema apresentado é a instalação de um aterro sanitário, que acondicionará os 

resíduos dispostos corretamente. 

De acordo com Weber e Hasenack (2001), a maioria dos impactos negativos da 

disposição inadequada dos resíduos, pode ser minimizada por meio da disposição adequada em 

aterros sanitários. Entretanto, para a implantação de um aterro em um município, a escolha da 

área e da técnica mais adequada é essencial. Normalmente as opções de localização são limitadas 

pela dificuldade de avaliar, simultaneamente, todo o território potencialmente utilizável. A 

localização de um aterro é um processo de decisão de natureza multicriterial, no qual são 

considerados diversos atributos, e implica na avaliação e seleção de áreas aptas entre várias 

alternativas possíveis (CALIJURI, MELO e LORENTZ, 2002). 

Aliado a isso o Sistema de Informações Geográficas (SIG) combina dados espaciais 

através de informações qualitativas, quantitativas e descritivas por meio de bases de dados que 

abrangem uma ampla gama de consultas espaciais (ZAMORANO, MOLERO, et al., 2008), 

tornando o SIG um instrumento indispensável em estudos de localização (CHURCH, 2002), 

especialmente para definir áreas para instalação de aterro sanitário (SUMATHI, NATESAN e 

SARKAR, 2008). 

Segundo a Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS), o aterro 

sanitário é um dos mais adequados métodos de disposição final e gerenciamento dos resíduos 

urbanos no país. Desta forma a PNRS em seu art. 54 estabelece que “a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1º do art. 9º, deverá ser 

implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei” (BRASIL, 2010). 

Levando em consideração a importância da destinação final e adequada para os resíduos 

sólidos gerados atualmente, o aterro sanitário é visto como principal alternativa para esta 
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problemática. Diante dos dados apresentados, o presente estudo busca a seleção de áreas aptas 

para a implantação de aterro sanitário, seguindo a conformidade das leis, para resolução da 

problemática de resíduos no município de Concórdia do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

2.1.1 Localização 

A cidade de Concórdia do Pará (Figura 1) possui uma extensão territorial de 

aproximadamente 691 km2 com uma população estimada em 33.000 habitantes (IBGE, 2018), 

cerca de 41 habitantes por km2. O município está localizado entre as rodovias PA-152 e PA-140, 

com coordenadas geográficas de Latitude de 1º59’30” Sul e Longitude de 47º56’58” Oeste. 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Concórdia do Pará. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

2.1.2 Geração de Resíduos no Município 

Segundo dados do Ministério da Saúde e Ministério das Cidades no ano de 2013, o 

município de Concordia do Pará/PA produziu um total de 0,19 Kg/hab./dia de lixo coletado per 

capita em relação à população total (aproximadamente 30.000), essa média aumenta para 0,20 

Kg/hab./dia quando considerada apenas a parcela da população que é atendida por serviços de 

coleta (aproximadamente 28.500). Visto que a média de produção total do estado do Pará no ano 

de 2013 foi de 0,62 Kg/hab./dia, é possível verificar que Concordia do Pará apresentou um valor 

menor que a média estadual. 
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O local selecionado para implantação de um aterro deve possuir características que 

permitam controlar os riscos de contaminação da água, do ar e do solo e possibilitar a sua 

utilização por período de 20 anos, além de ser dotado de amplitude, pois de acordo com a ABNT 

13.896/1997 a topografia é um fator determinante na escolha da implantação do projeto 

construtivo e nas obras de terraplenagem para a construção da instalação. Dessa forma, 

recomendam-se locais com declividade superior a 1% e inferior a 30% (porém o município não 

possui grandes amplitudes). 

2.2 METODOLOGIA APLICADA 

Neste estudo foi utilizado o Software QGIS para o processamento dos mapas e possíveis 

áreas consideradas aptas para a implantação do aterro. Foram realizadas análises de multicritérios 

a fim de definir critérios com determinações simples para seleção da(s) possível(is) área(s). 

O município de Concórdia do Pará se encontra em divisão de fusos, foi observado que a 

maior parte territorial da cidade se encontra no fuso 23 Sul, diante disso foi adotado o mesmo 

fuso para a produção dos mapas. 

Para estabelecer os critérios, os dados vetoriais para área urbana, estradas, rios, uso e 

cobertura do solo, unidades de conservação/área protegida, tipo de solo, geologia e declividade, 

foram convertidos. Para isto a nova classificação foi feita a partir dos parâmetros e exigências 

estipuladas na legislação vigente. 

De acordo com a análise feita sobre cada variável, estipulou-se um valor em forma de 

peso para as mesmas variáveis, de acordo com seu nível de importância para a seleção da(s) 

área(s) possível(s) para a instalação do aterro. 

Desta forma os valores dos pesos são incorporados de acordo com cada classe e suas 

especificações, gerando mapas já reclassificados. As notas variam de 1 a 5, em que “5” é a opção 

mais adequada para receber um aterro, como mostra a Tabela 1, a seguir: 
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Tabela 1 - Critérios fundamentais exigidos por lei para a Implantação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

 

 

 

 

Variável Especificações Peso

s Distância área 

urbana 

3000 metros 5 

3000 - 6000 metros 4 

6000 - 9000 metros 3 

9000 - 12000 metros 2 

12000 - 15000 

metros 

1 

Distância estradas 200 metros 5 
200 - 500 metros 4 
500 - 1000 metros 2 

>1000 metros 1 

Distância para os 

rios 

200 metros 2 

500 metros 4 

> 500 metros 5 
Tipos de Uso e 

Cobertura do Solo 

Pastagem 5 

Vegetação 

Secundária 

1 

Agricultura 2 

Hidrografia 1 

Área Urbana 1 

Área Não Observada 1 

Floresta 1 

Pedologia Podzol Hidromorfico 

 

1 

Podzolico Amarelo 

 

1 

Latossolo Vermelho-

Escuro 

 

4 

Plintossolo 5 

Geologia Cobertura Detrito-

Lateritica 

Neognica 

1 

Cobertura Detrito-

Lateritica 

 Pleistocnica 

1 

Grupo Barreiras 4 

Declividade 0 a 2% 5 

2 a 5% 4 

5 a 10% 3 

10 a 15% 2 

15 a 45% 1 
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Tabela 2 - Pesos atribuídos para as variáveis em análise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 

O critério para se estabelecer tanto as notas, quanto os pesos se deram a partir da literatura 

revista segundo Silva e Zaidan (2004) e Weber e Hasernack (2001), onde se buscou informações 

de quais seriam as melhores opções e o que tange a viabilidade da instalação de um aterro. A 

declividade foi a variável que recebeu o maior peso, por ser um fator altamente limitante, já que 

“determina” a velocidade do escoamento superficial e a susceptibilidade à erosão (Tabela 2). A 

alta declividade faz com que o material não consolidado fique instável e propenso a infiltrações. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1 ANÁLISE ESPACIAL DAS VARIÁVEIS TRABALHADAS 

A distância para a área urbana é essencial para evitar transtornos com relação às 

proximidades às residências, levando em consideração os possíveis transtornos referentes a uma 

provável poluição do solo e da água e o mau cheiro. A seguir, a figura 2 apresenta a distância 

necessária para com relação aos centros urbanos. 

Os tipos de solos são de fundamental importância para a implantação do aterro, tendo em 

vista que locais que apresentem solos mais profundos são aconselhados, e terrenos rochosos não 

são indicados, devido ao alto custo de escavação (WEBER e HASENACK, 2000).  É observado 

para a área de estudo, a existência de áreas com Plintossolo. Desta forma, a água permanece mais 

tempo no perfil quando o solo é adjetivado de plíntico, pois neste horizonte ocorre uma maior 

profundidade agindo como uma barreira física a percolação da água em direção ao lençol 

Variável Peso 

Declividade 0,3 

Geologia 0,025 

Uso e Cobertura 0,2 

Área Urbana 0,05 

Rios 0,2 

Estrada 0,05 

Solo 0,1 
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freático, sendo de extrema importância para a contenção de possíveis vazamentos de chorume ou 

outros materiais líquidos do aterro. 

Outra importante característica é referente ao uso e cobertura do solo da região, pois o 

tipo de atividade realizada na área que se pretende implantar o aterro e o tipo de solo presente no 

local irá proporcionar uma melhor condição para este empreendimento. A legislação destaca e 

sugere áreas de pastagens como as mais indicadas para receberem a instalação do aterro. 

No caso da hidrografia, deve-se levar em conta uma possível contaminação provocada 

pelo aterro na qualidade e no uso das aguas superficiais próximas, violando a Lei das Águas 

9.433/1997 que estabelece obrigações e punições em caso de contaminação dos corpos hídricos. 

Então é necessária uma distância mínima entre o aterro e os corpos hídricos com intuito de evitar 

possíveis acidentes. Neste estudo foi adotada a distância mínima de 200 metros. 

A alta declividade faz com que o material não consolidado fique instável e propenso a 

infiltrações. A declividade do terreno é um parâmetro básico para a construção de um aterro 

sanitário (KONTOS, KOMILIS e HALVADAKIS, 2005). Áreas que apresentam altas altitudes 

não são indicadas, pois se destaca o grande custo relacionado à construção e manutenção dos  

aterros nestes locais, além do risco devido à dificuldade do escoamento e drenagem, quando estes 

estão localizados em uma encosta muito plana. 

Outro fator relevante são as estradas e os acessos viários, visto que a proximidade das 

rodovias facilita o transporte de resíduos para disposição final no aterro sanitário.  

A geologia das áreas também é um fator importante, tendo em vista que é necessário o 

conhecimento do tipo de material formador dos solos da região, da mineralogia daquela região, 

sendo que áreas com geologia mais rochosas não são indicadas para a instalação de aterros, 

devido ao alto valor monetário empregado para escavação da área.  

Cada critério foi estabelecido de acordo com as importâncias das variáveis e de acordo 

com a legislação vigente. 
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Figura 2 - Mapas processados referente a cada parâmetro analisado. 

 

 
Fonte: Autores (2018). 
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3.2 SELEÇÃO DAS ÁREAS POTENCIAIS 

O local selecionado para implantação de um aterro deve possuir características que 

permitam controlar os riscos de contaminação da água, do ar e do solo e possibilite a sua 

utilização por período de 20 anos além de ser dotado de amplitude. Segundo a ABNT 

13896/1997 a topografia é um fator determinante na escolha da implantação do projeto 

construtivo e nas obras de terraplenagem no processo de construção das instalações. 

Recomendam-se locais com declividade superior a 1% e inferior a 30% (porém o município não 

possui grandes amplitudes). 

Após as confecções dos mapas, o procedimento seguinte é unir os dados obtidos de todas 

as variáveis levadas em consideração (drenagem, tipo de solo, uso e cobertura do solo, estradas, 

mancha urbana, declividade e geologia), possuindo apenas um shape com os atributos necessários 

para realização das médias de cada item selecionado pelos autores, bem como a média ponderada 

das variáveis, possibilitando desta forma a geração das áreas potenciais para a implantação do 

empreendimento. Diante disso, os dados a seguir apresentam um arquivo que satisfaz todos os 

critérios já explanados no presente estudo. 

 

Figura 3 - Mapas processados referente a cada parâmetro  

analisado. 

 
Fonte: Autores (2018). 

 

Foi realizado o agrupamento das classes do resultado, em que temos: Péssimo, Ruim, 

Regular, Bom e Excelente conforme mostrado na Figura 3.  

Fonte: Autores (2018). 

Figura 4 - Áreas potenciais para instalação 

do aterro via PA. 
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Os locais apontados em azul escuro (Figura 3), localizados ao sul do município de 

Concórdia do Pará, representam as áreas potenciais para implantação do aterro se apresentam 

próximas ao centro urbano, mas respeitam os limites de distância estabelecidos, são as áreas que 

atenderam de melhor forma aos critérios estabelecidos, portanto as consideradas mais aptas para 

a implantação. As áreas em branco são as áreas excludentes à implantação, ou seja, aquelas que 

não devem ser levadas em consideração, estipuladas pela legislação além dos critérios adotados 

no trabalho. 

Apesar da apresentação das áreas potenciais para a instalação do empreendimento, é 

necessário que seja realizada uma visita in loco para uma análise mais completa a respeito dos 

locais de instalação. 

Foram identificadas pelo menos 6 áreas, classificadas como excelentes, para a instalação 

do empreendimento, visto que grande parte se apresenta ao sul município de Concórdia, tendo 

como principal via de acesso a PA-140 (Figura 4), que para a implantação do aterro em tais locais 

seriam respeitados os limites e normas estabelecidas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste estudo conclui-se que é possível selecionar áreas com potencial para 

instalação de um aterro sanitário no município de Concórdia do Pará/PA utilizando-se o 

geoprocessamento. O estudo envolveu critérios como: declividade, drenagem, áreas urbanas, 

estradas, geologia, tipo de solos, uso e cobertura do solo; além do tamanho da área, distância do 

centro gerador de resíduos. Foram definidas 6 possíveis áreas para implantação do aterro 

sanitário. Tais áreas dependem ainda, de um detalhamento da vulnerabilidade física, dos aspectos 

econômico financeiro e outros que forem necessários por meio de avaliações de campo e análises 

laboratoriais.  

No que diz respeito à metodologia empregada no trabalho, houve a adequação para a 

finalidade desejada do estudo e o emprego da ferramenta SIG a este processo de seleção de áreas 

aptas a instalação de aterros sanitários se mostrou satisfatório. Visto que foi possível a indicação 

de 6 áreas potenciais para implantação do empreendimento, além do que tais áreas apresentam 

limite superior a necessidade mínima sugerida para o total de habitantes estimados para o ano de 

2036. 
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Por fim, é esperado que o município de Concórdia do Pará se adeque à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, promovendo a construção de um aterro sanitário em seus domínios 

municipais. Cabe refletir também o planejamento de um consórcio entre os municípios vizinhos 

para instalação de um aterro sanitário, além de estabelecer um gerenciamento adequado ou 

fortalecer o já existente para pôr fim à problemática dos resíduos urbanos no local. 

 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13.896: Aterros de resíduos 

não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro. 1997. 
 

BRASIL. Lei 12.305, de 2 de Agosto de 2010. Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Brasília, 

DF, ago 2010a. 
 

CALIJURI, M. L.; MELO, A. L. D. O.; LORENTZ, J. F. Indentificação de Áreas para 

Implantação de Aterros Sanitários com Uso de Análise Estratégica de Decisão. Informática 

Pública, 09 Dezembro 2002. 231-250. 
 

CHURCH, R. L. Geographical information systems and location science. Computers & 

Operations Research, 29, n. 6, 2002. 541-562. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativa Populacional. 

[S.l.]. 2018. 
 

KONTOS, T. D.; KOMILIS, D. P.; HALVADAKIS, C. P. Siting MSW landfills with a spatial 

multiple criteria analysis methodology. Waste Management, 25, n. 8, 2005. 818-832. 
 

SILVA, J. X. D.; ZAIDAN, R. T. Geoprocessamento & Análise Ambiental - Aplicações. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
 

SUMATHI, V. R.; NATESAN, U.; SARKAR, C. GIS-based approach for optimized siting of 

municipal solid waste landfill. Waste Management, 28, n. 11, 2008. 2146-2160. 
 

WEBER, E.; HASENACK, H. Avaliação de áreas para instalação de aterro sanitário através 

de análises em SIG com classificação contínua dos dados. UFRGS. Porto Alegre. 2000. 
 

ZAMORANO, M. et al. Evaluation of a municipal landfill site in Southern Spain with GIS-aided 

methodology. Journal of Hazardous Materials, 160, n. 2-3, 30 Dezembro 2008. 473-481. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

GEOTECNOLOGIA APLICADA NO ESTUDO DA ARBORIZAÇÃO VIÁRIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

 

Jéssica Sueli Pereira da Silva1; Denilson do Nascimento Reis Junior2; Leticia Maria Viana 

Negrão1; Julyanna Gabryela da Silva Batista1; Lucas Jully Miranda Modesto1; Merilene do 

Socorro Silva Costa3 

 
1 Discentes de Engenharia Florestal. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

jessikamant0529@gmail.com. 

leticianegrao.floresta@gmail.com. 

julyanna_gabryela@hotmail.com. 

eng.florlucas@gmail.com. 
2 Engenheiro Florestal. Universidade Federal Rural da Amazônia.engftaldenilsonjr@gmail.com.  
3 Doutora em Ciências Agrárias com aplicação da Geotecnologia. Universidade Federal Rural da 

Amazônia. merilene@hotmail.com 

 

RESUMO  

A arborização viária possui importante papel na manutenção do equilíbrio físico ambiental e por 

isso é considerada um indicativo de qualidade de vida, nesse sentido, o Sistema de Informações 

Geográficas é uma ferramenta de auxílio ao planejamento urbano e mostra-se bastante útil para o 

monitoramento das árvores implantadas em uma determinando ambiente. O objetivo do presente 

estudo foi Georreferenciar às espécies arbóreas localizadas na principal via do campus da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém do Pará, visto que no campus é possível 

observar algumas espécies arbóreas que apresentam pouca diversidade além de copas pouco 

volumosas ou que estão afastadas da rua, com isso deixam de fornecer serviços essenciais à 

comunidade. O estudo foi conduzido pelas ferramentas da geotecnologia, com o 

georreferenciamento das espécies que estão a uma distância de 5m da borda da via, além disso, 

identificamos e classificamos os indivíduos segundo sua condição fitossanitária. Dentre os 

principais resultados verificou-se que a via apresentou um total de 69 indivíduos arbóreos, 

reunidos em 5 famílias, 5 gêneros e 5 espécies, algumas espécies apresentaram bifurcações, fuste 

tortuosos, copa quebrada, sem copa, significando que as mesmas estão mortas. Portanto por meio 

do estudo foi possível realizar o levantamento da atual situação da arborização da principal via da 

Universidade, a qual apresentou pouca variedade de espécies, sendo possível verificar onde cada 

espécie está localizada por meio do mapa confeccionado pela ferramenta do sensoriamento 

remoto e geoprocessamento das imagens com os respectivos bancos de dados que foram 

coletados, através dos pontos do GPS. 

  

Palavras-chave: Sistema de informação geográfica. Geoprocessamento. Espécies arbóreas  

 

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

A arborização viária possui importante papel na manutenção do equilíbrio físico-

ambiental e por isso é considerada um indicativo de qualidade de vida, com isso, o principal fator 

que, historicamente, contribuiu para a implantação da arborização é o embelezamento que esta 

proporciona, mas devido ao dinamismo que a utilização de plantas propícia à paisagem 

construída, está também vem a promover o bem-estar aos seres humanos (SILVA, 2008; 

BORTOLETO, 2004). 

Neste aspecto Pagliari (2013), afirmou que planejar a arborização de ruas é escolher a 

árvore certa para o lugar certo focando sempre nos objetivos do planejador sem que se atropele as 

funções ou o papel que a árvore desempenha no meio urbano. Por isso é importante ressaltar que 

não basta apenas pensar no plantio de uma espécie pelo seu apelo estético e ornamental, é 

fundamental que se prime pelos aspectos do entorno e pelo conhecimento das singularidades das 

espécies. 

Um projeto de arborização, por exemplo, deve levar em conta as características do local e 

seu entorno, incluindo-se nesta caracterização a direção e o sentido dos ventos predominantes, o 

percurso da insolação e a perspectiva de visualização. Nesse sentido, deverá ser buscado um 

equilíbrio entre a variação e a regularidade da paisagem partindo sempre de um pré-

planejamento. (MANUAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA ARBORIZAÇÃO URBANA DE 

BELÉM, 2013). 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma ferramenta de auxílio ao 

planejamento urbano e mostra-se bastante útil para o monitoramento das árvores implantadas em 

uma determinando ambiente, as ferramentas de Geoprocessamento vêm sendo muito utilizadas, 

dada à rapidez, segurança e confiabilidade dos dados em análise o que permitem também o 

tratamento de dados, gerando informações e viabilizando soluções através de modelagem e 

simulações de cenários (ROCHA, LAMPARELLI, 1998). 

Segundo estudo conduzido por Spadotto (2009), a interação do SIG/Banco de Dados é de 

fundamental importância para a agilidade de tomada de decisões e localização precisa das 

espécies arbóreas que compõem a arborização. O SIG sistematiza dados georreferenciados que 

possibilitam um planejamento e monitoramento de assuntos ligados ao espaço físico geográfico 

através dos produtos gerados pelo sistema, que são arquivos digitais incluindo mapas, tabelas, 
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gráficos e relatórios (CÂMARA, 2016). 

Diante desse contexto, o objetivo da presente proposta visa Georreferenciar as espécies 

arbóreas localizadas na principal via do campus da Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA), Belém-PA, a fim de apresentar um panorama da arborização da via, contribuindo com o 

conhecimento sobre os aspectos que compõem a arborização por meio da confecção de mapas.  

 

2. METODOLOGIA  

O estudo foi conduzido no campus da Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA 

em Belém do Pará. Levantou-se os dados da arborização do sistema viário a partir do 

georreferenciamento com uso do levantamento de banco de dados da tecnologia aplicada pelo 

GPS (Global Positioning System). Foram feitas coletas das coordenadas geográficas de todas as 

árvores que estão presentes a 5m da borda da principal via do campus. Essas informações foram 

armazenadas em um hardware em ambiente Sistema de Informações Geográficas (SIG) o que 

tornou possível a confecção de mapas temáticos por meio do software ArcGIS versão 10.1. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram especializadas um total de 69 indivíduos arbóreos, reunidos em 5 famílias, 5 

gêneros e 5 espécies. A espécie mais recorrente foi a Hevea brasiliensis. (Willd. ex A.Juss.) 

totalizando 42 indivíduos seguida pela Tabebuia sp com 8, Mangifera indica L. com 7, 

Bertholletia excelsa Bonpl. com 2, Syzygium jambos (L.) Alston com 1 e 8 indivíduos que não 

foram identificados. A grande quantidade da espécie seringueira está bastante relacionada com o 

próprio contexto histórico da região norte além, de ser uma planta frequentemente presente nas 

ruas da maioria das cidades Amazônicas, característica da floresta Amazônica nas margens de 

rios e lugares inundáveis da mata de terra firme (MALAVASI, 2009; LORENZI, 2000). 

Planejar a arborização é indispensável para o desenvolvimento urbano, uma vez que os 

dados precisam ser contextualizados para a tomada de decisões, nesse sentido o Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) vem a ser uma ferramenta de auxílio ao planejamento e mostra-se 

cada vez mais conveniente, uma vez que permite identificar visualmente os componentes urbanos 

e apresenta ainda com vantagens a possibilidade de gerar informações a partir do conjunto de 

dados básicos, que são visualizados separadamente (SCHUCH, 2006; ALVAREZ, 2004; 
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CÂMARA et al., 1999). Desse modo, foi possível a elaboração de um mapa onde se demarcou a 

localização de cada espécie arbórea ao longo da principal via dentro do campus. 

 

Figura 1 – Distribuição Espacial das Árvores no Campos da Universidade Federal Rural da Amazônia. 

 
Fonte: Jéssica Silva, 2018.  

 

Na medida em que as espécies foram identificadas foi possível observar as condições 

fitossanitárias das árvores que apresentaram em sua grande parte problemas, segundo Grey et al. 

(2008). As espécies arbóreas devem apresentar boas condições fitossanitárias a fim de atender 

aos serviços para o qual elas são fundamentais como redução da poluição atmosférica e sonora, 

radiação ultravioleta, diminuição do aquecimento local, escoamento superficial do solo e da 

erosão, diminuição do efeito de ilhas de calo. No campo as espécies apresentaram bifurcações, 

fuste tortuosos, copas quebradas, sem as copas, árvores mortas e a ocorrência de certos tipos de 
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insetos-praga e ervas. 

Figura 2 – Qualidade fitossanitária das árvores. 

 

Fonte: Jéssica Silva, 2018. 

 
4. CONCLUSÃO 

 Por meio da geotecnologia foi possível realizar o levantamento da atual situação da 

arborização da principal via da UFRA a qual apresentou pouca variedade de espécies e dentre a 

mais representativa destacou-se a seringueira (Hevea brasiliensis). Além disso, o estudo contribui 

no conhecimento das principais espécie presentes ao longo do tramite e de suas condições 

fitossanitárias, que atualmente apresentam grandes problemas e que deixam de prestar serviços 

essenciais à comunidade acadêmica como o sombreamento. 
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RESUMO  

O solo é constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas, sendo tridimensionais dinâmicos e 

formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial, 

presentes nas extensões continentais da terra. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo 

monitorar a dinâmica do carbono dissolvido, presente na solução do solo em duas microbacias 

paraenses. Observou-se entre os anos de 2014 e 2015, os teores de Carbono Orgânico Dissolvido 

(COD), Carbono Inorgânico Dissolvido (CID) e Carbono Total Dissolvido (CTD) presentes em 

amostras de solução solo em profundidades de 30 e 60 cm de seis Agrossistemas (Vegetação 

ripária, SAFs, Capoeira com regeneração de até 20 anos, Agricultura de derruba e queima, 

Agricultura sem queima/Trituração e Pastagem) em duas microbacias (Microbacia do Igarapé 

Cumaru/MIC e Microbacia do Igarapé São João/MISJ), localizadas no município de Igarapé Açú, 

nordeste paraense. Estas amostras foram coletadas por meio de sondas extratores de sucção de 

cápsula porosa, filtradas em microfibra de vidro (para análise de COD) e microfibra de acetato de 

celulose (para análise de CID), armazenadas em câmara escura a 4°C. Os resultados destas 

mostraram uma variedade espaço-temporal e em profundidade nos teores de COD e CTD e 

variação de forma heterogênea de CID, com elevados teores de COD e CTD nos Agrossistemas 

Pastagem e Queima e baixos nos SAFs e na Vegetação Ripária. Estes nos mostram a influência 

do uso indevido do solo no fluxo de carbono da região estudada e da condição dos SAFs como 

Sistema Sustentável. 

 

Palavras-chave: Fluxo de carbono. Solução solo. Microbacias paraenses. 

 

Área de Interesse: Química Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O solo é constituído por partes sólidas, líquidas e gasosas, sendo tridimensionais 

dinâmicos e formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto 

superficial, presentes nas extensões continentais da terra (EMBRAPA, 2006). A caracterização da 

fase líquida é de grande relevância para o monitoramento dos atributos físicos, químicos e 

biológicos, servindo de base para a adoção de práticas de manejo adequado (Souza et al, 2013).  

 Dentre estes atributos destaca-se o carbono, que representa fundamental importância para 

o processo de fotossíntese das plantas. O carbono é composto pela matéria orgânica e pode ser 

considerado como um indicador de qualidade ambiental, o qual desempenha muitas funções e 

processos do solo (Sampaio et al., Jerkeet al., 2012; Santos, 2012). Atualmente, um grande 

destaque tem sido concedido a Amazônia em termos dos estoques de carbono contidos nos seus 

ecossistemas como precursores em potencial de aumentos nas concentrações de CO2 

atmosféricos.  

Segundo (MARQUES, 2013) determinar os estoques de carbono no solo, bem como os 

atributos do solo que interferem neste são de extrema importância na determinação de práticas de 

manejo e conservação do ambiente que mantenham o carbono no meio terrestre.  

 Sendo assim, e de extrema importancia realizar estudos para analisar o comportamento 

deste no meio ambiente, através de equipamentos especilizados, dentre os quais destaca-se a 

utilização de sondas extratoras munidas de cápsulas porosas (Lao et al., 2003; Blanco et al., 

2008) devido a sua facilidade, baixo custo, eficiência e a permissão da repetição da coleta por 

longos períodos em uma mesma área, processo este impossibilitado por outras técnicas.  

 O manejo irregular do solo pode gerar consequências drásticas ao meio ambiente. Dentre 

as tecnologias disponíveis para a recuperação da capacidade produtiva do solo, tem-se a 

agricultura sem queima e os sistemas agroflorestais (Embrapa, 2003). Quanto aos sistemas 

agroflorestais (SAFs), que consistem em uma combinação de sistemas agropastoris de forma 

integrada e sustentável (Assis, Júnior et al., 2003), pode se dizer que equivale a um sistema 

versátil e vantajoso, visto que atua na redução do desmatamento devido ao fato de destituir os 

ciclos de culturas migratórias (Smith et al, 1998), bem como no melhoramento da renda do 

produtor, que terá o que colher durante todo o ano (OLIVEIRA et al, 2010).  

 Portanto, o objetivo deste trabalho foi monitorar a dinâmica do carbono orgânico e 
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inorgânico dissolvido, presente na solução do solo em duas microbacias paraenses: Igarapé 

Cumaru e Igarapé São João, sendo observados seis agrossistemas: SAFs, vegetação ripária, 

Capoeira com regeneração de até 20 anos, agricultura de derruba e queima, agricultura de derruba 

sem queima/trituração e pastagem. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO. 

Conforme a figura 1, o presente estudo está inserido dentro da área das microbacias dos 

Igarapés Cumaru, com aproximadamente 1.850 ha (1°11’ S, 47°34’ W) e São João com 1.330 ha 

(01° 10' S, 47° 32' W), sendo situadas a cerca de 12 (doze) km de distância da sede do município 

de Igarapé Açu - PA. Os solos da região são classificados no grupo latossolo amarelo, seu clima é 

do tipo climático Ami e do sub-tipo climático Am2 (Köppen) com temperatura média anual em 

torno de 26,5 ºC e precipitação anual em torno de 2500 mm (MENEZES, 2018). 

Figura 1. Localização das sondas extratoras nas microbacias dos igarapés Cumaru e São João, município 

de Igarapé Açu, Nordeste Paraense. 

 
Fonte: Laboratório de Sensoriamento Remoto, Embrapa Amazônia Oriental, 2015. 
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2.2 AMOSTRAS, COLETA DE DADOS E ANÁLISE DE DADOS. 

As coletas ocorreram no período Chuvoso (Março a Junho), Transição 1 (TR1, Julho a 

Agosto), seco (Setembro a Dezembro) e Transição 2 (TR2, Janeiro a Fevereiro), período 

caracterizado na região amazônica. As mesmas foram realizadas no período de Fevereiro de 2014 

a Abril de 2015, sendo extraídas mensalmente por meio de sondas extratoras via sucção, 

instaladas em uma área de 0.5 hectare na profundidade de 30 e 60 cm, sendo quatro pontos 

distribuídos nos seis agrossistemas, destes foram situados 2 (duas) repetições nas microbacias: 

Igarapé Cumaru (MIC) e Igarapé São João (MISJ), totalizando 24 (vinte e quatro) pontos de 

amostragem conforme a figura 2. 

Figura 2: Extratores de solução solo instalados na área de estudo. 

 

Fonte: Autor, 2015. 

As amostras foram armazenadas em frascos de polietileno, sendo reservada uma porção, 

de cada amostra, para análise de Carbono Orgânico Dissolvido (COD), preservada em Solução de 

Ácido Fosfórico 10% e outra para análise de Carbono Inorgânico Dissolvido (CID), preservado 

em Thymol. Em seguida, as mesmas foram encaminhadas ao laboratório da Embrapa Amazônia 

Oriental e filtradas em microfibra de vidro de porosidade nominal 0,7 µm (para análise de COD) 

e em microfibra de 0,45 µm (para análise de CID), sendo, armazenadas longe da luminosidade 

sob 4ºC até a análise. Os teores de COD e CID foram determinados TOC-V/CSN Shimadzu, 

onde o CO2 proveniente da combustão é analisado em detector de infravermelho não dispersivo. 

O teor de CTD foi obtido por meio da soma entre os teores de COD e CID por ponto. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Maiores teores de carbono ocorreram no período de estiagem (seco), sendo que, a 

precipitação contribui para percolação deste no meio inferindo na sua retenção na solução do 

solo. 

Figura 3 – Teores obtidos do Agrossistema Vegetação Ripária nas MIC e MISJ a 30 e 60 cm. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Figura 4 – Teores obtidos do Agrossistema SAFs nas MIC e MISJ a profundidades de 30 e 60 cm. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 5 – Teores obtidos do Agrossistema Capoeira nas MIC e MISJ a profundidades de 30 e 60 cm. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 
Figura 6 – Teores obtidos do Agrossistema Queima nas MIC e MISJ a profundidades de 30 e 60 cm. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Conforme a figura 3 e 5, observa-se que entre as estações (Chuvosa, seca, TR1 e TR2) 

para cada microbacia, agrossistema e profundidades de 30 e 60 cm, os teores de CTD foram mais 

elevados na vegetação com regeneração de até 20 anos/capoeira tendo como resultados 8,57±0,72 

mg/L e 7,29±0,39 mg/L na MIC e na MISJ obtiveram-se os valores 22,46±7,67 mg/L e 

14,00±1,14 mg/L. Que em comparação com a vegetação ripária (10,77±5,61 mg/L e 2,28±0,70 

mg/L na MIC e 16,02±2,58 mg/L e 19,06±4,85 mg/L na MISJ), mostra que estas vegetações não 

são capazes de fixar o carbono disponível na solução do solo com a mesma capacidade de uma 

vegetação mais antiga. 

Nas figuras 6 e 7, os valores encontrados para o parâmetro de CTD no agrossistema de 

queima das respectivas profundidades de 30 e 60 cm (13,48 mg/L e 15,51±3,37 mg/L na MIC e 

31,64±37,90 mg/L e 20,51 mg/L na MISJ) apresentou uma diferença considerável em relação ao 

agrossistema de trituração (11,08 mg/L e 11,69 mg/L na MIC e 9,27 mg/L e 7,46±1,51 mg/L na 

MISJ), ocorrendo excesso de carbono na solução do solo como efeito da prática de agricultura 

com queima. Este resultado pode estar relacionado aos restos de vegetais carbonizados residuais, 

que podem até duplicar a quantidade de carbono nas camadas mais superficiais do solo. 

Figura 7 – Teores obtidos do Agrossistema Trituração nas MIC e MISJ a profundidades de 30 e 60 cm. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MIC
CID

30cm

MIC
COD
30cm

MIC
CTD

30cm

MIC
CID

60cm

MIC
COD
60cm

MIC
CTD

60cm

MISJ
CID

30cm

MISJ
COD
30cm

MISJ
CTD

30cm

MISJ
CID

60cm

MISJ
COD
60cm

MISJ
CTD

60cm

[ 
m

g.
L-

1
]

TR2 CHUVOSO TR1 SECO



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 8 – Teores obtidos do Agrossistema Pastagem nas MIC e MISJ a profundidades de 30 e 60 cm. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Para os teores de COD obteve-se variação espaço-temporal nos resultados obtendo-se 

teores mais baixos nos agrossistemas de SAFs das respectivas profundidades de 30 e 60 cm 

(2,54±1,78 mg/L e 3,45±0,34 mg/L na MIC e 5,85±5,40 mg/L e 7,79±3,33 mg/L na MISJ), 

ambos observados nas figuras 4, e na vegetação ripária (1,97±0,55 mg/L na profundidade de 60 

cm na MIC), observado na figura 3, que possuem uma cobertura vegetal mais ampla e diversa em 

relação aos outros agrossistemas contribuindo para maior retenção no meio. 

Conforme a figura 6 e 8, nos agrossistemas de queima e pastagem, apresentaram as 

maiores concentrações. Ocorrendo na queima os valores 18,99±12,25 mg/L e 14,63±2,62 mg/L 

na MIC e 23,97±23,44 mg/L e 19,45±2,20 mg/L) na MISJ e na pastagem (7,81±0,42 mg/L e 

6,95±3,29 mg/L na MIC e 22,52±6,39 mg/L e 15,96±7,35 mg/L na MISJ. Na qual apresentam 

características distintas, tendo-se concentrações mais elevadas na MISJ. Em relação aos teores de 

CTD (figuras 3 a 8), as concentrações foram menores nos agrossistemas SAFs e vegetação ripária 

nas profundidades de 60 cm. Foram observados teores mais elevados na pastagem e na queima, 

destacando-se na MISJ, onde os valores apresentaram-se mais elevadas. Estes fatores podem ser 

justificados, segundo o estudo de MENEZES (2018), que verificou que as águas subterrâneas 

destas microbacias possuem maiores concentrações de COD nos agrossistemas queima e 

pastagem na MIC e menores teores na vegetação ripária da MISJ. 
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Os valores apresentaram-se mais elevados a 30 cm (camada superficial), assim como o 

observado por MARQUES et. al. (2012) em seus estudos na Amazônia Central e NEU (2009) na 

bacia do alto Xingu. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto, para o DIC obteve-se resultados abaixo da faixa de 2 mg/L para as 

duas microbacias, com variação de forma acentuada. Quanto aos teores de CTD e COD, as 

maiores concentrações ocorreram no agrossistemas queima e pastagem sendo menores no SAFs e 

na vegetação ripária, o que nos mostra os efeitos do mau uso do solo sobre o fluxo de carbono, 

apontando os SAFs como sistema sustentável, com o posicionamento da capoeira acima da 

vegetação ripária e da queima acima da trituração, em relação às concentrações de CTD, 

denotando a atuação negativa do desflorestamento e da prática de queima sobre o estoque de 

carbono. 
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RESUMO 

Este trabalho partiu de pesquisas e observações feitas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

onde desenvolveu-se aulas teóricas (tradicionais) e práticas (simulações computacionais), 

levando em consideração as problemáticas enfrentadas tais como, cansaço dos discentes, 

estrutura física da escola, formação especifica de docentes para trabalhar com este público. Isso 

levou-nos a utilizar simulações que estão inseridas no portal phet (Universidade do Colorado) 

com objetivo de contribuir e auxiliar no processo de aprendizagem destes discentes. A 

temática abordada tanto na aula teórica quanto na aula diferenciada foi “estados da matéria,” e a 

mesma ocorreu em uma escola localizada no município de Conceição do Araguaia – PA na 

turma da quarta etapa da EJA. Os referenciais teóricos abordados revelam a especificidade do 

público nesta modalidade de ensino. A metodologia utilizada para o desenvolvimento das 

atividades teórica e práticas foi uma pesquisa de campo, com uma abordagem quali – 

quantitativo e a mesma ocorreu em etapas, com isso foi possível confirmar através dos 

resultados obtidos que este caminho metodológico traçado era o mais viável dentro do contexto 

social e econômicos que a escola ser encontrava. Os resultados mostraram que Utilização do 

laboratório virtual phet foi importantíssimo como ferramenta didática no auxílio do professor, 

isso ficou evidente com a afirmação de 75% dos investigados consideraram a utilização das TICs 

uma facilitadora do conhecimento. Diante dos dados e observações obtidas, considera-se 

imprescindível que o docente usufrua não somente do método tradicional, mas também de 

novas metodologias que buscam facilitar a absorção do conhecimento e coloque o discente 

como principal construtor desse conhecimento. Portanto, a utilização de laboratórios virtuais 

neste contexto educacional que a sociedade contemporânea enfrenta, torna-se um recurso 

pedagógico fundamental no processo de ressignificação da aprendizagem. 

 

Palavras chaves: Aprendizagem. EJA. Laboratório virtual. 
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INTRODUÇÃO 
 

A educação de jovens e adultos (EJA) parece ser um dos grandes desafios do sistema 

educacional brasileiro atualmente, pois a mesma visa formar indivíduos que não conseguiram 

concluir os seus estudos na idade correta, logo, a própria busca não somente minimizar o 

analfabetismo, mas também insere os mesmos novamente no meio educacional (RIBEIRO & 

BARRETO, 2012). 

Entretanto, para esta inserção ocorrer é fundamental que os docentes busquem explorar o 

meio social dos discentes, pois conforme Ribeiro e Barreto (2012) é necessário recorrer ao 

conhecimento prévio dos alunos para assim superar as problemáticas recorrentes na EJA, dos 

quais, cansaço, indisponibilidade, tempo de aula e a desmotivação. Grande parte desses 

discentes apresenta vivência de mundo, logo já presenciaram inúmeras experiências que podem 

ser trazidas para dentro de sala de aula e utilizadas pelos professores, unindo assim o 

conhecimento do senso comum com o científico. 

Dentro desse contexto escolar é importante utilizar metodologias que estejam voltadas 

para a capacitação do estudante não somente como acadêmico, mas também como cidadão, 

logo o uso de experimentação no ensino de ciências no nível fundamental através de laboratório 

reais e virtuais explora este aspecto. Ao declarar a ideia de Educação direcionada para os 

discentes, Delizoicov e Angotti (1994) afirmam que é conveniente um trabalho experimental 

que tenha uma margem para discussão e interpretação de resultados obtidos. 

Conforme Gaspar (2009), a experimentação no ensino fundamental é um auxílio que 

facilitar a inter-relação entre os aprendizes e os objetos de conhecimento teórico e prático, ou 

seja, une a interpretação do sujeito aos fenômenos e processos naturais observados, pautados não 

apenas no conhecimento cientifico já estabelecido, mas pelos saberes e hipóteses levadas pelos 

estudantes, diante de situações desafiadoras. 

Logo, utilização da plataforma phet como laboratório virtual através de suas simulações 

torna-se uma ferramenta fundamental na experimentação no ensino de ciências na (EJA), pois 

segundo Leão, Rehfeldt e Marchi (2013) este recurso didático tanto pode facilitar a ministração 

das aulas com também a construção do conhecimento, uma vez que o mesmo concedi a 

possibilidade de interação e coletividade. 

Sendo assim, este artigo tem como objetivo avaliar as contribuições da utilização da 
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plataforma phet para a experimentação no ensino de ciências na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) em uma escola pública do município de Conceição do Araguaia-PA. 

1.1 EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

É inegável que estamos em uma era digital em que as informações chegam muito rápido. 

Lévy (1999, p. 35) nos esclarece que “a transmissão de informações digitais pode ser feita por 

todas as vias de comunicação imagináveis”, logo, pode-se perceber que esta transmissão de 

informações pode alcançar todos os segmentos da sociedade. 

Essas TICs (tecnologias de informação e comunicação) podem enquanto meios 

pedagógicos nos auxiliar no processo de aprendizagem dos discentes, haja vista que, estes 

recursos se utilizados adequadamente pelos professores, segundo Kafer e Marchi (2015), pode 

trazer uma melhora significativa nas aulas como também uma diversidade maior no 

desenvolvimento das mesmas. 

Essas tecnologias também podem ser utilizadas como laboratórios virtuais, podendo-se 

tornar uma ferramenta crucial na melhoria da qualidade do ensino, pois a mesma vem 

ganhando destaque desde os séculos passados no que diz respeito à formação cientifica dos 

indivíduos, entretanto na sociedade contemporânea essa perspectiva da experimentação vem 

mudando. Segundo Marandino et al. (2009, p. 3): 

“A utilização de atividades experimentais no ensino adquiriu uma 

perspectiva diferente da assumida em meados do século passado, 

perdendo a perspectiva de formação de cientistas e voltando-se para a 

melhoria da qualidade do ensino e para formação de alunos críticos”. 
 

Nota-se que segundo a autora, as atividades experimentais quase sempre estiveram 

presentes no que diz respeito à formação dos indivíduos, no entanto com o passar dos anos essa 

formação foi sendo mais abrangente dentro do contexto social e financeiro do país. 

Logo, são perceptíveis as contribuições que a experimentação pode proporcionar ao 

âmbito escolar dentro da modalidade da EJA, pois segundo Westphal et al (2006) as práticas 

experimentais tem como intuito de auxiliar e facilitar a aprendizagem dos educandos 

esclarecendo os assunto que estão contidos em cada temática, fazendo com que parte teórica 

seja explorada dentro da parte prática ou vice-versa, proporcionando conceitos palpáveis e que 

anteriormente eram abstratos. 
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Utilização do Portal Phet no Ensino de Ciências na EJA 

Na sociedade atual, a utilização da tecnologia em diversos segmentos da mesma vem 

ganhando destaque devido suas diversas maneiras de abordar conteúdos. Pois de acordo com 

Rossi (2015, p. 23) “As novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) foram umas das 

poucas inovações tecnológicas que provocaram grandes mudanças econômicas e sociais nas 

últimas décadas”. 

Nesse mundo digital, uma das áreas que mais se beneficiaram deste avanço tecnológico 

foi o meio educacional, através de softwares computacionais. Silva, Netto e Souza (2016) 

afirma que a área da físico-química foi a que primeiramente se beneficiou desses softwares, 

pois de acordo com Ribeiro e Greca (2003), isso correu somente no final dos anos 90 é que os 

softwares foram acomodados para atender não somente a pesquisa como também o ensino, 

servindo assim como instrumentos de metodologia. 

Essas tecnologias têm feito o sistema educacional repensar sua maneira de abordar os 

conteúdos, de acordo com Moran (2004), a sociedade mudou, logo é de suma importância que 

o sistema educacional mude também, não deixando de lado o sistema educacional tradicional, 

mas inserindo no meio educacional novas metodologias que façam com que o conhecimento 

seja significante para o discente. 

Dessa forma, um método didático que minimizaria esta lacuna no sistema educacional 

brasileiro, segundo Fehlberg, Vargas e Costa (2016) é a utilização de laboratórios virtuais no 

ensino de ciências, em particular o Phet (Physics Education Technology da University Colorado 

at Boulder), que surge como uma ferramenta poderosa dentro do âmbito educacional, para 

propor uma nova maneira de ministrar conteúdos. Para Mendes et al. (2015) estes laboratórios 

virtuais possuem ferramentas de visualização que facilitam a superação dessas dificuldades. 

Logo, essas dificuldades são mais visíveis na educação de jovens e adultos, onde a 

maioria dos alunos já possui uma idade elevada e os mesmos trabalham dia todo. Pois, para 

Vieira et al. (2011) estas simulações inseridas no software Phet vem para produzir uma maior 

interação entre ciências, tecnologia, sociedade e meio ambiente (CTSA). 

A plataforma Phet Interactive Simulations proporciona esta interatividade para os seus 

usuários, a mesma foi fundada em 2002 pelo prêmio Nobel Carl Wiemam, pela Universidade 

de  
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Colorado Boulder localizada nos Estados Unidos da América (PORTAL PHET, 2002). A sua 

utilização no âmbito educacional foi fundamental para a compreensão de inúmeras temáticas 

dentro do cotidiano do discente. 

Quanto a utilização desse software em outros trabalhos no país, diversos autores 

deixaram claro sua importância no atual contexto escolar, devindo suas múltiplas simulações e 

de seu fácil acesso, pois segundo Santos (2016, pag.21) “A utilização do software é simples, 

basta apenas um computador com acesso à internet e com o acessório Java Flash instalado, 

assim os simuladores poderão ser usados sem qualquer dificuldade”. Nota-se através disso que, 

a facilidade em trabalhar com esta plataforma possibilita ao docente e ao discente uma troca de 

informações contínua proporcionando assim uma maior aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A Pesquisa foi realizada na escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Maria 

de Fátima, localizada no bairro da vila Cruzeiro, Município de Conceição do Araguaia – PA. O 

estudo ocorreu em uma turma da quarta etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

(equivalente ao 8º e 9º ano do ensino regular) durante os meses de fevereiro e setembro de 

2018. 

Tipo de pesquisa 

A pesquisa se deu a partir da aplicação de metodologias ativas (utilização de 

simuladores) com aplicação de questionários tendo uma abordagem quali – quantitativo, a 

mesma foi orientada por uma pesquisa de campo exploratória, dentro de um método hipotético-

dedutiva, pois este tipo de método possui “Conhecimento existente, modelo teórico, dedução 

das consequências, teste das hipóteses, cotejamento ou avaliação (Corroboração e refutação) e 

correção de modelos”. Logo, isso possibilitou-se uma avaliação profunda sobre o processo de 

ensino aprendizagem e métodos utilizados pelo professor, por isso, faz necessária a utilização 

desse tipo de método, pois a mesmo proporciona a confirmação ou não das hipóteses da 

problemática (LAKATOS & MARCONI 2007, APUD PRODANOV & FREITAS, 2013, P. 

33). 

Amostra 

Pesquisa foi desenvolvida com 12 alunos, sendo 7 do sexo feminino e 5 do sexo 
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Sim, algumas      Sim, na maior parte; vezes; Não, 
Nunca; 

17
% 

33
% 

50
% 

Compreensão sobre estados 
matéria 

masculino. 

A faixa etária dos alunos era de 15 a 59 anos e o turno a qual faziam parte era o noturno. 

Coleta de dados 

Como técnica de coleta de dados optou-se pelas observações e utilização de aplicação de 

três questionários, o primeiro direcionado ao professor da turma, o segundo e o terceiro 

direcionado a turma, uma na aula teórica (somente quadro e pincel) e o outro na aula 

diferenciada com a utilização do recurso pedagógico (simulador phet). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o desenvolvimento da aula teórica, foi possível aplicar uma questionário a respeito 

do assunto propriedades da matéria, com isso pode-se identificar a compreensão prévia dos 

alunos sobre a temática ministrada, como mostrar a (figura 1), em que 50% dos discentes que 

participaram da pesquisa afirmaram que não compreendiam o que eram propriedades da matéria; 

17% afirmaram que compreendiam algumas vezes e 33% asseguraram que na maior parte das 

vezes compreendiam o que eram propriedades da matéria. 

Figura 1 - A compreensão prévia dos alunos sobre a temática estados da matéria. 

Fonte: Autores. (2018). 

Constatou-se a falta de conhecimento prévio dos discentes, essa ausência pode estar 

intimamente ligada a maneira como o conhecimento é repassado. A preocupação em ouvir o 

que o aluno observa e vivencia no seu cotidiano é fundamental para uma aprendizagem 

significativa, pois é essencial que o professor deixe de ser apenas depositante de informações e 
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0% 

Não, pois não são recursos que chama a 

atenção. 

8,33% Não, pois simulações não proporcionam 

um melhor aprendizado; 

16,67% 
Sim, pois fazem com que o conteúdo seja 

compreendido com maior facilidade; 

A opinião dos discentes sobre o uso do simulador phet como 

ferramenta no ensino. 
Sim, pois faz com que o conteúdo seja 

abordado com maior facilidade, tornando a 

explicação do professor compreensível; 75% 

passe também a agregar em sua prática docente metodologias que possam tirar este aluno do 

papel de um mero coadjuvante e o incluam no papel de construtor do próprio conhecimento 

(ROSSI, 2015). 

Ao término da aula diferenciada, notou-se que as simulações utilizadas aparecem como 

uma ferramenta importantíssima dentro do contexto escolar, isso ficou claro nas afirmações dos 

alunos onde 75% afirmaram que a utilização da plataforma phet contribuiu significativamente 

na absorção do conhecimento, tornando mais compreensível o assunto trabalhado pelo 

professor, 16,67% responderam que o uso do simulador phet facilitou o conteúdo abordado, 

entretanto 8,33% afirmaram que as simulações não proporcionaram nenhum aprendizado, 

como mostra o (figura 2). 

Figura 2 - A opinião dos discentes sobre o uso da Plataforma phet. 
 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Constatou-se que a utilização do simulador phet pelo professor dentro da temática 

trabalhada foi fundamental na absorção, compreensão e facilidade do conhecimento, isso ocorreu 

devido à capacidade que este laboratório virtual possui na elaboração de compreensão de 

fenômenos científicos, permitindo assim que os próprios alunos construíssem hipóteses de 

determinados assuntos em distintos contextos sociais (BRASILEIRO & SILVA, 2015). 

Portanto, é notável a importância desses laboratórios virtuais (neste caso o simulador 
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phet) em diversos espaços educacionais, entretanto os mesmos ou outros recursos tecnológicos 

educacionais utilizados sem nenhum objetivo prévio não são capazes de proporcionar melhoria 

no processo de ensino e aprendizagem dos alunos e professores (FANTINI & MATEUS, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa demostrar as contribuições das tecnologias, informação e 

comunicação (TICs) dentro da abordagem de laboratórios virtuais no ensino de ciências na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), como uma ferramenta fundamental no processo de 

ensino aprendizagem dos discentes, servindo também como uma facilitadora e parceira do 

método tradicional, levando assim a maior promoção do conhecimento, tanto por parte do aluno 

quanto do docente. Deste modo, pode-se avaliar que 75% dos investigados reconheceram o uso 

das TICs como recurso pedagógico viável para ser utilizados no âmbito educacional. 

Com isso, no que se refere a parte experimental dos conteúdos repassados pelo 

professor, os laboratórios virtuais, neste caso o simulador phet aparece com um recurso 

didático essencial para o desenvolvimento sócio-congnitivo dos alunos, uma vez que, o mesmo 

consegue simular fenômenos que é impossível de analisar a olho nu, ou seja, ele traz para o 

concreto algum abstrato, isso ficou evidente na aceitabilidade dos investigados. 

Através das informações e dados obtidos é possível sugerir que a secretaria de Educação 

do Município de Conceição do Araguaia – PA repense seu Projeto Político Pedagógico (PPP) 

em prol de facilitar a transmissão do conhecimento e da interação entre aluno – professor e 

professor - aluno, levando em consideração sempre os diversos contextos, sociais, econômicos e 

tecnológicos, haja vista que, foi provado que a utilização de laboratórios virtuais utilizados de 

maneira correta pelo docente auxiliar o aluno na relação entre teoria e prática. 
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RESUMO 

Esse trabalho teve como objetivo fazer um levantamento dos casos de procura pela vacina 

antirrábica, para imunização de animais domésticos (cães e gatos), no município de Ourém, no 

período de campanha de vacinação (ano 2017), com o intuito de compreender a situação atual 

deste município, em relação ao conhecimento/descaso da população quanto à imunização animal. 

Tal investigação se fez necessária, devido surto ocorrido recentemente no estado do Pará (ano de 

2017), segundo dados do IBGE. Outro fato relevante, é que grande parte destes animais 

domésticos são semidomiciliados. Para fazer essa avaliação, utilizaram-se dados disponibilizados 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Ourém/PA, os quais foram analisados e tabulados, quanto 

à análise de dispersão de vacina antirrábica. Neste município, não há um monitoramento sobre o 

alcance da vacinação, em animais, ao longo dos anos. Os resultados obtidos por este trabalho 

demonstraram um alcance total de 5.351 animais dentre eles 4.502 cães e 849 gatos vacinados. 

Observando que a campanha conseguiu ultrapassar 7% da meta proposta pela SESPA que é 

imunizar 80% da população animal, pode-se concluir que não houve registros de agraves da 

raiva, no município de Ourém/PA, visto que a dispersão feita das vacinas, nos bairros da cidade, 

no período de campanha, foi homogênea e os resultados observados foram considerados 

favoráveis. 

 

Palavras chaves: Vacinação. Raiva. Campanha. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre as estratégias de prevenção e controle da raiva, destacam-se: monitoramento da 

circulação viral com encaminhamento de amostras para análise laboratorial; vacinação anual de 

80% da população de cães e gatos; observação clínica de cães e gatos; tratamento das pessoas 

expostas ao risco; controle de focos da doença; e educação em saúde MOUTINHO, 

NASCIMENTO, PAIXÃO (2015). Devido ao elevado número de casos de raiva humana, 

transmitida principalmente por cães nas décadas de 1950 e 1960 no Brasil, municípios e estados 

desenvolveram atividades e regulamentações direcionadas ao controle de zoonoses; em 

particular, da raiva, um exemplo, foi a Lei Orgânica dos Municípios publicada em 1969, no 

estado de São Paulo, que estabelecia a identificação e o controle dos fatores determinantes e 

condicionantes da saúde individual e coletiva mediante ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica de acordo com WADA, ROCHA, EIKHOURY (2011), essa Lei possui uma visão 

sistêmica, já que liga a problemática a vários setores da sociedade, e para que se haja um controle 

é necessário que todos os setores atuem coletivamente para que a meta seja alcançada. 

A SESPA (Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará) propõe para cada município 

do estado metas de alcance de imunização de animais, o qual é de no mínimo 80% da população 

de animais, sendo que isso precisa equivaler a 20% da população humana do município. O 

município de Ourém está localizado no nordeste do Pará (e possuem aproximadamente 17.237 

habitantes, segundo dados do IBGE (2018). Esse município, não possui histórico de agraves da 

raiva em humanos nos últimos anos, fazendo parte do 4º centro regional de saúde de acordo com 

a SECRETARIA de SAÚDE (2013). 

 Segundo SILVA et Al. (2013), os casos mais relevantes desta doença, para com humanos 

se dá, principalmente, por contatos com cães e gatos; “A maior parte das agressões foi provocada 

pela espécie canina, com uma proporção de 67,5% no período estudado”; FIGUEIRA, 

CARDOSO, FERREIRA (2011), “Os cães representaram 61,6% das espécies agressoras”, 

MIRANDA, SILVA, MOREIRA (2003): 

 “Nos 33 casos de raiva humana notificados durante o período de 2007 a 

2010 em Pernambuco, 21 foram transmitidos por cães (63,64%). Desses casos, 

houve uma procura pelo atendimento médico pós-exposição no sistema de saúde 

privado, onde não houve indicação de tratamento, apesar de estar em área 
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endêmica”. 

 Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento da 

situação da doença e avaliar as campanhas de vacinação antirrábica, no município de Ourém/PA, 

para animais domésticos, devido ao fato da região norte apresentar decréscimo quanto à procura 

pelas vacinas e os animais possuírem caráter semidomiciliados, ou seja, são domésticos, no 

entanto passam maior parte do tempo soltos nas ruas, de acordo com na Secretaria Municipal de 

Saúde de Ourém. 

 

METODOLOGIA 

O referido trabalho foi desenvolvido através do levantamento de dados de distribuição da 

vacina antirrábica, para animais domésticos, disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde, de 

Ourém (Figura 1), do período de campanha de vacinação, feita em dezembro de 2017. 

Figura1- Localizaço do municipio de Ourém, nordeste do Pará.

 

Fonte: Autores, 2018. 

Os dados utilizados foram coletados e tabelados através do software Excel, versão 2010, 

para ser analisado quanto à dispersão da vacina antirrábica, na zona urbana do município. De 

acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade foi dividida em sete pontos de distribuição da vacina, 
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sendo eles: Sousa, Dom Eliseu, Terminal Machadão (por ser um bairro amplo teve dois pontos de 

distribuição da vacina), Subestação e Centro, conforme a Figura 2. 

 

Figura2- Mapa da área urbana do municipio de Ourém, com seus respectivos bairros.

 
Fonte: Autores, 2018. 

 Para melhor abranger toda a população, foram distribuídas vacinas, com base na 

quantidade de pessoas por bairro, tendo em vista que no centro da cidade, a quantidade de 

pessoas é maior que nos bairros de periferia. Esta metodologia também foi realizada também por 

BANDEIRA, FILHO, SANTOS, BARBOSA (2018); porém, foi utilizada para delimitar as áreas 

de ocorrência de pós-contato humano com a vacina antirrábica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De acordo com os dados levantados, o número total de vacinas distribuídas/aplicadas, na 

zona urbana do município foi de 1.286, somando os sete bairros avaliados(Tabela1). O bairro do 

Terminal foi o que apresentou maior distribuição de vacinas, tanto para cães quanto para gatos, 

devido ser o bairro com maior quantidade de moradores (por conseguinte, provavelmente, o de 

animais), com um total de 360 vacinas distribuídas. É possível observar também que nos bairros, 

Machadão e Subestação, a frequência de distribuição foi baixa, por se tratar de áreas que possuem 

uma quantidade menor de moradores. 
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Tabela 1- Número de procura pela vacina antirrábica de animais, por bairros. 

Bairros Cães Gatos Total por bairro 

SOUSA 138 28 166 

DOM ELIZEU 220 43 263 

TERMINAL 302 58 360 

PORÃO 205 46 251 

MACHADÃO 63 8 71 

SUBESTAÇÃO 50 3 53 

HOSPITAL 110 12 122 

Total de animais 1088 198 1286 

Fonte: Autores, 2018. 

  

Em relação às espécies animais, por bairro, nos permitiu observar que, tanto para cães quanto 

gatos, não houve diferença na distribuição das vacinas (Figura 3), ou seja, ocorreu uma 

homogeneização na distribuição se levar em conta o tamanho do bairro com o total de vacinas 

distribuídas.  

Figura 3: Quantitativo de cães e gatos, em porcentagem, distribuídos nos setes bairros do 

município de Ourém-Pará. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 De acordo com os dados da campanha, foi possível estimar uma perspectiva de alcance 

de imunização de animais, tanto para gatos quanto para cães, levando em conta que a população 

humana atual da cidade de Ourém é de 17.237 habitantes, e seu programado de imunização 

deverá ser maior que 20% da população humana no mínimo. A Secretaria de Saúde de Ourém 
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baseia-se na normativa da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, onde afirma que a proporção 

seria de um cão para cinco habitantes, e para gatos foi feito a estimativa levando em conta o 

número de animais vacinados no período de imunização passado.  De acordo com a tabela 2, que 

contém os dados para todo o período de campanha, o município não só alcançou o seu 

programado como ultrapassou o esperado. O programa estimou a cobertura de 4.985 e alcançou 

5.351 animais, sendo que o esperado era 4.334 cães e 651 gatos, para imunizar e foi possível 

imunizar 4502 cães e 849 gatos. Estes dados demonstram um alcance de 107% da população 

animal, o que garante um resultado favorável e grande eficiência da campanha. Resultados assim 

são esperados, porém muitas vezes não encontrados em outras regiões, como pro exemplo, na 

cidade de Campinas (SP), onde verificou-se uma queda acentuada do número de cães vacinados, 

entre 2004 e 2014, sendo 2004 o ano de maior destaque alcançando 82% da população de 

animais, enquanto 2014 destacou apenas 59% dos animais de acordo com RODRIGUES, 

ZUBEN, LUCCA, REICHMANN (2005). 

 

Tabela 2: Taxa de imunização e meta para o período de campanha de vacinação, em Ourém 2017. 

 CÃO GATO TOTAL 

 POPULAÇÃO Programado Alcançado % Programado Alcançado % Programado Alcançado % 

17.237 4.334 4.502 104% 651 849 130% 4.985 5.351 107% 

Fonte: Secretaria de Saúde do Município de Ourém. 

Após o período de campanha (2017), foram realizadas novas vacinações, em animais de 

rua, porém não foram informados os bairros ou espécie animal (cão e gato), alcançando um total 

de 191 animais, não contemplados na campanha anterior. Dados de cobertura vacinal devem ser 

mais bem avaliados, haja vista essa cobertura depender das estimativas populacionais de cães e 

gatos, muitas vezes subestimadas, como afirma ALVES; MATOS; REICHMANN, 

DOMINGUEZ (2005). Sugere-se, portanto, que esforços sejam dirigidos a uma eficiente 

estimativa populacional de cães e gatos no município, gerando informações seguras de cobertura 

vacinal desses animais contra raiva. 

 

CONCLUSÃO 

Através do levantamento realizado no município de Ourém, ocorrido no período de 

campanha do ano de 2017, em sete bairros de distribuição da vacina antirrábica, foi possível 
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afirmar que ocorre uma distribuição homogênea de vacinação na cidade. Em relação a estimativa 

voltada ao tamanho da população, a campanha conseguiu ultrapassar a meta proposta de 

imunização, alcançando uma quantidade maior que 80% da população de cães e gatos proposta 

pela SESPA, imunizando um total de 5.351 animais (entre cães e gatos), ultrapassando 7% do 

programado para a campanha de 2017. 
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RESUMO  

Este estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros físico-químicos de soro de leite bubalino 

desnatado, em virtude que o soro é descartado buscou-se realizar análises no mesmo afim de 

determinar a importância de seu aproveitamento na indústria alimentícia. O soro é a porção 

aquosa liberada do coágulo durante a fabricação convencional de queijos, considerado um 

efluente residual que pode acarretar graves problemas ambientais associado ao seu alto teor de 

matéria orgânica. Assim, o seu reaproveitamento tem sido estudado e sugerido para melhorar a 

eficiência econômica dos laticínios e minimizar os impactos ambientais. O leite foi proveniente 

de uma fazenda do munícipio de Cachoeira do Arari – PA, transportado em caixa térmica em 

temperatura à 18±2 ºC até o laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado 

do Pará, Campus XIX, Salvatera, Marajó - Pa. Foram realizadas analises de umidade, pH, acidez 

total titulável (ºD), lipídeos, cinzas e sólidos totais. O soro foi proveniente da fermentação lática 

do leite após a produção de iogurte, sendo o mesmo separado pelo processo de desoragem e então 

recuperado para as análises físico-químicas. Os resultados encontrados para umidade (92,60%), 

pH (4,25), acidez total (21,20 ºD), lipídeos (0,10%), cinzas (0,39%) e sólidos totais (7,4), estão 

dentro dos patrões encontrados nas literaturas e legislação vigente, tornado o subproduto uma 

alternativa para a inserção ou produção de novos subprodutos para a indústria alimentícia. 

 

Palavras-chave: Soro. Fermentação lática. Reaproveitamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 No Brasil, entende-se por leite sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha 

completa e ininterrupta em condições de higiene de fêmeas sadias, bem alimentadas e 

descansadas (BRASIL, 2002). A característica predominante do leite de búfala é a ausência de 

β-caroteno, que lhe confere a coloração branca, mas esse fator não prejudica a qualidade 

nutricional do leite, pois é rico em vitamina A e por possuir maiores teores de proteínas e 

gorduras possibilita um alto rendimento industrial chegando a sobrepujar o rendimento do leite 

bovino em até 40% (FIGUEIREDO, 2006; BUZI et al. 2009; OLIVIERI, 2004; PEREIRA 

JUNIOR et al., 2009). 

  O soro é a porção aquosa liberada do coágulo durante a fabricação convencional de 

queijos, considerado um efluente residual que pode acarretar graves problemas ambientais 

associado ao seu alto teor de matéria orgânica. Assim, o seu reaproveitamento tem sido 

estudado e sugerido para melhorar a eficiência econômica dos laticínios e minimizar os 

impactos ambientais. (MIZUBUTI, 1994; BIEGER e RINALDI, 2009). O soro de leite 

representa de 80 a 90% do volume total do leite utilizado durante a produção de queijos e 

contém, aproximadamente, 55% dos nutrientes do leite: proteínas solúveis, lactose, vitaminas, 

minerais e uma quantidade mínima de gordura (AlVES et al.,2014). 

 O soro pode ser utilizado na sua forma original para produção de bebidas lácteas, porém, 

considerando o seu alto teor de água e a finalidade de agregar valor ao produto e a seus 

derivados, o soro pode ser concentrado. O produto concentrado é classificado, então, de acordo 

com o teor de proteína, e pode ter aplicações diversas, devido a suas características nutricionais 

e tecnológicas, que vão do seu uso como ingrediente alimentício à produção de medicamentos.  

(ALVES et al.,2014). De igual forma objetivo do presente estudo foi realizar análises físico-

químicas no soro de leite bubalino desnatado, tendo como matéria prima o leite de búfala 

proveniente do município de Cachoeira do Arari-Pa, que é uma região com grande produção de 

leite e produção de queijo do Marajó. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia de Alimentos, na 

Universidade do Estado do Pará, Campus XIX, Salvaterra, Marajó - Pará. 
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2.1 Matéria Prima 

 O leite foi proveniente de uma fazenda do município de Cachoeira do Arari – Pará, 

longitude (48º 57' 48" W) e Latitude (-01° 00' 41'') e encaminhadas ao Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos em recipiente térmico com temperatura de 18±2 ºC. 

2.2 Processo de desnate do leite 

O leite bubalino foi submetido ao processo de pasteurização rápida 90 ºC por 30 segundos 

e em seguida acondicionado em recipiente plástico previamente higienizado e levado para 

refrigeração por 24 horas a 8±2 ºC. Após esse período a nata do leite formada na parte superior 

foi retirada e o leite transferido para um novo recipiente. 

2.3 Processo de fermentação e obtenção do soro  

 Após a etapa de desnate do leite o mesmo foi aquecido e novamente resfriado até 42±2 ºC 

e então foi inoculada cultura láctea BIO RICH® e submetido ao processo de fermentação por 12 

horas. Decorrido o tempo de fermentação o leite foi submetido ao processo de desoragem por 5 

horas a 10±2 ºC e o soro então recuperado e submetido as análises físico-químicas. 

2.4. Caracterização físico-química do Soro 

 A caracterização físico-química do soro de leite foram realizadas de acordo com as 

metodologias descritas pela AOAC (1997) e pelo instituto Adolfo Lutz (2008). Todos os ensaios 

foram realizados em triplicata e para a obtenção dos resultados foram realizadas as médias e 

desvio padrão para cada parâmetro analisado. 

• Umidade: A umidade foi determinada por secagem a pressão atmosférica em estufa marca 

DELEO® a 105 ºC, até peso constante, de acordo com o método nº 920.151 da AOAC (1997).  

• pH: A determinação do potencial hidrogeniônico (pH) foi realizada por medida direta em 

potenciômetro digital marca MS TECNOPON®, previamente calibrado com soluções tampão 4,0 

e 7,0 conforme método nº 981.12 AOAC (1997). 

• Acidez total: foi determinada por titulometria com hidróxido de sódio (NaOH) 0,1N 

utilizando como indicador fenolftaleína e resultado expresso em ºDornic, de acordo com descrito 

pelo IAL (2008). 

• Lipídeos:  foi determinado por butírometro de acordo com o método proposto por Gerber. 
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• Cinzas: O teor de cinzas foi determinado em mufla modelo ZEZIMAC® a 570 °C até 

completa incineração da matéria orgânica da amostra, de acordo com o método n° 940.26 da 

AOAC (1997). 

• Sólidos totais: foi determinado pela seguinte relação: % EST = 100 - % Umidade 

conforme descrito pelo IAL (2008). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados médios quanto aos parâmetros físico-químicos analisados estão descritos na 

Tabela 1. 

Tabela 4 - Valores médios da caracterização físico-química de soro de leite bubalino. 

Parâmetros  Literatura Legislação 

 Soro de Leite PINTO (2010) LIMA (2012) BRASIL (2013) 

Umidade (%) 92,60±0,06  93,06  

pH 4,25±0,01   Inferior 6,0 

Acidez (ºD) 21,20±0,31    

Lipídeos (%) 0,10±0,00    

Cinzas (%) 0,39±1,67  1,51  

Sólidos totais (%) 7,4±0,02 6,35 0,45  

Fonte: Autores, 2018. 

 O teor de umidade foi de 92,60%, valor próximo aos de Lima et al. (2014), que 

encontraram umidade de 93,06%, para soro de leite bubalino proveniente do estado de Rio 

Grande do Norte. A legislação brasileira (BRASIL,2013) estabelece que esse produto deve ter um 

pH inferior a 6,0 para enquadramento como soro de leite ácido, e no presente estudo foi de 4,25 

deixando o produto dentro dessa especificação, uma vez que o soro é resultado do processo de 

coagulação do leite durante a etapa fermentativa.  

 O teor de acidez total foi de 21,20 ºD, sendo que esse parâmetro não é preconizado na 

legislação para soro de leite ácido (BRASIL,2013), mas Desconsi et al. (2014) encontraram valor 

de 22 ° D para soro de leite concentrado, valor semelhante ao encontrado no presente estudo que 

foi de 21,20 °D. Para lipídeos Lima et al. (2012) encontraram valor de 1,51%, valor superior ao 

do presente estudo que foi de 0,10%, sendo a causa para tal diferença o leite de búfala ter passado 

pelo processo prévio de desnate, logo inferindo mais ainda na redução desse macro nutriente. 

Para cinzas o valor encontrado foi de 0,39% o que mostra que o soro não é um produto rico em 

minerais, e valore similar de 0,45% foi reportado por Lima et al. (2012).  Para sólidos totais Pinto 
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(2010) encontrou o valor de 6,35, valor este abaixo do encontrado no estudo de 7,4%. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados obtidos do soro de leite bubalino mostraram que o mesmo apresenta boas 

características para consumo e dentro dos parâmetros estabelecidos pela Instrução Normativa que 

estabelece os padrões de identidade e qualidade de soro de leite. De forma que o soro acaba 

agregando para si as características peculiares do leite bubalino, se tornando uma boa alternativa 

para a indústria alimentícia. 
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RESUMO  

O coentro é uma hortaliça de grande valor e importância comercial, seu uso está intimamente 

ligado ao preparo de refeições devido ao seu sabor característico, esse fato explica o aumento do 

cultivo desta hortaliça na agricultura familiar. Esta pesquisa teve como objetivo entrevistar 

agricultores da cidade de Salvaterra-PA, que trabalham com o cultivo de coentro, averiguando os 

procedimentos utilizados desde o preparo da terra até a colheita da hortaliça. A pesquisa teve 

como público-alvo 6 agricultores, os quais foram submetidos a uma entrevista semiestruturada, 

que teve como roteiro um questionário contendo 22 perguntas (abertas e fechadas). As entrevistas 

ocorreram de forma individual, na casa de cada agricultor. Com os dados obtidos, verificou-se 

que os produtores não possuem uma formação que lhe dê um embasamento para trabalhar com a 

plantação de hortaliças, porém como o coentro é de fácil cultivo, não foi difícil para que os 

agricultores trabalhassem com esta cultura, uma vez que, buscaram técnicas em livros, técnicos 

agrícolas entre outros meios de informação. A manutenção da horta é realizada diariamente, com 

ferramentas básicas de fácil manuseio. O fato de os agricultores trabalharem por um longo tempo 

com o cultivo de coentro, possibilitou a aquisição de conhecimentos em relação a utilização de 

inseticidas alternativos para combater pragas que atacam as lavouras. Todos os agricultores 

afirmaram utilizar adubos para o preparo da área a ser cultivada, tornando o solo mais propício 

para a plantação. Dessa forma, verifica-se que os agricultores possuem experiência no cultivo de 

coentro, uma vez que, os procedimentos utilizados desde o cultivo até a colheita, possibilitam o 

bom desenvolvimento da cultura.  

 

Palavras-chave: Agricultores. Coentro. Entrevista. 
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1. INTRODUÇÃO 

O coentro é uma hortaliça de grande valor e importância comercial, sendo uma planta 

condimentar largamente utilizada na culinária brasileira, devido ao seu sabor característico 

(NASCIMENTO e PEREIRA, 2003). Os seus primeiros cultivos ocorreram no norte da África, 

na Europa e em outros países da região mediterrânea (MELO et al., 2003). No Brasil, o início do 

plantio é atribuído aos primeiros colonos portugueses. 

A plantação de coentro vem crescendo cada vez mais na agricultura familiar, visto que 

muitos agricultores comercializam para aumentar a sua fonte de renda, esse fato se deve a grande 

procura desta hortaliça pela população. 

No município de Salvaterra-PA, o coentro é uma das hortaliças mais vendida no centro 

urbano, sendo comercializado adjunto a cebolinha, formando o conjunto conhecido popularmente 

como cheiro-verde, utilizado como tempero nas refeições do dia-a-dia da comunidade 

salvaterrense. Por maior que seja o consumo dessa hortaliça na região, poucos detém o 

conhecimento de seus valores nutricionais. 

De acordo com Massaro (2015), o coentro possui propriedades nutricionais e terapêuticas, 

como: vitaminas A e C, propriedades antioxidantes, suas sementes possuem óleos essências que 

ajudam na digestão, auxiliam no tratamento de dores articulares e reumáticas, entre outros 

benefícios, colocando-o, desta forma, como de grande valia para a culinária, pois além de 

temperar a comida, também contribui para o bem-estar do indivíduo. 

A forma como o coentro é cultivado está inteiramente ligada a suas propriedades 

nutricionais e terapêuticas, logo, para que esta hortaliça tenha alto valor nutricional é importante 

que seu cultivo seja em solo fértil, capaz de fornecer os nutrientes necessários para o seu 

desenvolvimento. Um solo fértil pode ser obtido a partir da adubação de um espaço de terra, com 

adubos orgânicos ou químicos industrializados. 

Nesta etapa é importante que o produtor selecione o adubo adequado, que possibilite o 

desenvolvimento da plantação e não prejudique o meio ambiente e a saúde do consumidor. Desta 

forma, para a obtenção de um produto de qualidade, é necessário que o agricultor não leve em 

consideração somente o crescimento e a produção em curto tempo, mas também considere o 

produto final que será disponibilizado para o consumo. 

Esta pesquisa teve como objetivo entrevistar agricultores da cidade de Salvaterra-PA, que 
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trabalham com o cultivo de coentro, para averiguar quais os procedimentos que utilizam desde o 

preparo da terra até a colheita da hortaliça, e se possuem conhecimento das propriedades 

nutricionais que esta possui. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. ENTREVISTA COM OS AGRICULTORES 

Foram entrevistados um total de 6 (seis) agricultores que trabalham com o cultivo de 

coentro, estes foram submetidos a uma entrevista semiestruturada, que teve como roteiro um 

questionário contendo 22 perguntas (abertas e fechadas), as quais estão listadas no Quadro 1. Sua 

finalidade foi de levantar informações acerca de como ocorre o preparo da terra para o plantio do 

coentro, qual tipo de adubo é utilizado, os procedimentos para a manutenção da plantação, entre 

outras. As entrevistas foram pré-agendadas e realizadas de forma individual na residência de cada 

participante. Com os dados obtidos, delineou-se os resultados.  

Quadro 1 – Questões realizadas com os agricultores que cultivam o coentro 

Perfil dos Agricultores 

Nível de Escolaridade 

( ) Fundamental incompleto 

( ) Fundamental completo 

( ) Ensino médio incompleto 

( ) Ensino médio completo 

( ) Outros 

Formação Técnica  

Você recebe alguma orientação técnica?  

Onde adquiriu o conhecimento do cultivo de 

coentro? 

( ) Com técnicos agrícolas 

( ) Em livros 

( ) Outros 

Qual o tempo que trabalham com o cultivo de 

coentro? 

( ) Menos de 1 ano  

( ) Entre 1 e 3 anos  

( ) Entre 4 e 6 anos   

( ) Entre 7 e 10 anos  

( ) mais de 10 anos 

A plantação de hortaliça é a sua principal 

atividade como fonte de renda? 
 

Características e preparo do solo para o cultivo de coentro 

Qual o tamanho da área cultivada?   

Em qual tipo de solo você cultiva o coentro? 
( ) Solo argiloso 

( ) Solo arenoso 
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( ) Solo humoso 

( ) Outros 

Quais os procedimentos adotados para o preparo 

do solo antes do cultivo? 
 

Manutenção e colheita do coentro 

Onde adquirem a semente do coentro?  

Qual o adubo que você utiliza para preparar o 

solo? 
 

Quais materiais utilizam para a manutenção da 

horta? 
 

Qual o sistema utilizado para irrigação? 

( ) Manual 

( ) Sistema de gotejamento 

( ) Irrigação por aspersão 

( ) Outros 

De onde é proveniente a água que utilizam para a 

irrigação e quantas vezes ao dia é irrigado? 

( ) COSANPA 

( ) Poço artesiano 

( ) Poço amazônico 

( ) Outros 

Quais as pragas mais presentes nesta hortaliça e o 

que utilizam para combate-las? 
 

Com quantos dias você faz a colheita do coentro? 

( ) 15 a 30 dias 

( ) 30 a 45 dias  

( ) Outros 

Adubação e valores nutricionais do coentro 

Você acredita ser importante utilizar adubo para a 

plantação de coentro? 
 

Você sabe a importância nutricional que o coentro 

possui para o ser humano? 
 

Fonte: Autores (2018). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. PERFIL DOS AGRICULTORES 

Dos agricultores selecionados, 33,33% possuem nível fundamental incompleto e 66,67% 

ensino médio completo. Nenhum apresenta formação técnica para trabalhar com o cultivo de 

hortaliças. O conhecimento empregado à plantação do coentro foi adquirido ao longo do tempo, 

em livros, com técnicos agrícolas, reportagens relacionadas a plantações de hortaliças, entre 

outros meios. 
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Segundo Faulin e Azevedo (2003), é possível o agricultor trabalhar com a lavoura de 

hortaliça sem ter uma formação aprofundada no assunto, pois a atividade exige pouco 

conhecimento técnico e um baixo investimento. 

A maioria dos entrevistados (83,33%) trabalham com lavouras de coentro há mais de 10 

anos, os outros 16,67% desenvolvem a atividade a menos de 3 anos. Tais dados levam a inferir 

que os agricultores apresentam experiência em se tratando deste tipo de cultura. 

A plantação de hortaliça é para 66,66% dos produtores, a atividade que lhes proporciona a 

principal fonte de renda; para 16,67%, representa apenas parte da renda familiar; e, para 16,67%, 

não representa fonte de renda. 

3.2. ÁREA DESTINADA AO CULTIVO DE COENTRO, TIPO DE SOLO DA REGIÃO 

CULTIVADA E MÉTODOS DE PROCESSAMENTO QUE ANTECEDEM O PLANTIO 

As áreas cultivadas com coentro variaram de agricultor para agricultor, sendo informadas 

dimensões de 3m2 a 1000m2 de plantação. A área de produção está diretamente ligada ao 

interesse do proprietário, a de menor área cultivada, tem por propósito apenas o consumo próprio, 

já os demais optam em trabalhar em áreas maiores para uma produção de comercialização. Os 

cultivos de coentro dos agricultores abrangidos estão apresentados na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cultivos de coentro com suas respectivas dimensões. 
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Fonte: autores (2018). 

 

Os tipos de solo onde é cultivado o coentro variaram de acordo com cada agricultor, os 

citados foram: argiloso, humoso e arenoso. A forma como são trabalhados é totalmente manual, 

utilizando ferramentas como: enxada, ancinho, pá, espátula, enxadeco etc. para o preparo da terra.  
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Após revolvida, adicionam o adubo orgânico de uso do agriultor. De acordo com Alves e Segovia 

(2011), os solos ideais para o cultivo das hortaliças são aqueles que apresentam altos teores de 

matéria orgânica. 

3.3. MANUTENÇÃO DA CULTURA, DO PLANTIO À COLHEITA 

Todos os agricultores relataram adquirir as sementes utilizadas nas lavouras de coentro no 

comércio local (Agropet). Após serem plantadas, iniciam a manutenção da horta, com irrigações 

duas vezes ao dia, uma ao início da manhã e outra ao final da tarde. A fonte da água utilizada nas 

irrigações varia conforme o agricultor, 50% usam a água da COSANPA, e os outros 50% de poço 

artesiano. A limpeza da horta ocorre quando há o aparecimento de vegetais intrusos. 

De acordo com os agricultores, as pragas mais comuns que atacam os cultivos de coentro 

são: pulgões, formigas, lagartos, gafanhotos e fungos. Para combate-las, utilizam inseticidas 

alternativos, feitos a partir de pimenta, tabaco, nim, alho ou detergentes. Segundo Makishima et 

al. (2010), inseticidas naturais tornam-se vantajosos para o agricultor, pois apresentam custos 

baixos e são pouco tóxicos à saúde humana. 

A colheita do coentro costuma ser realizada a partir do 20º até o 45º dia após a semeadura 

da cultura. 

3.4. O CONHECIMENTO DOS AGRICULTORES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DA 

ADUBAÇÃO ORGÂNICA E OS VALORES NUTRICIONAIS DO COENTRO 

Todos os entrevistados acreditam ser importante utilizar adubação orgânica no cultivo de 

hortaliça, ressaltando as falas dos Agricultores 4 e 6, respectivamente: “o processo de adubação 

dá mais força na terra e a planta se desenvolve melhor”; “toda cultura necessita de uma adubação 

para o bom desenvolvimento da planta”. 

De acordo com Alves e Cunha (2012), a adubação proveniente de resíduos orgânicos é 

essencial para o desenvolvimento e qualidade das hortaliças, pois não causam grades prejuízos ao 

meio ambiente e ainda produzem um alimento saudável para o consumo. 

Em relação aos nutrientes presentes no coentro, todos os entrevistados relataram não ter 

conhecimento de tais informações, informaram apenas que a hortaliça é bastante utilizada na 

culinária. 
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4. CONCLUSÃO 

O coentro por ser uma hortaliça que não demanda de muitas técnicas de cultivo, 

possibilitou que os agricultores trabalhassem sem muitas dificuldades com este tipo de cultura. A 

maioria dos entrevistados tem sua plantação de coentro direcionada a comercialização, sendo 

cultivados extensos espaços de terra. A manutenção das hortas é de forma manual para todos, 

sendo utilizadas ferramentas simples, de uso comum no campo.  

O longo tempo trabalhando com o cultivo da hortaliça, proporcionou aos produtores 

técnicas alternativas de combate a pragas, como inseticidas feitos a partir de produtos naturais ou 

industrializados de baixo custo, como detergentes, sendo informados que são tão eficientes 

quanto os industriais. Em se tratando da importância da adubação para as lavouras, os 

entrevistados demonstraram não ter conhecimento aprofundado no assunto, informado apenas 

que a adubação torna o solo mais propício para a cultura. Quanto aos nutrientes que o coentro 

fornece para o organismo, demonstraram não ter conhecimento acerca do assunto.  
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RESUMO  

A atividade lúdica é uma alternativa para tornar o aprendizado mais simples e prazeroso, essa 

prática de ensino contribui para que as aulas não se tornem monótonas e desinteressantes, 

proporcionando aos alunos o prazer em aprender. Neste sentido, este estudo teve por objetivo 

utilizar o jogo didático “Bingo Verde” de modo a instigar a participação dos alunos junto a 

atividade desenvolvida em sala de aula, tornando desta forma a aula mais dinâmica e interessante, 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido com 22 alunos do 7º 

ano, da E. M. E. F. “Benedito Thomaz Carneiro Quilombola”, localizada na comunidade de Pau 

Furado, zona rural do Município de Salvaterra, Marajó, Pará. A prática de intervenção teve seu 

andamento em quatro etapas: aplicação do questionário de entrada; abordagem teórica do tema 

“Características gerais do Reino Plantae”; atividade envolvendo o jogo didático Bingo Verde e 

aplicação do questionário de saída. Os estudantes relataram que a estratégia desenvolvida lhes 

proporcionou melhor aprendizado, pois puderam interagir entre si, se divertir e sobretudo adquirir 

informações acerca do Reino Plantae. O jogo Bingo Verde mostrou-se uma ferramenta válida 

para se trabalhar o conteúdo em questão, visto que os alunos participaram de forma ativa da 

atividade. 

 

Palavras-chave: Atividade lúdica. Ensino-aprendizagem. Reino Plantae. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O ensino de Ciências Naturais é fundamental para formação de cidadãos críticos, com 

aptidão de interpretar o mundo a sua volta, e a escola tem um papel importante na construção 

desses conhecimentos. Porém, alguns professores ainda utilizam somente o livro didático como 

recurso metodológico, tornando a aula cansativa e monótona, não despertando o interesse dos 

estudantes pela disciplina, que é considerada de elevada complexidade, exigindo formas de 

ensino mais elaboradas (SANTOS et al., 2015). 

Um dos grandes desafios enfrentados pelos docentes atualmente é a busca por novas 

metodologias para atraírem a atenção dos alunos e despertar neles o desejo de aprender, 

envolvendo-os de forma ativa no processo de ensino e aprendizagem (MAVIGNIER et al., 2014). 

Segundo Rocha, Pasqual e Ferreira (2012), a atividade lúdica é uma alternativa para 

tornar o aprendizado mais simples e prazeroso, essa prática de ensino contribui para que as aulas 

não se tornem monótonas e que os alunos não participem como se fosse um dever e sim com 

prazer em aprender. Dentre as atividades lúdicas, destacam-se os jogos, e de acordo com Miranda 

(2001), mediante o jogo didático, diversos objetivos podem ser alcançados, sendo relacionados à 

cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a construção de 

conhecimentos); afeição (desenvolvimento da sensibilidade e atuação no sentido de construir 

laços de amizade e afetividade); socialização (simulação de vida em grupo); motivação 

(envolvimento da ação, do desfio e mobilização da curiosidade) e criatividade. 

Neste contexto, este estudo teve por objetivo utilizar o jogo didático “Bingo Verde” de 

modo a instigar a participação dos alunos junto a atividade desenvolvida em sala de aula, 

tornando desta forma a aula mais dinâmica e interessante, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido com 22 alunos do 7º ano, da E. M. E. F. “Benedito Thomaz 

Carneiro Quilombola”, localizada na comunidade de Pau Furado, zona rural do Município de 

Salvaterra, Marajó, Pará. A prática de intervenção teve seu andamento em quatro etapas: 

aplicação do questionário de entrada; abordagem teórica do tema “Características gerais do Reino 

Plantae”; atividade envolvendo o jogo didático Bingo Verde e aplicação do questionário de saída, 
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respectivamente. 

O questionário de entrada conteve quatro perguntas, sendo duas abertas e duas fechadas, 

aonde se buscou averiguar: P.1) Quais recursos didáticos o professor de Ciências mais utiliza 

para ministrar suas aulas; P.2) O nível de interesse pelas aulas de Ciências; P.3) Se gostariam que 

as aulas de Ciências fossem mais dinâmicas; e, P.4) Como idealizavam que as aulas de Ciências 

fossem ministradas, de forma a lhes proporcionar maior aprendizagem. 

A abordagem teórica ao tema Características gerais do Reino Plantae foi iniciada após os 

estudantes responderem ao questionário. O assunto foi explicado de forma contextualizada, 

utilizando como exemplos do conteúdo, espécies vegetais presentes na comunidade a qual a 

escola está situada.  

Ao término da abordagem teórica, a turma foi dividida em cinco equipes para 

desenvolvimento da atividade envolvendo o jogo didático Bingo Verde. Na intervenção utilizou-

se: 8 cartelas de bingo; placas-resposta (A, B, C e D) para cada grupo; 80 cartas-ponto 

distribuídas igualitariamente em pontuações 5, 10, 15 ou 20; 40 bolinhas de bingo (enumeradas 

de 1 a 40); globo de bingo e 20 cartas-pergunta (com pontuações de 5, 10, 15 ou 20 pts.). 

Figura 1 – (A) Cartelas do jogo Bingo Verde; (B) carta-pergunta; (C) placas resposta; (D) cartas-ponto; 

(E) globo e bolinhas de bingo. 

 

Fonte: Autores (2018). 

Andamento do jogo: cada grupo recebeu as placas-resposta e uma cartela de bingo, em 

seguida, foi sorteada uma bolinha do globo pelos aplicadores, e anunciado em voz alta o número 
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contido nela, a cada bolinha sorteada, os alunos escolhiam uma carta-pergunta aleatoriamente 

para ser lida pelos aplicadores, após a leitura da pergunta, os grupos levantavam simultaneamente 

a placa-resposta com a alternativa que consideravam ser a correta, em acerto da resposta, a equipe 

recebia a carta-ponto correspondente ao valor da carta-pergunta, em caso de erro, o grupo poderia 

marcar na cartela o número da bola sorteada, no entanto, não recebia a carta-ponto. O jogo 

finalizou quando uns dos grupos completou duas fileiras na cartela de bingo (seja na vertical ou 

horizontal) e gritou “Bingo!”. A equipe que primeiro completou as duas fileiras ganhou 30 pts., e 

as que tiveram uma fileira formada ganharam 10 pts., o grupo vencedor foi o que apresentou 

maior pontuação ao termino do jogo, somando fileiras e cartas-ponto.  

Ao final da atividade foi aplicado o questionário saída, contendo duas perguntas fechadas 

e uma aberta acerca do jogo didático Bingo verde, aonde solicitou-se aos estudante que: P.1a) 

classificassem a utilização de jogos em relação as contribuição que estes trazem para os seus 

aprendizados; P.2a) Classificassem a relevância do jogo Bingo verde como estratégia de ensino e 

aprendizagem; e, P.3a) Delineassem uma comparação entra a estratégia envolvendo o jogo 

didático utilizado, com uma  aula em que foi utilizado somente o quadro e o pincel como recurso 

didático. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com a P.1 do questionário de entrada, constatou-se os dados apresentados no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Recursos didáticos mais utilizado pelo professor de Ciências da turma.  

 
Fonte: Autores (2018). 
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 Verifica-se no Gráfico 1 que os materiais mais utilizados pelo professor, segundo os 

estudantes, são: o livro didático e o quadro brando e pincel.  

Segundo Weintraub, Hawlitschek e João (2011), o método tradicional de ensino apresenta 

desvantagens, pois se torna difícil para o professor explicar a prática por meio de aulas 

exclusivamente expositivas, assim como para o aluno fica difícil pensar na aplicabilidade da 

teoria exposta. 

 A P.2 possibilitou verificar o interesse dos alunos com a disciplina de Ciências. Na figura 

2 estão apresentados os dados levantados. 

Figura 2 – Interesse dos estudantes pela disciplina de Ciências. 

 
Fonte: Autores (2018). 

 

Nota-se que a maioria (91%) dos estudantes demostram interesse pelas aulas de Ciências, 

com justificativas de que a matéria lhes proporciona descobertas. Os demais a consideram as 

vezes interessante, tendo-se como justificativas gerais, o longo tempo tomado pelo professor para 

as explicações teóricas, como mencionado na resposta.  

É necessário estimular os alunos para esse campo do saber, pois o domínio do 

conhecimento científico é o que impulsiona o desenvolvimento de um país. Além disso, 

possibilita também o conhecimento de sua própria vida e do mundo que o cerca (SANTOS et al., 

2011). 

Em se tratando de as aulas de Ciências serem mais dinâmicas, indagação feita na P.3, 73% 
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dos estudantes demarcaram sim, 23% escolheram a opção as vezes e 4% relataram não desejar ter 

aulas de Ciências de forma dinâmica. Estando a maioria em conformidade com Campos et al. 

(2003) que destaca que, a aprendizagem significativa é facilitada quando o conteúdo toma a 

forma de atividade lúdica, pois essa proporciona uma maneira mais interativa e divertida de 

aprendizado, além de possibilitar a proatividade do aluno. 

Com a P.4 verificou-se que os alunos desejam que suas aulas sejam ministradas de forma 

diferenciada, na tabela 1 tem-se a categorização das respostas redigidas pelos alunos acerca de 

como idealizam suas aulas de Ciências 

Tabela 1 – Estratégias de ensino idealizadas pelos estudantes para as aulas de Ciências.  

Você quanto aluno, como gostaria que sua aula de ciências fosse ministrada? 

Categorização as respostas Exemplo de respostas a pergunta 
% de alunos dentro da 

categoria 

Aulas práticas com 

realização de experimentos 

“Gostaria que fosse mais prática com uso 

de experimentos.” 
27% 

Aulas de campo 

“Eu queria que as aulas de ciências fossem 

mais interessantes, com a gente indo mais 

vezes para aula de campo e etc.” 

14% 

Uso de dinâmicas 

“Eu queria que o professor escrevesse 

menos e realizasse mais dinâmicas com os 

alunos.” 

9% 

Recursos diversificados 

“Eu gostaria que tivesse mais aula de 

campo e com mais experimentação e uso de 

data-show.” 

32% 

Não deixaram claro como 

desejavam que as aulas de 

ciências fossem ministradas 

“Eu gostaria que o professor apresentasse 

um grupo de plantas.” 
18% 

Fonte: Autores (2018). 

 

No questionário de saída, os alunos avaliaram com base em seus conhecimentos já 

vivenciados, a utilização de jogos como forma de ensinar conteúdos científicos, e 

especificamente o jogo Bingo Verde que fora desenvolvido junto a eles, como forma de atividade 

complementar ao conteúdo Reino Plantae abordado em sala de aula. Na tabela 2 estão 

apresentadas as avaliações feitas pelos alunos para a P.1ª e P.2ª do questionário de saída. 
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Tabela 2 – Avaliação dos alunos acerca da utilização de jogos como estratégia de ensino, especificando o 

jogo didático Bingo Verde. 

Questionário de saída: P.1ª e P.2ª 
Classificação  

Ótimo (a) Boa (m) Regular Ruim 

P.1ª 

Utilizar jogos como forma de exercitar o 

conteúdo aprendido em sala de aula é visto por 

você como uma estratégia de ensino: 

41, 0% 41,0% 18,0% - 

P.2ª 

Como você classifica o jogo Bingo Verde em 

relação a sua utilização no ensino e 

aprendizagem do conteúdo abordado na aula. 

45,5% 45,5% 9,0% - 

Fonte: Autores (2018). 

 

Nota-se que os alunos têm apareço por metodologias de ensino que envolvam jogos 

didáticos, uma vez que a maioria considerou a utilização deste tipo de ferramenta metodológica 

como ótima ou boa. Com relação ao jogo Bingo Verde, um percentual maior aprovou sua 

utilização no ensino do conteúdo Reino Plantae. 

Na análise da P.3ª, aonde solicitou-se que os estudantes comparassem a metodologia de 

ensino envolvendo o jogo Bingo Verde com uma aula em que fora utilizado somente o quadro e o 

pincel, de modo geral os estudantes relataram que a estratégia envolvendo o jogo didático lhes 

proporcionou melhor aprendizado, pois puderam interagir entre si, se divertir e sobre tudo 

adquirir informações acerca do Reino Plantae. 

Segundo Jann e Leite (2010), o jogo é uma atividade lúdica que proporciona momentos de 

alegria, interação, descontração e possibilita ao participante o desenvolvimento humano. 

Considerando tais aspectos, a atividade de jogar também traz diferentes possibilidades ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

4. CONCLUSÃO  

Para se alcançar bons resultados no processo de ensino-aprendizagem é necessário que o 

professor adote metodologias diversificadas em sala de aula, como a utilização de jogos 

didáticos, visto que estes instigam a participação dos alunos, tornando a aula mais dinâmica e 

interessante, contribuindo para a construção do conhecimento. 

O jogo Bingo Verde mostrou-se uma ferramenta válida para se trabalhar o conteúdo 

Reino Plantea, visto que os alunos participaram de forma ativa da atividade, demostrando 

interesse em responder aos questionamentos de forma correta para que pontuassem e vencessem 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

o jogo. Sendo assim, por meio da competitividade saldável que a dinâmica ofereceu, os 

estudantes puderam adquirir mais conhecimento a respeito do assunto abordado. 

Por tanto, por meio da atividade, tornou-se notório que a utilização de dinâmicas no 

ensino é uma alternativa eficiente para auxiliar o professor na ministração de suas aulas, visto que 

o jogo cooperou para um maior aprendizado por parte dos estudantes. 
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RESUMO  

O objetivo foi avaliar e modelar a distribuição diamétrica em uma área com diferentes tipologias 

florestais no município de Barcarena no estado do Pará. O trabalho levantou o seguinte 

questionamento: A distribuição diamétrica da floresta no município de Barcarena, PA, possui 

comportamento característico de florestas inequiâneas? A hipótese elaborada é que a 

antropização ocorrida na área de estudo não altera a estrutura diamétrica da floresta de uma 

distribuição em forma de “J” reverso, característico das florestas amazônicas. Foram instaladas 

30 unidades de amostra (UAs), distribuídas em quatro estratos: Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial, Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme Explorada, Floresta Ombrófila Densa de Terra 

Firme Não Explorada e Floresta Secundária. Para modelagem diamétrica, foram selecionados 

para ajuste modelos matemáticas probabilísticas: Modelo Exponencial negativa de Meyer, 

Modelo Polinomial de Goff & West e Função Beta. O número de árvores por hectare decresce de 

acordo com aumento das classes de DAP, seguindo a forma de J invertido, sendo aceita a 

hipótese elaborada. A distribuição de diâmetros observada é muito semelhante à estimada pela 

equação ajustada de Goff & West, , sendo esta mais precisa para estimar o número de árvores por 

hectare em função do DAP cm na área florestal estudada. Concluiu-se que a antropização 

ocorrida na área de estudo não alterou a estrutura diamétrica da floresta de uma distribuição em 

forma de “J” reverso, característico das florestas amazônicas, o que indica um número 

decrescente de árvores à medida que aumenta o diâmetro.  

 

Palavras-chave: Inventário florestal. Modelos probabilísticos. Mensuração florestal. 

 

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

A estrutura diamétrica de uma floresta, sob o ponto de vista da produção, permite 

caracterizar e indicar o estoque de madeira disponível anteriormente a uma exploração, e fornecer 

informações que auxiliem na tomada de decisões sobre a necessidade de reposição florestal 

(SCOLFORO et al., 1998). De acordo com Sanquetta et al. (1996), é de extrema relevância a 

observação precisa do crescimento florestal para o manejador, pois com o entendimento da 

estrutura diamétrica, pode-se avaliar o comportamento da espécie e obter o volume e área basal, a 

partir do número de árvores em cada classe diamétrica.  

 Para Bartoszeck et al. (2004), a estrutura diamétrica possibilita avaliar o comportamento 

da espécie, em virtude dos vários fatores capazes de interferir no crescimento, no qual destaca-se 

o manejo e as atividades de exploração comercial. O manejo das florestas brasileiras é restringido 

pela escassez de informações, especialmente acerca do crescimento florestal e do comportamento 

da estrutura diamétrica no tempo. De acordo com Pires-O’brien & O’brien (1995), a estrutura de 

uma floresta pode ser explicada pela distribuição diamétrica, que é definida pela caracterização 

do número de árvores por unidade de área e por intervalo de classe de diâmetro. 

 Loetsch et al. (1973) afirmam que as distribuições diamétricas se classificam em três tipos 

principais: a) a unimodal, característica de plantios jovens e eqüiâneos; b) a decrescente, que é 

característica de florestas, plantios bem manejados ou considerados em conjunto (um estado ou 

um país); e c) a multimodal, com pouca importância nos estudos florestais, sendo raramente 

encontrada em florestas. 

As florestas nativas, em geral, e as florestas tropicais, em particular, são geralmente 

designadas como tendo uma distribuição diamétrica na forma de ‘J-invertido’, o que indica um 

número decrescente de árvores à medida que se aumenta o diâmetro. Essa designação, no entanto, 

é extremamente simplista e praticamente qualquer floresta nativa se enquadra nela (LIMA & 

LEÃO, 2013). Já para Meyer et al. (1961), em formações florestais a distribuição diamétrica pode 

ser muitas vezes errática ou descontínua, não seguindo realmente uma forma “J” invertido e 

muito menos sendo balanceada. 

De qualquer forma, o conhecimento da estrutura diamétrica de formações florestais 

mutiâneas ou inequiâneas é importante, uma vez que a variável idade é de difícil obtenção e 

mostra um valor relativo (CABALERO & MALLEUX ORJEDA, 1976) em virtude da eleva 
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biodiversidade das formações florestais neotropicais, da variação nas classes de diâmetro e das 

condições ecofisiológicas diversas das espécies (SOUZA & JESUS, 1994).   

Diante do exposto, o trabalho levantou o seguinte questionamento: A distribuição 

diamétrica da floresta no município de Barcarena, PA, possui comportamento característico de 

florestas inequiâneas?  A hipótese é que se a floresta possui distribuição de forma de “J” reverso, 

logo mantem a sua estrutura diamétrica, caracterizada pelo decréscimo do número de indivíduos 

com o aumento das classes de diâmetro.  

O objetivo foi avaliar e modelar a distribuição diamétrica em uma área com diferentes 

tipologias florestais no município de Barcarena no estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo localiza-se em uma ilha no Município de Barcarena, com extensão 

aproximada de 280 ha, sendo esta pertencente à microrregião metropolitana de Belém, Estado do 

Pará, entre as coordenadas geográficas de 1° 11’ 30" e 1° 42' 00" de latitude sul e 48° 25' 15" e 

48° 50' 10" de longitude oeste.  

De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Am, caracterizado 

por um clima tropical quente e úmido, chuvoso com curta estação seca, com temperatura média 

anual de 26ºC e com baixa amplitude térmica. A temperatura do ar média de todos os meses 

sempre maior que 18° C (megatérmico). As temperaturas médias das máximas e das mínimas 

anuais variam em torno de 31,5°C e 22,5°C, respectivamente.  A precipitação pluviométrica com 

total anual de 2.587,7 mm, com estação chuvosa entre janeiro a junho, e menos chuvosa de julho 

a dezembro (SANTOS et al., 2003).   

A vegetação é constituída essencialmente pela floresta equatorial subperenifólia 

(Embrapa, 1988). Segundo Amaral & Neto (2002), a vegetação representada na ilha é composta 

por: a) florestas secundárias de terra firme (capoeira), b) mata primária de terra firme; c) mata de 

várzea primária, d) Igapó e e) campinas arenosas.  

Na caracterização e classificação taxonômica do solo, foram empregadas características 

diferenciais para distinção de classes de solos e de unidades de mapeamento, segundo os critérios 

adotados pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1988a e 1988b; 
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EMBRAPA, 1999; ESTADOS UNIDOS, 1994). O relevo é plano a suave ondulado, sendo que 

poucas áreas podem ser classificadas como de relevo ondulado, na qual as declividades são 

identificadas como suave, e suave ondulado chegando a próximo de 5% (EMBRAPA, 1988a e 

1988b; EMBRAPA, 1999). 

2.2 COLETA DE DADOS 

O sistema de amostragem utilizado baseou-se no método de área fixa e o processo de 

amostragem acidental estratificado, sendo instaladas 30 unidades de amostra (UAs), distribuídas 

em quatro estratos: Floresta Ombrófila Densa Aluvial, Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme 

Explorada, Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme Não Explorada e Floresta Secundária 

(Figura 1).  

Figura 1. Estratificação da vegetação por tipologia florestal, localizada no município de Barcarena, Pará. 

Fonte: Autores, 2018. 
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As variáveis mensuradas em campo, foram: número das árvores por hectare (N); 

circunferência à 1,3 m do solo (CAP) em centímetros que posteriormente foram transformadas 

para diâmetro a 1,3 m do solo (DAP). A amostragem deu-se em dois níveis de amostragem, 

sendo o primeiro nível com parcela de 10 x 250 m, amostradas árvores com DAP ≥ 30 cm e, 

segundo nível amostral de 10 x 100 m, medindo-se árvores entre 10 cm ≤ DAP < 30 cm (Figura 

2). 

Figura 2. Esquematização dos níveis de amostragem das parcelas instaladas na área florestal, localizada no 

município de Barcarena, Pará. 

  

 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Para a análise dos dados foi elaborada a relação do comportamento da distribuição 

diamétrica, em que se estabeleceu, amplitude de 10 cm por classe. De forma a testa a hipótese 

utilizou-se a modelagem diamétrica, onde foram selecionados para ajuste modelos matemáticos 

probabilísticos: Modelo Exponencial negativa de Meyer (MEYER, 1952), Modelo Polinomial de 

Goff & West (GOFF & WEST, 1975) e Função Beta (SCHNEIDER et al., 1998).  

Após os ajustes dos modelos de regressão na forma linear pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários, foi aplicada a análise de variância (ANOVA), com o intuito de verificar a 

existência de regressão entre a variável resposta e o modelo, por meio da análise de significância 

do teste F, a uma probabilidade de 95%. A seleção do melhor modelo foi feita considerando os 

seguintes critérios estatísticos: o maior coeficiente de determinação ajustado (R² aj.%); o menor 

erro padrão residual da estimativa em percentagem (Syx%) e erro padrão residual recalculado 

(Syxr%) no caso dos modelos linearizados; e Desvio Médio Percentual (DMP%) mais próximo de 

zero. Estas medidas foram calculadas por meio das fórmulas dispostas em Schneider et al. (2009). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores das estatísticas das três equações de distribuição diamétrica ajustados para 
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floresta em estudo (Tabela 1), apresentaram F altamente significativo (p valor < 0,01), 

evidenciando a existência de regressão, ou seja, existe pelo menos uma variável independente na 

equação que está relacionada com a variável dependente, apresentando também, coeficiente de 

determinação ajustado (R²aj.) variando de 91,64 a 94,46%, erro padrão da estimativa em 

percentagem recalculado (Syxr) de 22,75 a 110,32% e desvio médio percentual (DMP) de - 385,55 

a - 19,35%.  

 

Tabela 1. Valores das medidas de precisão das equações ajustadas de densidade e probabilidade 

em uma área florestal no município de Barcarena-PA.  

Em que: N =frequência de árvores por classe de diâmetro; x=centro de classe de diâmetro; bi = 

coeficientes de regressão estimados; a= limite inferior da função beta; b= limite superior da função beta; 

R²aj.%= Coeficiente de determinação ajustado em porcentagem; Syxr%= Erro padrão da estimativa em 

porcentagem recalculado; DMP%= Desvio médio percentual. 

Em relação a R²aj., destacou-se as equações: Goff & West com valores de 94,46%, onde o 

resultado mostra que 94,46% de todas as variações que ocorrem nas variáveis dependentes são de 

responsabilidade desta equação. Quanto ao Syxr, verificou-se que o Goff & West obteve o melhor 

resultado dentre as equações ajustadas, com erro de -22,75 %, onde os valores de N estimados 

através da equação oscilam, em média, na faixa de 22,75% em relação aos valores reais de N, 

assim como a mesma equação teve menor DMP, sendo de -19,35%, onde os valores calculados 

pela equação estão sendo superestimados em 19,35% em relação aos valores reais da variável 

dependente. Além disto, a equações ajustada de Goff & West gerou menor soma dos quadrados 

dos desvios.  

Equações Coeficientes 
R²aj.

% 
Syxr% 

DMP

% 

Meyer log (N) =  b0 + b1 x 
b0=2,45014 

92,83 120,27 -385,55 
b1=-0,02352 

Goff & 

West 
log (N) =  b0 + b1 x + b2 x² 

b0=2,91878 

94,46 22,75 -19,35 b1=-0,03839 

b2=0,00009 

Função 

Beta 
 log (N) =  b0 + b1 log(x -a) + b2 log(b+x) 

b0=4,79912 

91,64 110,32 -30,15 b1=-2,80225 

b2=0,37076 
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De acordo com Barros (1980), em seu estudo, realizados na floresta do Planalto Tapajós, 

na Amazônia, ajustou várias funções densidade de probabilidade, entre elas a Exponencial 

(Meyer tipo I e II), Polinomial de Goff & West, e Beta, para ajustar a distribuição diamétrica de 

todas as espécies, algumas de valor comercial e algumas mais frequentes para as amplitudes 

diamétricas de 10, 7 e 5 cm. O diâmetro mínimo utilizado foi de 15 cm. Concluiu que a 

Exponencial, a Polinomial de Goff & West e a Beta foram as que melhor se ajustaram, e a de 

melhor amplitude para os dados foi de 10 cm. 

O número de árvores por hectare decresce de acordo com aumento das classes de DAP, 

seguindo a forma de J invertido, sendo aceita a hipótese elaborada. Cunha et al. (2002), afirma 

que este comportamento é característico para o conjunto de espécies em floresta nativa, onde os 

indivíduos com menores diâmetros apresentam maiores frequências, uma vez que os mesmos 

ocupam quase que completamente o sub-bosque. Já as árvores com maiores valores de DAP 

apresentam menores frequências (Figura 3). 

Figura 3. Valores de nº de árv. ha-1 (N) observados e estimados pelas funções probabilísticas na floresta de 

no município de Barcarena, PA. 

Fonte: Autores, 2018. 

 

A distribuição de diâmetros observada é muito semelhante à estimada pela equação 

ajustada de Goff & West, como na figura acima, sendo esta mais precisa para estimar o número 
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de árvores por hectare em função do DAP cm em uma área florestal estudada. A equação de 

distribuição diamétrica J invertido ou exponencial negativa pressupõe que as populações que 

compõe uma comunidade são estáveis e auto-regenerativas e que existe um balanço entre 

mortalidade e o recrutamento dos indivíduos. Esse tipo de equação seria ideal em situações de 

exploração de populações arbóreas que tem sua distribuição diamétrica ajustada de acordo com 

esta equação (SILVA et al., 2009).  

 
4. CONCLUSÃO 

Diante da estrutura diamétrica e da modelagem da distribuição diamétrica pela equação da 

polinomial proposta por Goff & West concluiu-se que a antropização ocorrida na área de estudo 

não alterou a estrutura diamétrica da floresta de uma distribuição em forma de “J” reverso, 

característico das florestas amazônicas, o que indica um número decrescente de árvores à medida 

que se aumenta o diâmetro. 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta os resultados de um experimento obtidos a partir do uso de uma 

plataforma baseada na Internet das Coisas, denominada GET@FOREST. Com essa estrutura 

computacional, objetivou-se o monitoramento de um fragmento de floresta, localizada nas 

proximidades da área urbana dentro do município de Belém, precisamente no interior da 

Universidade Federal Rural da Amazônia. Para isso, usou-se um sistema embarcado com 

sensores de Temperatura, Umidade Relativa e Ponto de Orvalho. Na obtenção dos registros das 

variáveis relacionadas à qualidade ambiental, foram selecionados cinco locais específicos, 

relativamente próximos uns aos outros. Em cada um desses pontos da matriz de observação, os 

sensores foram posicionados próximos à superfície, da mesma forma que, outros mesmos 

sensores foram dispostos em um ponto localizado a céu aberto e sem a presença de árvores. Isto 

permitiu armazenar e comparar os dados obtidos, entre a base e a copa das árvores, de cada ponto 

em observação. Esses dados podem ser acessados em tempo real com uso de dispositivos móveis, 

tais como, celulares e tablets, além de seu armazenamento em banco de dados, em nuvem de 

computadores. Nos testes de funcionamento do sistema e verificação de sua aplicabilidade, as 

medidas experimentais foram feitas durante alguns dias no período de transição inverno/verão 

amazônico do ano de 2018. Os resultados apresentados estão relacionados com: o Conforto 

Térmico do ambiente; as variações meteorológicas, dentro de um sistema fechado; e, o risco de 

incêndio. Portanto, este trabalho trata de um modelo inovador para monitoramento de ambientes, 

tais como, de florestas, praças arborizadas ou áreas agriculturáveis.  

 

Palavras-chave: Internet das coisas. Monitoramento de florestas. Variáveis ambientais.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Tecnologia da Informação Verde 
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1. INTRODUÇÃO 

 A tecnologia da revolução industrial 4.0, a qual desponta nas mudanças do mundo atual é 

conhecida como a Internet das Coisas – Internet of Things – IoT (CHASE et al., 2018). Entre 

seus benefícios estão, principalmente, o controle e automatização de processos, verificação 

remota e em tempo real, antes feito manualmente (GREEENGARD et al., 2015). Portanto, não 

existem limites para as possibilidades de suas aplicações, seja na indústria, uso comercial, 

produção e transmissão de energia ou acesso individual de residências. De fato, interessa aos 

meios de produção do setor agrícola, tecnologia de auxílio à preservação e conservação do meio 

ambiente e, o mais importante, na melhoria da vida das pessoas. 

 O aumento da população mundial e os avanços em todas as áreas de conhecimento, 

ocorrida no século XX, fizeram gerar complexos agrícolas, industriais e o crescimento da 

economia mundial, mas trouxeram, também, intensa pressão e impacto sobre as florestas em todo 

o planeta. Um exemplo disso foi o desmatamento descontrolado na Amazônia, 

reconhecidamente, devido ao uso de técnicas rudimentares no manuseio de seus recursos 

naturais. Isso despertou preocupação em âmbito internacional, no sentido de garantir a 

sobrevivência da biota no seio terrestre, em uma ação conjunta de todas as nações na busca de 

alternativas urgentes para proteger o meio ambiente (FERREIRA; FREITAS, 2012). 

 Como forma de melhorar o uso desses recursos e sua produtividade, mas sem observar 

devidamente as questões ambientais, em meados da década de 1970, surgiu o conceito de uso 

multifacetado da floresta (ANDERSON, 1985). Contudo, este conceito continuou a evoluir, 

independente do conceito de serviços ecossistêmicos e, atualmente, seu foco mudou, saiu das 

commodities da madeira para uma ampla gama de bens e serviços, ou seja, produtos não-

madeireiros, tais como: paisagismo, conservação da biodiversidade e muitos outros. Da mesma 

forma, surgiram novos avanços nas técnicas de manejo e de produção, agora, de forma 

sustentável no uso dos recursos florestais, diante de impactos e desafios. 

 Atualmente, os avanços da comunicação digital se encontram a nível da IoT (CONDRY; 

NELSON, 2016). Esta tecnologia que ainda se encontra em desenvolvimento, da mesma forma 

que seu vasto campo de aplicações nas diversas áreas da pesquisa (GUBBI at al, 2013), integra 

sensores e tomadas de decisões, usando arquitetura de computadores pessoais e dispositivos 
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móveis. Além de ser de baixo custo (FERDOUSH; LI, 2014), quando comparada aos métodos 

manuais ou com técnicas em desuso, abre a perspectiva de novas aplicações, especialmente em 

cenários remotos e de difícil acesso (CHASE et al., 2016). Aplicada como tecnologia ambiental, 

possibilita a precisão na inspeção inteligente de ecossistemas em tempo real, através da 

infraestrutura da Internet e pela análise de grande volume de dados por Big Data (GRANELLA et 

al., 2016).  

 Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma plataforma computacional, baseada em 

IoT. Para isto, além desta introdução, a seção de material e métodos, apresenta a descrição do 

modelo do sistema e a sua topologia. Por fim, são apresentados os resultados de um teste de 

aplicação do sistema e suas considerações sobre o ambiente estudado.  De uma forma geral, o 

trabalho trata de um sistema de monitoramento, em rede computacional, denominado 

GET@FOREST. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Com a finalidade de se obter resultados de monitoramento florestal, com uso de IoT na 

plataforma GET@FOREST, utilizou-se conhecimento numérico na programação do sistema 

especialista. Neste contexto, o sistema ao ser implantado, objetiva os seguintes resultados: 

obtenção de dados para avaliação de Conforto Térmico; registro de dados ambientais, relativos a 

áreas comprometidas por anomalias no índice da área foliar; e, detecção do risco de incêndio. 

Para obter resultados relativos ao padrão de comportamento climático ambiental da área 

monitorada, os sensores são instalados no interior de cada setor, a ser observado, e a diferença 

entre a temperatura ambiente e a interna, registra quantitativamente os dados de cada medição. 

Podendo, assim, comparar e avaliar cada setor ou pontos verificados.  

Neste trabalho, avaliação do índice de Conforto Térmico – DPT (MORGADO et al., 

2015), é calculado a partir de uma expressão que valoriza a temperatura do ar e a temperatura de 

Ponto de Orvalho (TDP), 

DPT = 0,116(T + TDP).   (1) 

Para regiões da Amazônia, em que a temperatura ambiente durante o dia é sempre 

elevada, caso deste experimento, será usado DPT < +3 ºC.  Nestas condições, o sistema 

GET@FOREST identificará um DTP como ambiente térmico muito quente, emitindo alerta de 
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situação crítica. 

Para a situação de avaliação risco de fogo, usou-se a programação numérica do índice de 

Angstrom (TALAIA; VIGÁRIO, 2018): 

B = 0,05RH – 0,1 (T - 27).   (2) 

Na qual RH é o valor de Umidade Relativa do ar. Neste trabalho, o valor do índice de 

Angstrom, B, foi modificado para alerta de risco de fogo. Portanto, é dado pelos valores 

referentes às condições: não favoráveis (B>4,0 em vez de B>2,5), pouco favoráveis (2,5<B<4 em 

vez de 2,0<B<2,5) e muito favoráveis (B<2,5 em vez de B<2,0). Com esta configuração, inserida 

na programação da placa de controle, o sistema disponibiliza um sinal de alerta, para devida 

verificação e cuidados, em determinado ponto, dentro da área de monitoramento. 

A área escolhida para a obtenção de dados foi o campus da Universidade Federal Rural da 

Amazônia/Belém. Para isto, foram selecionados cinco pontos, em locais específicos e, em cada 

ponto, foram geradas informações meteorológicas, a partir de sensores de Temperatura, Umidade 

Relativa e de Ponto de Orvalho - DP (Dew Point). Os horários das medições foram, entre 11H30 

e 15H30. A Figura 1 mostra a imagem de uma matriz de pontos de sensores interligados. 

 
Figura 1 – Imagem da área de experimentos e pontos monitorados interligados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem Google e design dos autores, 2018. 
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 A Figura 2 mostra a topologia do sistema utilizado no tratamento de funções que 

preservam a integridade de uma rede de comunicação. Os sensores de Temperatura, Umidade 

Relativa e DP, foram instalados próximos ao solo, em cada ponto da matriz florestal monitorada e 

cada sensor conecta-se remotamente a uma placa Raspberry Pi (FERDOUSH, 2014), através de 

um módulo comunicação digital – o ESP8266 (https://www.esp8266.com/). Essa placa foi 

programada para receber e enviar conteúdo de informações sobre o estado meteorológico de cada 

ambiente, com uso de IP (Internet Protocol) na plataforma Blynk (https://www.blynk.cc/), para 

controle por IoT, disponível para sistemas iOS e Android. Os registros são, tanto mostrados em 

tempo real, quanto armazenados em Banco de Dados, através de nuvem de computadores na 

Digital Ocean (https://www.digitalocean.com), podendo integrar-se a outros sistemas de mesmas 

características e finalidade, dependendo da configuração e da disponibilidade de dados. Além do 

que, pode ser acessado em dispositivos móveis, tais como, celulares ou tablets e mostrados 

graficamente ou em arquivos de dados, na forma de planilhas. Isto permite verificar, a partir do 

GET@FOREST IoT Network, os valores das varáveis ambientais e seus parâmetros críticos, 

obtidos com precisão. 

 
Figura 2 – Topologia da arquitetura da plataforma de monitoramento baseada em IoT. 

 
Fonte: Autores, 2018. 
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 Não foram usados sensores sobre a copa das árvores. Contudo, em substituição a isso, 

optou-se por outra metodologia e uma placa de aquisição (Raspberry Pi), foi posicionada em um 

ponto remoto, contendo o mesmo tipo de sensores de T, RH e DP, todavia, dispostos a céu 

aberto, em ambiente desprovido de árvores e em pleno Sol. Com isto, além de receber os 

registros dos pontos monitorados, também, reconhece as informações meteorológicas de todo o 

ambiente. Desta forma, evita-se usar mais sensores, na copa de determinada árvore. Esses dados, 

entre a copa e a base, são bastante significativos, como é o caso de avaliações devido a índice de 

área foliar, muito usado nas Ciências Agrárias. No entanto, levando-se em conta todo o ambiente, 

em termos meteorológicos, o resultado final das medidas comparativas entre base/copa, é 

insignificante, como foi verificado em testes, pois esses procedimentos, valem, sobre tudo, para 

avaliações individuais de espécies arbóreas, o que não é o caso aqui proposto. Dessa forma, os 

dados dos pontos da matriz, obtidos na base, podem ser comparados com as informações do 

ambiente e que, por estarem contidos na mesma área, apresentam a mesma situação 

experimentada pelas copas das árvores. Feito assim, a localização de sensores in situ foi 

escolhida aleatoriamente, em cada microclima. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os gráficos, da Figura 3 e da Figura 4, apresentam os valores médios de Temperatura e 

Umidade Relativa do ar, respectivamente, no interior de cada ponto monitorado e em ambiente 

aberto.  Nestes gráficos, estão mostrados os registros cinco pontos, ou elementos, da matriz 

representativa da amostra florestal monitorada. Os resultado obtido, pelos sensores são calculados 

e mostrados na forma de média de valores dessas variáveis. Esses dados foram armazenados no 

GET@FOREST no decorrer de 5 dias de teste, entre os horários de 11H30 e 15H30, no final do 

mês de maio de 2018.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 3 – Gráfico da média de Temperatura, obtido por sensores da plataforma GET@FOREST. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

 

Figura 4 – Gráfico da média de Umidade, obtido por sensores da plataforma GET@FOREST. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Conforme observado na Figuras 3, o ponto A5 foi o que apresentou maior diferença de 

temperatura entre a temperatura ambiente (TPA) e a temperatura no interior (TPI) de cada um dos 
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cinco pontos monitorados. Esse microecossistema teve a variação ambiente-base com média de 

temperatura em 4°C, portanto, sua DPT, equação (1), ficou acima da condição de desconforto 

térmico, embora, em presença do calor amazônico, isso pode ser muito desconfortável para quem 

não está acostumado. Da mesma forma, como pode ser visto na Figura 4, a diferença de variação 

média de Umidade Relativa (RH), entre o ambiente aberto (RHA) e o interior do ambiente em 

análise (RHI), também, foi a que apresentou maior valor. Vale ressaltar que, isto significa melhor 

qualidade de índice de área foliar, levando-se em consideração os outros ambientes monitorados. 

A resposta ao índice de Angstrom, equação (2), considerando sua RH em torno de 70%, 

apresentou B = 3,3, ou seja, pouco favorável a incêndio. 

 Os piores casos se deram no ponto A1 e A4. Considera-se que esses resultados se devem 

às condições de qualidade de solo e clima da área onde estão expostas as espécies coletadas, o 

que implica em baixa quantidade de massa foliar e formação de microclima. Isto pode ser devido 

à quantidade de água disponível no solo ou a sua compactação, pela proximidade de 

pavimentação asfáltica, conforme pode ser observado na imagem de satélite da região (Figura 1). 

Ainda, como observação, a espécie predominante em todos esses pontos é a Cenostigma 

tocantinum Ducke e neste período acontece sua fenofase de floração, contudo, verificou-se atraso 

em relação aos outros pontos.  

De fato, esta estrutura conceitual em plataforma IoT Network, denominada 

GET@FOREST, pode ser aplicada a qualquer processo que vise o monitoramento de variáveis 

ambientais em locais com presença de espécies florestais. Ressalta-se que, outros fatores podem 

ser monitorados e o sistema tem essa versatilidade de adaptação. Por ser um código aberto, 

permite a inclusão de uma gama diversificada de sensores, para operarem de maneira 

sincronizada, como é o caso de sensores de pressão atmosférica, velocidade de vento, 

precipitação pluviométrica, CO2 e etc. A principal dificuldade do GET@FOREST, ainda é o seu 

fornecimento de energia, pois utiliza baterias que precisam ser recarregadas a cada tempo de 

utilização, mas com os investimentos nos avanços de sua implementação, espera-se solucionar 

este problema aumentado o seu desempenho de uso. Além disto, precisa de locais com 

disponibilidade de acesso à Internet. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho tratou de um sistema computacional, com suporte de tecnologia IoT, para 

monitoramento de ambientes arborizados. Entre suas aplicações estão a detecção de incêndio e 

modelos para projetos de conforto térmico em cidades. O sistema de monitoramento florestal 

denominado GET@FOREST apresentou resultados, com base em uma rede de sensores 

integrados em uma plataforma de arquitetura digital, com isso, possibilitou análises em tempo 

real. Os resultados foram obtidos durante sua exposição no interior da Universidade Federal 

Rural da Amazônia, levando-se em conta determinados horários mais críticos do dia, com relação 

ao calor. Do ponto de vista de seu funcionamento, o sistema mostrou-se perfeitamente viável e 

eficiente para análises de comportamento das variáveis monitoradas, o que permite a tomada de 

decisões sobre os fatores que influenciam no comportamento ambiental indesejado. A 

comunicação bem-sucedida entre a rede de sensores e a Internet, permitiu acesso remoto aos 

dados da área de monitoramento, com uso de dispositivos móveis. Portanto, em comparação com 

outros sistemas de monitoramento de incêndios florestais, áreas produtivas e qualidade de 

ambiental em cidade, por ser de baixo custo, sua implementação tem a possibilidade de operação 

em ampla expansão e facilidade na forma de acompanhamento de dados. 
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RESUMO  

Buscando caminhos sobre como estimular o interesse e participação dos alunos no ensino de 

Ciências, este trabalho teve como objetivo apresentar a evolução dos diferentes modelos atômicos 

utilizando a massa de modelar caseira como uma ferramenta didática na construção de modelos 

representacionais. O interesse nesta temática, justifica-se pela necessidade de proporcionar a 

alfabetização científica nas séries iniciais e possibilitar aos alunos um espaço de investigação, 

onde eles são os autores do processo. Os procedimentos metodológicos que norteiam esta 

pesquisa são de caráter quali-quanti objetivando a veracidade dos resultados. O público-alvo foi 

alunos do 8º ano de uma escola pública situada no espaço rural do município de Salvaterra, Ilha 

de Marajó. A partir do objetivo da pesquisa, a metodologia foi dividida em quatro etapas: 

aplicação de um questionário inicial para analisar os conhecimentos prévios dos alunos; execução 

de uma aula expositiva-dialogada; construção dos modelos atômicos com a massa de modelar 

caseira; e aplicação de um último questionário avaliativo. Os discentes participaram ativamente 

do processo educativo: montando os modelos, identificando as partículas subatômicas, 

compreendendo as mudanças que ocorreram durante a história da evolução atômica, devido ao 

fato de que a massa de modelar possibilitou a criação em tamanho macroscópico dessas 

partículas, diminuindo, de modo efetivo, a abstração desse assunto.  

Palavras-chave: Recurso didático. Modelagem. Ciências. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 
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1. INTRODUÇÃO  

Como estimular o interesse e participação dos alunos no ensino de Ciências? Segundo 

Emerich (2010), os profissionais da educação se utilizam das atividades diferenciadas ou dos 

métodos alternativos para atrair a atenção de seus discentes em suas práticas pedagógicas, uma 

vez que as formas tradicionais de ensinar estão se tornando menos usuais.  

Diante da magnitude e complexidade do Universo, trabalhar com aspectos que são 

intangíveis para os nossos sentidos proporciona certo sentimento de inabilidade e vulnerabilidade 

daquilo que é possível aprender; o entendimento desses fenômenos não exige somente repetição 

ou aplicação de uma variedade de conhecimentos memorizados, mas, exige-se a formulação de 

hipóteses, que resultem em investigações, ligadas à criatividade e à lógica, o que culminará em 

algo que satisfaça, mesmo que de modo parcial, o desejo humano de compreender o mundo: os 

modelos (FERREIRA; JUSTI, 2008). Dessa forma, Duso (2012, p. 33) define o modelo 

representacional 

como sendo uma representação tridimensional de algo. Como forma de exemplo 

é possível citar os modelos do sistema solar, utilizados normalmente em museus 

ou escolas; maquetes que representam obras de engenharia, como a construção 

de prédio, represa, carro, avião; maquetes que retratam cenários, pessoas, entre 

outros. 

O interesse pelo modelo representacional, deriva do fato dele ser apontado como sendo 

uma alternativa educacional bastante promissora no que se refere ao ensino de Ciências. Com 

essa metodologia educacional visa-se ampliar a reflexão, o debate e a participação ativa dos 

estudantes (DUSO, 2012). A formulação de modelos dentro do ensino torna o aluno mais 

participativo, pois a ação de construir modelos possibilita ao estudante a assimilação de 

conhecimentos que eram abstratos (FERREIRA, 2006). A aprendizagem participativa 

desempenha um importante papel na construção de conceitos, sentidos e representações (BARAB 

et al., 2000). A modelização é uma das estratégias mais efetivas para o melhor entendimento dos 

conceitos científicos (GRECA; SANTOS, 2005), pois através dela o aluno pode visualizar 

conceitos que antes ficariam no plano subjetivo. 

Dessa forma, o conceito de átomo foi moldado por muitas teorias, que utilizaram 

diferentes dados empíricos e modelos conceituais (WELTER, 2011). Os átomos foram definidos 

como unidades indivisíveis – por Dalton – até o final do século XIX, e com o passar do tempo, 
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provou-se a existência de partículas subatômicas: prótons, elétrons e nêutrons (BIANCHI; 

ALBRECHT; MAIA, 2005; MORAIS, 2009; NEVES; FARIAS, 2011).  

Baseado no modelo atômico de Rutherford-Bohr, o átomo é formado por uma região 

central (núcleo) constituída por prótons e nêutrons, cercada por uma região periférica 

(eletrosfera) com elétrons em órbitas quantizadas (FELTRE, 2004). Atualmente, no modelo dos 

orbitais atômicos, verifica-se que o elétron apresenta um comportamento dual — uma partícula-

onda situada em orbitais, regiões com maior probabilidade de se encontrar o elétron (RUSSELL, 

1994). 

Entretanto, uma das principais dificuldades encontradas para se ensinar modelos atômicos 

é devido o objeto de estudo serem partículas muito pequenas que não podem ser visualizadas a 

olho nu (PARK et al., 2009). Além disso, há escolas, como as interioranas, que não dispõem de 

recursos pedagógicos complementares (equipamentos multimídias), que poderiam facilitar o 

entendimento do assunto por meio de imagens (VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 

2012). Diante disso, este trabalho objetivou apresentar a evolução dos diferentes modelos 

atômicos utilizando a massa de modelar caseira como uma ferramenta didática na construção de 

modelos representacionais.  

 

2. METODOLOGIA 

O presente trabalho possui caráter quali-quanti no que se refere ao levantamento e análise 

de dados, contribuindo para uma maior veracidade dos questionamentos e especulações 

levantadas ao longo processo educativo (FIGUEREDO; SOUZA, 2008). 

A prática metodológica foi elaborada e aplicada no segundo semestre de 2016, junto a 

uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, situada no espaço rural do 

município de Salvaterra-PA. Com duração de cinco horas, as atividades foram realizadas na 

seguinte sequência: 

• 1ª ETAPA: Questionário inicial com a finalidade de analisar o conhecimento prévio do aluno 

através das seguintes questões: a) Você gosta das aulas de Ciências em sua escola? Justifique. 

b) Você já ouviu algo sobre átomos? Se sim, o que você entende sobre átomo? c) Conhece 

algum cientista que desenvolveu teorias sobre o átomo?  



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

• 2ª ETAPA: Aula expositiva-dialogada sobre a temática “Modelos Atômicos”: Dalton (1803) – 

átomo indivisível; Thomson (1903) – cargas positivas e negativas; Rutherford (1911) – 

núcleo; Bohr (1913) – níveis de energia; e Schrödinger (1926) – nuvem eletrônica. Sendo 

abordados de forma apropriada, com exemplificações cotidianas (contextualização); 

• 3ª ETAPA: Os alunos construíram os modelos atômicos a partir da massa de modelar caseira 

feita com trigo, água, sal, óleo vegetal e corantes artificiais; a qual nos auxiliou na 

apresentação da Evolução Atômica, agregando a prática à teoria; 

• 4ª ETAPA: Aplicação de um questionário final que objetivou avaliar os conceitos adquiridos 

pelos alunos e a ferramenta didática envolvida na atividade, as questões utilizadas foram: a) 

Após a prática metodológica, como você definiria o átomo? b) Em sua opinião, qual modelo 

atômico despertou mais interesse em você? Justifique. c) Você gostaria que os educadores de 

Ciências utilizassem métodos didáticos como a modelagem representacional, para 

complementar o assunto em sala de aula? Justifique. Com esse questionário a prática 

metodológica foi finalizada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O presente trabalho apresentou resultados conforme a metodologia descrita, sendo 

devidamente analisados e convertidos em percentagens. Por questões éticas e para manter em 

anonimato a identificação dos sujeitos da pesquisa, optou-se por nomeá-los da seguinte forma: 

alunos 1, 2, 3, 4 e 5. 

Na primeira pergunta do Questionário inicial indagou-se: “a) Você gosta das aulas de 

Ciências em sua escola?” Dos cinco alunos entrevistados, somente dois conseguiram responder 

de forma positiva. Isto é justificável pelo fato de 60% deles possuírem dificuldade em 

compreender os assuntos ministrados em sala de aula, entre eles: Organização do corpo humano. 

De acordo com os discentes, tais dificuldades ocorrem devido à falta de interesse pela disciplina, 

por ser conteudista e cansativa, ou seja, o professor não utiliza artifícios que possibilitem melhor 

entendimento daquilo que é estudado, como por exemplo, a utilização da modelagem 

representacional como ferramenta complementar no Ensino de Ciências (BIEMBENGUT, 2009). 

Este fato ficou evidente durante a execução do projeto e em algumas transcrições do discurso dos 
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alunos, ainda referente à primeira pergunta do questionário inicial: 

Aluno 1: “Não, porque mesmo o professor passando muito conteúdo, a gente não aprende muita 

coisa”. [Para este aluno, as aulas de Ciências estão relacionadas ao repasse de muito conteúdo]. 

Aluno 2: “Mais ou menos, é que é muito chata”. [Em conversa com o aluno durante o 

desenvolvimento das atividades, ele nos confidenciou que acha a disciplina chata em função do 

professor passar muito conteúdo e que não conseguia entender muita coisa]. 

Aluno 3: “Não, porque tem coisas que não entendo”. [Ratificando a fala dos colegas anteriores, 

esse aluno também afirma não entender muito bem os conteúdos]. 

Sobre a segunda e a terceira pergunta do Questionário inicial: “b) Você já ouviu algo 

sobre átomos? Se sim, o que você entende sobre átomo? c) Conhece algum cientista que 

desenvolveu teorias sobre o átomo?” Obtivemos resultados negativos quanto ao conhecimento 

dos educandos para identificar um átomo, com 100% negando conhecer tais partículas ou 

teóricos. Entretanto, com a aula teórica, dialogada e prática, observamos progressos valorosos 

quanto à aprendizagem dos alunos. 

De acordo com o nosso planejamento, na 2ª etapa, fizemos uma aula expositiva-

dialogada, na qual por meio de exemplificações cotidianas, demonstramos como cada modelo 

atômico se assemelharia no mundo macroscópico: Dalton (1803) – a semelhança de seu átomo 

com uma “bola de bilhar”; Thomson (1903) – com um “pudim de passas” ou com um 

“brigadeiro”; Rutherford (1911) e Bohr (1913) – com o “Sistema Solar”, aplicando as diferenças 

de um para outro; e Schrödinger (1926) – com uma “nuvem no céu”. Tratamos sobre o 

desvendamento das partículas subatômicas (prótons, elétrons e nêutrons) e como podem ser 

caracterizadas na conjuntura atomística. 

Estas e outras explicações serviram para instigar os alunos a pensarem sobre a história da 

Evolução Atômica, já que cada cientista trouxe contribuições significativas para o entendimento 

atomístico: Dalton – resgatou a ideia do átomo dos filósofos gregos (Leucipo e Demócrito); 

Thomson – identificou a presença de subpartículas carregadas negativamente (elétrons); 

Rutherford – estabeleceu duas regiões no átomo, o núcleo e a eletrosfera, e identificou a presença 

de subpartículas carregadas positivamente (prótons); Bohr – dividindo a eletrosfera em sete 

níveis de energia; e Schrödinger – quando propôs o estabelecimento de uma região (nuvem 
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eletrônica) onde há uma maior probabilidade de se encontrar um elétron (RUSSELL, 1994). 

Quando perguntaram: Onde podemos encontrar o átomo? Qual o tamanho do átomo? 

Buscamos elucidar com exemplos básicos sobre a localização do átomo no espaço: nas paredes, 

nas mesas, nas cadeiras, nas pedras, no corpo humano entre outros. E a respeito de sua grandeza, 

fizemos uma relação do tamanho do núcleo do átomo com relação a seu todo, e trouxemos o 

exemplo de um alfinete no meio de um campo de futebol, sendo o alfinete o núcleo e o campo a 

extensão total do átomo, se estivesse numa dimensão macroscópica. 

Já na 3ª etapa, os alunos participaram ativamente, pois sob nossa orientação, eles 

prepararam a massa de modelar caseira e construíram representações dos modelos atômicos. 

Como se tratava de cinco modelos atômicos, cada aluno ficou responsável pela montagem e 

representação de seu modelo, no entanto, várias vezes eles contribuíram com o trabalho de seu 

colega. Nessa etapa, os alunos se sentiram mais à vontade para interagir conosco, aproveitando 

para lançar perguntas sobre os modelos que estavam responsáveis (Figura 1). 

Figura 1 – Construção dos modelos atômicos: (A) Confecção da massa caseira; (B) Participação 

dos alunos; (C) Finalização dos modelos. 

 

Fonte: Autores, 2016. 
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Com a primeira interrogativa do Questionário final: “a) Após a prática metodológica, 

como você definiria o átomo?” Constatou-se que 95% das respostas foram positivas, já que os 

alunos asseguraram conhecer o átomo como partícula que compõe a matéria. Como pode ser 

observado nas transcrições abaixo: 

Aluno 1: “O átomo é a menor partícula da matéria, ele tá em tudo na parede, no nosso corpo” 

[Ainda que essa resposta não esteja correta, uma vez que existem partículas ainda menores que os 

átomos, mostra que os alunos compreendem que a matéria é constituída por partes muito 

minúsculas, os átomos. O mesmo se repete com o aluno 2 e 5]. 

Aluno 2: “Ele é a menor parte da matéria, só que não conseguimos ver, porque é muito pequeno”. 

Aluno 3: “Eu entendi que o átomo é uma coisa que tem uma parte positiva, uma negativa e outra 

sem carga” [Esse aluno conseguiu compreender que mesmo o átomo sendo uma partícula 

minúscula ainda pode ser dividido em partes menores]. 

Aluno 4: “Eu sei que é uma coisa invisível, pois não conseguimos ver”. 

Aluno 5: “Eu entendo que é a menor partícula da matéria”. 

A terceira questão do Questionário final perguntava aos participantes: “Você gostaria que 

os educadores de Ciências utilizassem métodos didáticos como a modelagem representacional, 

para complementar o assunto em sala de aula?” Cem por cento dos entrevistados afirmaram que 

“sim”, já que o recurso pedagógico – Modelagem representacional – complementou e facilitou o 

ensino-aprendizagem, durante a prática metodológica. Tal quantificação foi confirmada, com as 

seguintes respostas: 

Aluno 1: Sim, porque aprendemos mais que na nossa aula de ciências. 

Aluno 2: Sim, tem que ter mais aulas como essa. Até em nossa feira de ciências. 

Aluno 3: Sim, porque achei uma aula legal. Queria ter mais aulas como essa para aprender 

melhor. 

Aluno 4: Sim, acabamos aprendendo uma coisa que a gente não sabia. Dava até para usar na feira 

de ciências. 

Aluno 5: Sim, com isso nós aprendemos mais. Obrigado por fazerem esse trabalho com a gente. 
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Tais depoimentos mostram a aceitação do público-alvo acerca da utilização de recursos 

alternativos, que viabilizaram um maior interesse pelo assunto “Modelos Atômicos”, rompendo o 

método tradicional de ensino. Já que no momento da prática se empenharam na construção das 

representações atômicas com base no seu conhecimento adquirido, durante a aula teórica e 

prática. 

De acordo com Ferreira; Queiroz; Mendonça (2007); Welter (2011), a utilização de 

modelos torna as aulas mais atrativas possibilitando um melhor aprendizado. Chassot (2010) 

explica ainda que “fazer modelos, isto é, imaginar átomos – e vale insistir que imaginar é fazer 

imagens - tem limitações e exigências que transcendem aquelas interações que são mais usuais no 

nosso cotidiano”. Além disso, houve educandos interessados em oferecer continuidade ao 

trabalho na “Feira de Ciências” da instituição, validando a produtividade e resultados da prática 

diferenciada. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da condução metodológica e das análises dos questionários avaliativos foram 

feitas as devidas ponderações quanto à aceitabilidade dos alunos. De posse dos dados pode-se 

concluir que a ferramenta pedagógica utilizada se mostrou eficiente para diminuir a abstração no 

ensino de modelos atômicos. Assim, os discentes puderam participar ativamente do processo 

educativo, montando os modelos, identificando as partículas subatômicas, compreendendo as 

mudanças que ocorreram durante a história do desenvolvimento da teoria atômica. 

Vale ressaltar que durante a prática educacional pôde-se notar o encantamento dos 

estudantes em relação à construção dos modelos atômicos, isso se deve pelo fato de que a massa 

de modelar alternativa possibilitou a criação em tamanho macroscópico dessas “partículas” 

invisíveis a olho nu.  

No que se referem aos alunos, estes participaram ativamente montando e transformando 

os átomos em modelos representacionais nas escalas de medidas macroscópicas. Dessa forma, os 

modelos feitos a partir da massa de modelar caseira se configuraram como uma ferramenta 

didática que deve ser difundida, de modo que outros profissionais da educação utilizem esse 

recurso no Ensino de Ciências.  E diante da aceitação da proposta, consideramos a possibilidade 
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de desenvolver essa atividade pedagógica em outras turmas e instituições de ensino. 

De posse de tais resultados, espera-se que os conceitos adquiridos durante a prática 

pedagógica sirvam como base à continuidade do ensino sobre Evolução Atômica nos anos 

posteriores de formação dos educandos, implicando numa melhor assimilação deste conteúdo 

programático em sala de aula. 
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RESUMO  

O presente projeto aborda as problemáticas ocasionadas pelos óleos vegetais residuais, como 

poluentes ambientais. O descarte inadequado deste tipo de material no meio ambiente causa 

impactos diretos nos recursos hídricos, no solo e no ar. É um problema que tem sua origem nas 

próprias residências, decorrente da falta de informação, sensibilização e conscientização da 

população. Este projeto tem por objetivo, identificar o destino dado ao óleo proveniente de 

frituras de estabelecimentos alimentícios da cidade de Santa Izabel do Pará bem como sugeri 

alternativas sustentáveis para o reaproveitamento do óleo residual. Esclarece também os danos 

ambientais causados pelo descarte inadequado do óleo residual e apresenta alternativas para 

evitá-los. A maioria ainda descarta os resíduos oleosos de maneira inadequada, seja pelo esgoto 

doméstico, lixo comum ou diretamente no solo e ainda não existe um sistema efetivo de coleta 

bem como educação ambiental para mitigar o impacto deste contexto problemático. Assim 

entendemos que o poder público tem a obrigação de tomar medidas urgentes que atendam todo o 

município. 

 

Palavras-chave: Óleo vegetal residual. Sabão ecológico. Santa Izabel do Pará 

 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos sólidos, Líquidos e Gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A utilização do óleo é uma opção de preparo rápido, que confere aos alimentos fritos, 

características únicas de saciedade, aroma e sabor. Segundo Nunes (2007, p.03) ‘‘A alimentação 

é o setor que mais consome o óleo, apesar do aumento no uso industrial, tanto em volume como 

em número de processos de aplicação’’. 

O óleo que é despejado nas pias acumula-se como um bloco rígido obstruindo a passagem 

do esgoto ocasionando o entupimento na rede coletora cuja manutenção dessas redes de 

tubulações é de custo elevado. De acordo Castellanelli et. al (2007), alternativas como a 

reutilização do óleo podem reduzir os danos a tubulações da rede de esgoto e drenagem além de 

contribuir com a preservação dos corpos hídricos, bem como da fauna aquática apresentando 

relevância econômica proporcionada pela geração de emprego e renda. 

De acordo com Solomons (1996), a produção de sabão se dá a partir da reação de 

saponificação, que é quando à um  aquecimento da gordura ou dos óleos com a adição de soda 

cáustica que é um reagente alcalino,por terem extremidades carboxílicas altamente polares, estes 

sabões tendem a se dissolver na água, minimizando desta forma o impacto na natureza em 

comparação com o óleo que não passou por esse processo. 

É possível reaproveitar o óleo para a fabricação de sabão ecológico, conforme Freitas et. al 

(2010), ele não é um produto que garante a sustentabilidade do meio ambiente, Porém ao ser 

transformado em sabão, este se torna menos nocivo ao meio ambiente.Além de diminuir o 

impacto que óleo causa na natureza,o produto vai proporcionar uma diminuição da contaminação 

do solo e das águas. 

No município de Santa Izabel-PA existem estabelecimentos como restaurantes 

churrascarias e lanchonetes etc. que trabalham com frituras em alguns casos o resíduo oleoso é 

lançado em igarapés, rios, lagos, esgotos. Por tanto, a destinação do óleo para a fabricação de 

sabão, que pode ser usado para fins domésticos tais como limpeza de chão, louça, roupas entre 

outras e assim Torna-se uma alternativa interessante do ponto de vista ecológico e financeiro. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia aplicada nesta pesquisa compreende três etapas, sendo a primeira uma 

pesquisa de campo com a visita em uma fábrica de tratamento e reaproveitamento de óleo vegetal 

residual no município de Santa Izabel do Pará; a segunda etapa consta da coleta do óleo residual 

em estabelecimentos setor alimentício e a terceira etapa trata-se da produção do sabão ecológico, 

como alternativa ambientalmente correta do reaproveitamento do óleo vegetal residual no 

município de Santa Izabel do Pará. 

 

2.1 VISITA DE CAMPO 

 

Para a troca de conhecimentos e experiência, no mês de maio de 2018 foi realizado uma 

visita técnica na fabrica Norte óleo, em Santa Izabel do Pará, que trabalha com o tratamento do 

óleo vegetal residual proveniente de vários setores (principalmente alimentícios) dos municípios 

de Belém e Região Metropolitana, Santa Izabel do Pará, Castanhal entre outros.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fábrica Norte Óleo em Santa Izabel do Pará e suas Máquinas para o beneficiamento do óleo 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 3: Coleta de óleo residual em garrafas Pets de 2 L, na área urbana de Santa Izabel do Pará. 

Fonte: Autoria própria  

2.2  COLETA DE AMOSTRAS 

 

• Foi realizada em estabelecimentos do setor alimentício do município de Santa Izabel do 

Pará que trabalham com frituras, tais como: Lanchonetes, Restaurantes e Churrascaria; 

 

• O óleo vegetal residual foi coletado nos finais de semana do mês de maio de 2018, no 

período matutino sempre no horário de 9 h.  

 

• Foram selecionados oitos estabelecimentos para serem alvos desta pesquisa, sendo que 

destes apenas quatro praticam a reutilização do óleo gerado nas frituras; 

 

• Por isso, a coleta de óleo vegetal residual aconteceu nos quatro estabelecimentos que não 

praticam a reutilização, com um total coletado de 22L de óleo, sendo em média 5,5 L por 

estabelecimento; 

 

2.2.1 RECIPIENTES PARA COLETA DE ÓLEO 

 

Conforme a recomendação dos órgãos competentes ligados à Vigilância Sanitária como a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a coleta do óleo deve ser feita em garrafas por ser um 

recipiente de fácil manuseio e transporte, como mostra a Figura 3. 
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Figura 4: Instrumentais para fabricação do sabão  

Fonte: Autoria própria  

2.3  PRODUÇÃO DO SABÃO ECOLÓGICO 

 

Para o reaproveitamento do óleo vegetal residual realizou-se uma oficina para a prática de 

produção de sabão ecológico artesanal no laboratório multidisciplinar da EETEPA Santa Izabel 

do Pará. Tal atividade foi uma parceria entre EETEPA e Universidade do Estado do Pará que 

disponibilizou a participação de um docente da área da química para ministrar o treinamento com 

reagentes e outros produtos químicos utilizados na produção de sabão ecológico. 

2.3.1 Materiais utilizados para a produção do Sabão Ecológico 

 

A receita de sabão em barra utilizada na oficina foi realizada com o auxílio de um docente 

da área da química da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e com a metodologia usualmente 

empregada no laboratório desta universidade, realizou-se testes para se chegar a uma fórmula que 

se igualasse ou aproximasse do sabão industrial, chegou-se a seguinte lista de materiais: 

 

• Béquer 500 mL; 

• 300 mL de óleo vegetal residual; 

• 50 g de soda cáustica em escama;  

• 45 mL de essência ou amaciante; 

• Panela; 

• Espátula de plástico; 

• Bandeja de plástico; 

• Colher de pau; 

• 100 mL de água; 

 

 

 

 

2.3.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

 Conforme a Norma técnica chamada NR 6 ( Norma regulamentadora),  diz que todas as 

atividades profissional que possa trazer algum risco físico devem  ser comprida com o  uso dos 

equipamentos de proteção o EPI também usado para  garantir que profissional  não seja exposto a 

doença ocupacional. No caso da produção de sabão que contém reagentes químicos e bases fortes 
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Fonte: Autoria própria  

Figura 5: EPIs utilizados na produção do 

sabão 

deve-se usar: 

 

• Touca; 

• Óculos de proteção; 

• Máscara;            

• Jaleco;                

• Luva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Etapas da produção do sabão ecológico 

 

a) Decantação do óleo vegetal residual: Separação da água e das impurezas existentes no óleo 

vegetal residual. 

 

b) Filtração do óleo vegetal residual: Retirar o restante das impurezas existentes. 

 

c) Aquecimento do óleo vegetal residual: Para a liberação da água ainda existente através do 

fenômeno da evaporação e também eliminação de odores desagradáveis. 

 

d) Pesagem do Hidróxido de Sódio (soda cáustica): Pesou-se 50 g do produto em uma balança 

analítica com o auxílio de uma espátula para a retirada da soda cáustica da embalagem e a 

utilização dos equipamentos de proteção individual para que não ocorra nenhum acidente, 

principalmente com a pele e os olhos, devido à liberação de gases por este composto. 

 

e) Aquecimento de 100 água mL de à 100°C: Realizada para dissolver a soda cáustica sólida 

para que possa se dissolver uniformemente à solução do sabão. 
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f) Adição do óleo vegetal residual à solução de soda cáustica para ocorrer à reação de 

saponificação. 

 

g) Mistura da solução: Deve-se misturar durante 1 hora a solução formada pelos reagentes 

adicionados ao óleo vegetal residual para obter uma solução final uniforme e homogênea. 

 

h) Acondicionamento da solução final: Despejar em fôrmas para que o sabão possa 

descansar por pelo menos 15 dias até que o pH do produto final se estabilize e seja o desejável 

dentro dos padrões de qualidade igual ao dos produtos vendidos comercialmente. 

 

i) Teste do pH no sabão: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) órgão 

regulamentador no Brasil, estabelece para o sabão um pH máximo igual a 10, acima desse valor, 

o sabão poderá causar algum tipo de alergia (irritação) e/ou queimaduras na pele. A seguir, a 

medição de pH realizada durante e após a oficina do sabão ecológico no laboratório 

multidisciplinar da EETEPA-SIP em maio de 2018, como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6: Medição de pH do sabão ecológico com fita tornassol e com o phmetro. 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

A seguir, estão organizados os resultados dos testes de medição de pH na Tabela 1 obtidos 

em dois momentos: o primeiro após uma semana do sabão endurecido e a outra após duas 
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Fonte: Autoria própria  

semanas desse processo. 

Tabela1: Resultados obtidos nos testes de pH do sabão ecológico. 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

FITA 

TORNASSOL 

pHMETRO 

22/05/2018 9.8 9.9 

27/05/2018 10 9.9 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a pesquisa nos estabelecimentos participantes, notou-se que muitas pessoas não 

produzem o sabão oriundo do reaproveitamento do óleo usado, pela falta de informação. Com 

relação aos 8 estabelecimentos que contribuíram com esta pesquisa, por questão de ética e sigilo 

devido não ter uma autorização formal para a citação, optou-se por nomeá-los pelas 8 primeiras 

letras do alfabeto. Essa alternativa serve como garantia total aos seus sujeitos para que 

estes não sofram qualquer tipo de constrangimento.  A seguir, o Quadro 1 apresentando os 8 

estabelecimentos participantes e suas produções de óleo vegetal residual em escala semanal e 

mensal. 

 

Quadro 1: Lista dos restaurantes, lanchonetes e churrascarias que doaram o óleo vegetal residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 

Através dos dados coletados na pesquisa junto à fabrica Norte Óleo constatou-se que são 

poucos os pontos de coletas no município de Santa Izabel do Pará. Outra problemática é a falta 

de informação nos estabelecimentos que geram esses resíduos e acabam descartando-os 

Restaurante e 

lanchonetes 

Óleo coletado 

(L)/semana 

Óleo coletado (L)/mês 

A 20 80 

B 60 240 

C 40 160 

D 5 20 

E 3 12 

F 60 240 

G 20 80 

H 40 160 

TOTAL 248 992 
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indevidamente no ambiente provocando danos ambientais como a poluição dos igarapés e do 

solo. A partir deste ponto o projeto foi até esses estabelecimentos para informar os danos 

causados ao meio ambiente e a importância da coleta e armazenamento do óleo vegetal para a 

fabricação do sabão ecológico.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

✓ O projeto buscou reaproveitar o óleo vegetal residual utilizado em alguns 

estabelecimentos do setor alimentício no município de Santa Izabel do Pará, obtendo-se 

um total de 22 L de óleo residual coletado;  

 

✓ Os donos dos estabelecimentos participantes dessa pesquisa demonstraram maior 

conscientização no que concerne os benefícios adquiridos com a produção de sabão e com 

o reaproveitamento do óleo residual, assim como dos danos que o despejo em locais 

inadequados desses resíduos podem causar ao meio ambiente;  

 

✓ Se os estabelecimentos participantes adotarem a prática de reaproveitamento do óleo 

vegetal residual para a produção de sabão ecológico permitirá a diminuição de resíduos 

lançados na natureza e a conseqüente diminuição significativa de alguns danos 

ambientais;  

 

✓ Os resultados indicam que a prática contínua da coleta seletiva é uma alternativa viável 

para a aplicação no município de Santa Izabel do Pará, uma vez que diminuirá a 

quantidade de poluentes no meio ambiente além da garantia da participação por parte da 

população;  

 

✓ Cabe ao setor público e ao consumidor fazer a sua parte e disponibilizar a infra-estrutura 

necessária para a aplicação dessas práticas conforme prevê a Lei 12.305/10 que trata da 

Política Nacional dos Resíduos sólidos;  
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✓ Diante desses resultados é possível concluir que atividades de Educação Ambiental com 

esclarecimento e conscientização são eficientes para modificar as práticas da população e 

a reflexão sobre o mundo que querem viver e o que será deixado para as futuras gerações.  
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RESUMO  

O projeto Produtos de Limpeza Ecológicos e Saches com Aromatizantes Naturais do Pará foi 

elaborado a partir das disciplinas Gestão de Resíduos Sólidos, líquidos e Gasosos e Gestão 

Ambiental do Curso Técnico em Meio Ambiente da Escola Tecnológica Irmã Albertina Leitão de 

Santa Izabel do Pará (EETEPA – SIP) e pensado em contemplar alguma situação problema que 

envolvesse a sociedade dessa região. Como o município é conhecido no Estado do Pará como 

cidade dos Igarapés, o descarte de resíduos, entre eles o óleo vegetal residual (óleo de cozinha) 

chama a atenção pela frequência que é despejado nos mananciais da cidade, o que afeta a 

economia local principalmente nos períodos de férias por afastar muitos turistas devido essa 

condição de poluição e impactos ambientais. Encontrou-se uma alternativa para o despejo de óleo 

vegetal residual nos Igarapés e a utilização sustentável das raízes aromáticas regionais do Pará, 

muito comuns em Santa Izabel do Pará, como aproveitamento consciente de recursos naturais. Os 

itens ecológicos produzidos nesse projeto foram: Sabão em barra, sabonete líquido, desinfetante, 

detergente e sachês aromatizados com essências naturais paraenses favoreceu a geração de renda 

e emprego em parte da população local além de viabilizar o acesso a produtos naturais com 

elementos que não agridem o ambiente e reaproveitem resíduos que antes seriam despejados em 

espaços naturais. 

 

Palavras chave: Produtos de limpeza ecológicos. Gestão Ambiental. Reaproveitamento de 

resíduos.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental  
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1. INTRODUÇÃO  

Este projeto articula o ensino do Curso Técnico de Meio Ambiente e as diversas pesquisas 

realizadas em sala de aula na Escola Irmã Albertina Leitão EETEPA de Santa Izabel do Pará e 

vem viabilizar a relação transformadora entre a rede tecnológica e a sociedade. Pretendeu-se 

apresentar soluções para o reaproveitamento de óleo vegetal residual (óleo proveniente de 

cozinha) em uma perspectiva ecológica que atualmente configura uma das principais 

preocupações com relação ao descarte inadequado de resíduos in natura no ambiente.  

Para evitar que o óleo de cozinha seja lançado na rede de esgoto,  cidades, instituições e 

pessoas de todo o mundo têm criado métodos para reciclar o produto. As possibilidades são 

variadas: produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e 

até biodiesel. No caso específico desse projeto será focado na produção de sabão em barra, 

desinfetante, detergente, desinfetante ecológico e saches aromatizantes com essências naturais 

do Pará. 

O município de Santa Izabel do Pará aonde o projeto foi implementado possui quantidade 

significativa de olhos d’água, igarapés e outros recursos naturais que vêm passando por uma série 

de transformações na sua configuração espacial devido principalmente à degradação ambiental, 

poluição e contaminação dessas áreas a partir da interferência antrópica negativa no meio como 

despejo em locais inadequados de resíduos.  

No intuito de diminuir parte dessa problemática, o projeto “Elaboração de Produtos de 

Limpeza Ecológicos e Saches com aromatizantes Naturais do Pará”, surge como alternativa para 

a mitigação dos danos mencionados e geração de renda para a população local. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

A pesquisa realizada é caracterizada como experimental e exploratória sendo 

desenvolvida durante o período de novembro de 2017 a junho de 2018, com os alunos do Curso 

Técnico em Meio Ambiente que realizaram as primeiras apresentações do trabalho a partir do 

Projeto intitulado “Elaboração de produtos de limpeza ecológicos e saches com aromatizantes 

naturais do Pará”, realizado no laboratório multidisciplinar da EETEPA de Santa Izabel do Pará. 
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Foi adotada a proposta metodológica que engloba a investigação, construção e aplicabilidade de 

experimentos voltados para o cotidiano e problemáticas socioambientais atuais. 

Foram feitas demonstrações dos produtos elaborados em sala de aula e no laboratório de 

acordo com disciplinas específicas do Curso Técnico em Meio Ambiente tais como Educação 

Ambiental, Gestão de Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos, Poluição e Degradação Ambiental, 

Gestão Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais que através da interdisciplinaridade das 

mesmas abordou temáticas de relevância à sociedade izabelense. 

 

2.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

As etapas que compreenderam a realização do projeto estão listadas a seguir e pontuam o 

passo a passo para a obtenção dos produtos a que se propôs. 

 

2.2.1 Para a produção do sabão ecológico: 

 

✓ Coleta de óleo vegetal residual no município de Santa Izabel do Pará; 

✓ Adequação do material coletado: decantação, filtração e peneira do óleo coletado; 

✓ Mistura dos produtos químicos para a realização da reação de saponificação; 

✓ Armazenamento do produto da saponificação em bandejas e formas para a secagem e 

formação do sabão em barra; 

✓ Desinformar a partir do 15º dia e fazer medição de pH em uma amostra para o 

monitoramento e controle de qualidade do produto. 

 

2.2.2 Para a produção dos saches aromatizantes com essências do Pará: 

 

✓ Selecionou-se as raízes nativas da Amazônia de onde foram extraídas as essências; 

✓ Com o uso de um ralador de cozinha ralou-se a raiz de priprioca até obter uma farinha 

desse material; 

✓ Com uso de borrifador espalhou-se junto a farinha da raiz álcool e essência de Uirapuru 

(Essência da Amazônia), até conseguir um material úmido e homogêneo; 
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✓ Com tecido de TNT produziu-se os saches, utilizando como fixador da essência o 

Patchouli (raiz de essência Amazônica); 

✓ Nos saches foram colocados o patchouli mais a farofa úmida da raiz de priprioca e depois 

fechados. 

 

2.2.3 Para a produção dos sabonetes com essências do Pará: 

 

✓ 100 mL de Base para sabonete líquido 

✓ 400 mL de água mineral – (aquecer á 40 ºC) 

✓ 10 mL de essência  

✓ Cloreto de sódio (solução saturada) – colocar aos poucos até atingir uma mistura com 

consistência desejada. 

* Colocar todo o material listado em um Becker e fazer a mistura suave e contínua da solução, até 

obter um líquido homogêneo. 

 

2.2.4 Para a produção do desinfetante aromatizado com essências do Pará: 

 

A produção do desinfetante foi realizada a partir da mistura dos produtos que estão 

listados na Tabela 1, a seguir com as suas respectivas quantidades: 

 

Tabela 1: Produtos químicos e demais reagentes para a produção de desinfetante e suas 

respectivas concentrações. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Parquímica (2018). 

*Preferencialmente água deionizada, destilada ou filtrada. A quantidade de água é variável de 

ORDEM PRODUTO QUANTIDADE 

1º Essência 1 L 

2º Ricinoleato de sódio 

(adicionar aos poucos) 

 

1 L 

3º Água * 96 L 

4º Formol 20 – 25% 300 mL 

 

5º 

Quatercidpoll 

Germicida – biocida – anti-séptico 

100 mL 
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acordo com o volume final desejado de desinfetante. 

 

2.2.5 Para a produção do detergente: 

 

✓ Diluir o DETERPOLL CONCENTRADO em água, em proporção geral de 1: 1 à 1:5 

fazendo um pequeno teste para descobrir a diluição mais viável economicamente que possa 

atender a limpeza desejada; 

✓ Acrescentar essência e corante de sua preferência; 

✓ Descansar por 1 dia para a sua utilização. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Diante da temática abordada o reaproveitamento do óleo vegetal residual compreende 

uma alternativa viável para se aplicar no município de Santa Izabel do Pará como em outras 

localidades aonde o lançamento inadequado desses resíduos provoca uma série de agravantes 

ambientais. Os resultados obtidos a partir do projeto estão listados a seguir: 

 

✓ Conscientização por parte de donos de estabelecimentos do setor alimentício de Santa 

Izabel do Pará do não descarte do óleo de cozinha no ambiente através de diálogo 

explicativo sobre essa problemática; 

✓ Realização de oficina para a produção do Sabão ecológico e dos demais produtos de 

limpeza, além da produção dos saches aromatizantes com essências do Pará; 

✓ Apresentação dos produtos na Semana Mundial do Meio Ambiente organizado pela 

EETEPA de Santa Izabel do Pará; 

✓ Apresentação dos produtos na Semana Mundial do Meio Ambiente organizado pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Santa Izabel do Pará; 

✓ Apresentação das amostras produzidas na Feira Panamazônica do livro 2018, em Belém-

PA, como mostra a Figura 1: 
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Figura 1: Apresentação do Projeto na Feira Panamazônica do Livro 2018. 

 

Fonte: Autoria própria 2018. 

 

Conseguiu-se atingir uma parcela da sociedade a partir da exposição dos produtos 

(apresentados na Figura 2) e palestra acerca das problemáticas ambientais vivenciadas 

relacionadas principalmente ao despejo de óleos de cozinha em ambientes inadequados na Região 

Amazônica, mais especificamente no Estado do Pará no Município de Santa Izabel do Pará 

despertando o interesse e a conscientização pela mudança de comportamento frente aos aspectos 

de economia, sociedade e ambiente que norteiam os princípios do desenvolvimento sustentável.  

 

Figura 2: Elaboração dos produtos de limpeza Ecológicos na EETEPA de Santa Izabel do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Enfatizar o Desenvolvimento Sustentável, a Educação Ambiental e a utilização de 

essências e aromas da Amazônia como instrumento para a democratização e incentivo para a 

utilização dos recursos naturais do Pará de maneira sustentável e consciente, uma vez que a 

cultura do desperdício deve ser banida principalmente do contexto escolar com a apreciação do 

ambiente saudável e disponível a estas e às futuras gerações.  

 

3.1 PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

A equipe responsável pela elaboração das atividades contou com participação da turma do 

Curso Técnico em Meio Ambiente da EETEPA Santa Izabel do Pará (Escola Irmã Albertina 

Leitão) com 11 alunos ativos no curso que compreendeu umas das etapas de avaliação das 

disciplinas de Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 

Avaliação de Impactos Ambientais e Poluição e degradação ambiental; 3 alunos do Curso 

Técnico em Agropecuária como voluntários para desenvolver as práticas previstas no do Projeto, 

totalizando 11 alunos; 1 professor da base técnica (Coordenação de área do Curso Técnico em 

Meio Ambiente EETEPA SIP) responsável pela elaboração, concepção e aplicação do projeto e 1 

professor do quadro efetivo da Universidade do Estado do Pará (UEPA) responsável pela 

aplicação de umas etapas do Projeto que foi a Oficina de Sabão Ecológico e dos Saches 

aromatizantes com essências do Pará. 

 

3.2 REPLICABILIDADE DA PRÁTICA 

 

O reaproveitamento do óleo vegetal residual é uma alternativa ecológica e 

ambientalmente correta para a solução do despejo desses resíduos no ambiente, principalmente 

em ambientes com vulnerabilidade maior à incidência de riscos ambientais podendo ser aplicado 

em comunidades com população média ou ainda em municípios aonde não exista ou é ineficiente 

a coleta seletiva.  

Em um projeto desenvolvido no ano de 2017 no Colégio Estadual Manoel Benedito 

Mascarenhas que está localizado no Distrito de São José do Itaporã, Muritiba, Bahia, e executado 

por jovens do Ensino Médio, a produção de sabão a partir de óleo de cozinha usado, foi uma 
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ótima forma de descarte do óleo, diminuindo a poluição de mananciais e reservatórios, gerando 

economia para a população, que pode produzir o seu próprio sabão que poderá ser usado na 

lavagem de louças, roupas e limpeza em geral. (VIEIRA, SILVA, MENDES, CARVALHO E 

SOUZA, 2017). 

Klingelfus (2011) apresenta algumas possibilidades de projetos educacionais realizados 

em escolas com parceiras de empresas não governamentais que se preocupam em apresentar 

formas naturais de reaproveitar o óleo utilizado diretamente nas casas e algumas formas de 

reutilizar este material tão poluente, ampliando uma possibilidade de renda as famílias 

camponesas com a venda de sabão e/ou a coleta e a entrega em ONG’s que trabalham com esse 

tipo de reciclagem. 

Os alunos da EETEPA de Santa Izabel do Pará ficaram incumbidos de transmitir seus 

conhecimentos da produção de Sabão ecológicos, dos produtos de limpeza e saches aromatizantes 

com essências do Pará através de ações como: 

- Apresentação na Feira Panamazônica do Livro 2018 sediada em Belém do Pará;  

- Realização de palestra e mostra dos produtos na Semana do Meio Ambiente 2018 realizada na 

EETEPA do município de Santa Izabel do Pará; 

- Elaboração de uma oficina para a comunidade escolar demonstrando as etapas para a produção 

do Sabão ecológico; 

- Elaboração de uma oficina para a comunidade do entorno da escola demonstrando as etapas 

para a produção do Sabão ecológico; 

 

3.3 CONVERGÊNCIA DA PRÁTICA COM POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES 

 

Com relação a não poluição de recursos hídricos, igualmente aos igarapés e rios de Santa 

Izabel a partir da diminuição do despejo de óleos, têm-se A primeira legislação significativa 

sobre águas no Brasil, o Código de Águas, data de 1934 e a implantação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos com a Lei 9.433 de 1997, que defendem entre outras causas a não poluição e 

degradação ambientais nesses recursos. 

A Lei de Crimes Ambientais que prevê crimes contra a flora e contra os recursos hídricos, 

desde 1998 defendendo atitudes mais responsáveis com o manejo de espécies (sejam elas animais 
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ou vegetais) para preservação da qualidade ambiental, configura uma legislação e intervenção de 

políticas públicas  

A prefeitura de Santa Izabel do Pará por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SEMMA) vem realizando um trabalho constante de educação ambiental no sentido de prevenir 

danos e impactos ambientais no município. Parte da mão de obra dessa Secretaria é formada 

pelos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente da EETEPA de Santa Izabel do Pará e com 

isso os mesmos acabam adquirindo técnicas e habilidades para atuarem principalmente na 

abordagem adequada à população. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

✓ Diante das temáticas abordadas durante esse projeto espera-se atingir a sociedade acerca 

das problemáticas ambientais vivenciadas relacionadas principalmente ao despejo de óleos de 

cozinha em ambientes inadequados na Região Amazônica, mais especificamente no Estado do 

Pará no Município de Santa Izabel do Pará despertando o interesse pela mudança de 

comportamento frente aos aspectos de economia, sociedade e ambiente.  

✓ Enfatizar a Educação Ambiental e a utilização de essências e aromas da Amazônia como 

instrumento para a democratização e incentivo para a utilização dos recursos naturais do Pará de 

maneira sustentável e consciente, uma vez que a cultura do desperdício deve ser banida 

principalmente do contexto escolar com a apreciação do ambiente saudável e disponível a estas e 

às futuras gerações.  
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RESUMO  

Fenômenos atmosféricos podem ser entendidos como modificações meteorológicas naturais 

causadas por variáveis existentes na atmosfera terrestre, afetando o clima de uma determinada 

região. Deste modo o presente estudo teve por objetivo avaliar as mudanças de temperatura 

superficial do mar (TSM) no oceano Pacífico, resultante de fenômenos atmosféricos naturais, e 

seus possíveis impactos nos índices pluviométricos totais da região amazônica. Neste estudo 

foram utilizadas 204 imagens retiradas do sensor MODIS-AQUA (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer), em nível L3, onde os dados foram processados no software SEADAS 

(SeaWifis Data Analysis System) para extração de informações referentes à área de estudo. 

Posteriormente foram convertidas e analisadas em ambiente R. Os produtos adquiridos 

permitiram deduzir que, os padrões termológicos e pluviométricos apresentaram ampla variação 

anual entre 2000 e 2016, chegando a variar estacionalmente em valores superiores a 2°C e de 150 

a 230 (mm) para um mesmo mês quantificado em diferentes anos. A curva de regressão amostral 

entre as duas variáveis se mostra de maneira negativa obtendo um p valor igual 0,00023 e 

coeficiente de correlação em módulo de 0,6901. Tais relações sugerem fortes indícios de que os 

resultados podem ser explicados pelo acontecimento de anomalias atmosféricas registradas nos 

últimos 17 anos na região do Pacífico, as quais possuem relativa influência nas águas continentais 

do atlântico, consequentemente na porção da plataforma amazônica. Estas ponderações atestam o 

papel do sensoriamento remoto na pesquisa das dinâmicas ambientais costeiras e permitem 

realizar inferências referentes à hidrodinâmica ecossistêmicas das massas oceânicas e suas 

características físicas aliadas às possíveis mudanças resultantes de anomalias térmicas globais. 

 

Palavras-chave: Mudanças climáticas. Sensoriamento remoto. Interação oceano-atmosfera. 

 

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

 As características singulares do clima amazônico estão ligadas à presença de amplos 

espectros de variações provenientes do tempo e espaço na movimentação convectiva tropical e, 

por conseguinte, sua precipitação, as quais se tornam as variáveis climáticas mais importantes 

nesta região (Souza et al.,2009). Referente à dinâmica climática na região tropical, a 

variabilidade interanual e sazonal da fase chuvosa amazônica é controlada notadamente pelos 

padrões oceano-atmosfera de grande escala, relacionados ao ciclo do El Niño-Oscilação Sul 

(ENOS) sobre o Oceano Pacífico e as fases do gradiente meridional interhemisférico de 

anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) sobre o Oceano Atlântico intertropical 

(Nobre & Shukla, 1996). 

Para Salati (2001), o atual equilíbrio dinâmico na atmosfera amazônica está sujeito a 

diferentes forças de transformação que resultam em variações climáticas e podem ser estudadas 

segundo diferentes aspectos, dentre eles as variações climáticas globais decorrentes de causas 

naturais, os quais efeitos do El Niño, que é considerado um fenômeno desta ordem, podem estar 

incluídos categoricamente. O tempo de resposta às forças modificadoras pode ocorrer em um 

período anual, de décadas ou mesmo milênios. Não existem iniciativas do meio antrópico contra 

estas tendências globais, além da necessidade de se preparar visando minimização de seus efeitos 

quando houver possibilidade de previsões científicas, como é o caso específico das variações 

climáticas decorrentes do El Niño e La Niña.  

Diferentes estudos abordam a dinâmica das circulações em macro e mesoescala na região 

amazônica em consonância aos fenômenos naturais provenientes do Pacifico, os quais interferem 

diretamente no regime de precipitação da região. Dentre estes estudos, se destaca o de Molion 

(1993), descrevendo a convecção diurna resultante do aquecimento da superfície e condições de 

larga escala favoráveis, as linhas de instabilidade originadas na costa N-NE no litoral do 

Atlântico e aglomerados convectivos de meso e larga escala associados à inserção de sistemas 

frontais na região S-SE do Brasil interagindo com a região, como fortes intensificadores do 

regime de chuvas na Amazônia.  

Diante do que foi exposto referente à dinâmica pluviométrica, o presente estudo visa 

analisar, através de informações provenientes do sensor MODIS-AQUA (Moderate Resolution 
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Imaging Spectroradiometer) e levantamento de séries temporais em estações meteorológicas, as 

oscilações da precipitação na região intertropical amazônica, e sua possível relação com os 

eventos El Niño e La Niña no oceano Pacífico influenciando diretamente na temperatura da 

superfície do mar. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreende sítios pertencentes à região intertropical amazônica 

correspondendo às áreas de influência do estado do Pará (figura 01). O local é uma importante 

rota marítima e polo econômico, principalmente para a pesca industrial; exibe relativa 

significância na cadeia produtiva primária para o local, por estar sobre influência das plumas 

continentais amazônicas. 

 

Figura 1 – Área de estudo. 

 
Fonte: do autor, 2018. 
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2.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Para o estudo foram utilizadas imagens do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) disponibilizadas pela plataforma oceancolor em nível de processamento L3, 

apresentando resolução global de 4 km, aderido no satélite AQUA visando adquirir os valores de 

temperatura de superfície do mar (TSM) e avaliar possíveis anomalias decorrentes de fenômenos 

atmosféricos naturais no Pacífico, para tanto, o estudo dispôs de imagens distribuídas em séries 

temporais mensais, correspondente às estações de verão e inverno Amazônico, objetivando 

efetuar comparações em escala de tempo que variaram de 2000 a 2016 na região. Os dados foram 

adquiridos em formato HDF (Hierarchical Data Format) e processadas no software SEADAS 

(SeaWifis Data Analysis System) buscando realizar  quantificações referentes à variação da média 

mensal, comparando os referidos períodos, além de se obter a variabilidade da amplitude média 

sazonal do regime pluviométrico para as estações estudadas, tais bases foram adquiridas na 

plataforma BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa) pertencente à rede 

de estações do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), a qual disponibiliza séries históricas 

de maneira livre. As informações de precipitação total foram retiradas das bases pertencentes ao 

estado do Pará, estação 82191 e localizado na latitude -1.43 e longitude -48.43 (em graus). 

Primeiramente os valores originais das imagens obtidas, SDS (Science Data Set), foram 

convertidos em valores reais, considerados níveis de temperatura de superfície marinha. 

Posteriormente os materiais foram georreferenciados e a área foi recortada para a posteriori se 

implementar o cálculo de gradientes da TSM, indicando a variabilidade mensal de diferenças 

para os meses escolhidos operando álgebra de mapas para os produtos obtidos entre 2000 e 2016. 

Por fim, foram extraídos os valores de amplitude comparativa para as estações consideradas. 

Após a obtenção das informações quantitativas, os dados foram vetorizados e convertidos 

em formato txt, e posteriormente se dispôs a verificação através de estatísticas descritivas em 

ambiente R, tais avaliações são descritas por Naghettini & Pinto (2007) como importantes na 

apresentação de características essenciais para a formação de histogramas de frequências relativas 

de uma amostra, além de evidenciar medidas de dispersão e tendência central, facilitando a 

interpretação de resultados. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após o processamento digital das imagens e elaboração dos produtos resultantes de TSM 

para a série temporal analisada, foi possível desenvolver materiais cartográficos representativos 

referentes à variação média de perfis térmicos ao longo do oceano Pacífico e suas influências na 

zona de convergência intertropical (ZCIT), tais produtos demonstram os efeitos da variação dos 

gradientes térmicos na região em períodos de El Niño e La Niña registrados em diferentes 

estações na região amazônica (figura 02).  

Figura 2 – Comparação da variação de temperatura em diferentes eventos atmosféricos. 

 

 
Fonte: do autor, 2018. 
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A leitura dos dados indicam nítidas modificações no gradiente térmico quando se 

comparam estações sem ocorrência de eventos e estações onde existem incidências do fenômeno. 

As informações registradas na figura 02 descrevem as características comumente decorrentes nos 

eventos nas zonas de convergência, onde o La Niña se caracteriza na redução acentuada da 

temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental, e o El Niño 

pela elevação do gradiente na mesma região, bem como o El Niño, sua ocorrência gera alterações 

significativas nos padrões de precipitação e temperatura no globo, e seus efeitos são diversos nas 

regiões da costa Brasileira.  

Especificamente na região intertropical amazônica, o presente estudo verificou 

modificações causando impactos na temperatura média da região, principalmente durante o 

primeiro e terceiro trimestres. O comportamento climático avaliado na região permitiu observar 

relativa mobilidade térmica entre as médias mensais do período. Os perfis investigados 

concluíram que as maiores taxas de diferenciação térmica de superfície nos primeiros meses do 

ano, se encontram ao norte da plataforma continental amazônica, na região pertencente ao Cabo 

Orange, e regridem gradativamente no sentido oeste-leste.  

 A partir do verão amazônico, as configurações de variabilidade térmica passaram a se 

manifestar de maneira diferenciada na plataforma, e as maiores dissemelhanças se encontraram 

em zonas pertencentes à ZEE amazônica. Contudo, no início da estação chuvosa, novamente a 

variabilidade se mostrou acentuada na porção oeste da área de estudo, passando a regredir no 

sentido sul da plataforma continental norte. As mudanças de médias mensais para os 17 anos 

investigados, em alguns casos, foram superiores a 2°C evidenciando heterogeneidade no 

gradiente térmica presente nas áreas continentais, uma ponderação relativamente incomum para a 

região. As variações foram mais intensas para os meses de fevereiro e agosto em anos de 

ocorrência dos fenômenos. As avaliações comparativas entre os índices de pluviometria total e 

temperatura média são descritas no gráfico 01. 
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Gráfico 1- índices de temperatura e precipitação na região nos últimos 17 anos. 

 
Fonte: do autor, 2018. 

 

 O comportamento normal das amostras indica relação inversa entre as duas variáveis 

analisadas, sendo notório elevadas taxas de precipitação ao longo dos meses de dezembro a abril, 

período considerado inverno amazônico, os níveis são pouco acentuados nos anos de 2001, 2007 

e 2008 (período de incidência do La Niña). A análise de correlação revelou um coeficiente de -

0,6901, indicando relação moderada e negativa entre as duas variáveis. O gráfico de dispersão 

amostral (figura 03) representa a distribuição espacial dos dados. 
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Figura 3 – Dispersão das amostras. 

 

Fonte: do autor, 2018. 

 

O resultado das amostras forneceu resultados satisfatórios referentes á evidências 

estatísticas sobre relação entre as variáveis, obtidas através de regressão linear simples em 

relação ao cálculo de probabilidades, mostrando um valor P= 0,00023 indicando uma relação 

significante entre os aspectos avaliados. A pesquisa reforça ponderações feitas por Avissar et al. 

(2002) sugerindo que o aumento repentino da temperatura local pode culminar na intensificação 

dos seus gradientes horizontais, passando a induzir uma variação no índice de chuvas associado a 

circulações locais. Referente à relação negativa entre as amostras, Salviano et al. (2016) em 

estudo que visava analisar as tendenciosidades da temperatura e precipitação no Brasil colhendo 

levantamentos de 290 estações pluviométricas do país, encontrou fortes evidências de relações 

negativas entre as variáveis, principalmente na região leste da Amazônia, zona pertencente à 

região intertropical avaliada, descrevendo de maneira geral um comportamento inversamente 

proporcional quando de compara precipitação e umidade relativa aos dados de temperatura média 

local.   

As informações encontradas corroboram com pesquisas feitas por Souza (2009) o qual 
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descrevem oscilações na temperatura de superfície no atlântico intertropical e diferentes impactos 

resultantes principalmente de anomalias na região amazônica, onde as disparidades de gradientes 

térmicos em fases de ENOS podem variar de 0,2 a 0,9°C em águas continentais amazônicas. Na 

região, estudos de significativa importância na avaliação de parâmetros físico-químicos, como o 

produzido por Lourenço (2016), descrevem que as temperaturas de superfície na plataforma 

continental amazônica atingiram valores que variavam de 26 a 30°C nos primeiros meses do ano 

em 2015, além de descreverem maiores valores nas zonas pertencentes às plumas continentais 

amazônicas, e em regiões consideradas rasas, próximas à costa. 

 
4. CONCLUSÃO  

 

Apesar das limitações referentes às análises das imagens termais em estudos para águas 

consideradas profundas, principalmente locais de feições consideradas turvas e de alta 

composição de sólidos em suspensão, além da incidência de altos índices de nebulosidade na 

região, o processamento de dados MODIS apresentou resultados satisfatórios quanto à análise 

dos padrões de temperatura de superfície em consonância à avaliação da precipitação total para o 

período avaliado. Pertinente ao estudo realizado é notório o fomento de discussões acerca de 

fatores que possam vir a gerar alterações significativas nos parâmetros relacionados à circulação 

atmosférica da região, além de fornecer bases relevantes quanto ao estudo em escala geográfica 

espacial elevada. 

O estudo demonstra fortes indícios de flutuações interanuais na oscilação sul e na pressão 

atmosférica ao nível do mar no oceano Pacífico, causando possivelmente modificações no regime 

de ventos alísios que se movimentam na zona de convergência intertropical pertencente ao 

hemisfério sul, influenciando de maneira positiva ou negativa nos padrões pluviométricos da 

Amazônia. No entanto, estudos mais aprofundados que abordem outros aspectos relacionados às 

modificações características do regime térmico relacionando diferentes variáveis e grandezas são 

necessários. 
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ANÁLISE DAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO PROCESSO DE EUTROFIZAÇÃO 

NO LAGO ÁGUA PRETA (BELÉM – PA), COM BASE NA QUALIDADE DA ÁGUA. 

 

Matheus Lobato Corumbá; Bruna Christina Do Socorro Pedrosa de Oliveira; Andreza Oliveira 

Figueira e Walmira Ferreira Lopes 

 

RESUMO 

O intuito deste trabalho foi de analisar os parâmetros de qualidade da água: físicos, químicos e 

microbiológicos do lago Água Preta, localizado no Parque Estadual do Utinga (PEUt), Belém, 

PA, a fim de encontrar por meio dos dados obtidos uma correlação entre modificações nos 

parâmetros da água do lago com o processo de eutrofização existente no mesmo. A base de dados 

obtidas por meio de análise in loco e amostras extraídas do lago e analisadas posteriormente em 

laboratório foram comparadas com a Resolução CONAMA 357/2005 de formar a averiguar a 

qualidade da água do lago Água Preta em comparação com os padrões de qualidades 

estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Na pesquisa foi verificado que os 

parâmetros da qualidade da água que foram analisados estavam dentro dos padrões estabelecidos 

pela CONAMA, com excessão dos parêmetros de oxigênio dissolvido, pH e fósforo, o que indica 

que o lago está em condições regulares, mas que é possível notar certas consequência no que 

desrespeita a eutrofização para a qualidade da água. Também se constatou a ausência de material 

fecal no lago, o que leva a crer que, ao menos no Água Preta, não há despejo de efluentes 

diretamente sobre  o mesmo. 

 

Palavras-chave: Eutrofização, lago Água Preta, qualidade da água. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A água é de longe um dos recursos mais valiosos do planeta, não por seu valor monetário, 

mas por seu valor para a vida. Desde os seres microscópicos até os humanos, todos os seres vivos 

necessitam da água para a sua sobrevivência. Para os seres humanos, a água não só desempenha o 

papel indispensável de estar presente em quase todas as operações bioquímicas do organismo, 

como também participa de diversos usos não essências à vida, mas necessários para o 

crescimento e o desenvolvimento da humanidade. (LOVELOCK, 2006). 

Todavia, a falta de um planejamento adequado para a sua utilização e a destinação 

inapropriada de rejeitos em corpos hídricos tem ocasionado diversos impactos tanto para o meio 

ambiente, quanto para a população em geral (VASCONCELOS e SOUZA, 2011). Mesmo a água 

sendo um recurso praticamente inesgotável, ela tem se tornando inutilizável devido ao manuseio 

incorreto e a falta de cuidados para a sua proteção (LIMA, 2004). Muitos são os problemas 

enfrentados em relação à degradação dos recursos hídricos, dentre esses problemas escolhemos 

analisar o processo de eutrofização por está se tornando cada vez mais um problema comum em 

rios e lagos brasileiro. 

O processo de eutrofização se caracteriza como uma sobrecarga de nutrientes, em especial 

nitrogênio, fósforo e carbono, que causam um crescimento desordenado de algas, macrófitas, 

cianobactérias, dentre outras espécies (VALENTE et al.,1997). Isto cria uma espécie de “película 

verde” e impede que a luz solar chegue a camadas inferiores, o que impossibilita o processo de 

fotossíntese e reduz a disponibilidade de O2. Concomitantemente, bactérias aeróbicas decompõem 

a matéria orgânica, aumentando a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) do lago, levando a 

morte dos organismos mais exigentes de oxigênio. Com o tempo, mesmo as bactérias aeróbicas 

acabam por sucumbir à falta de O2 dissolvido, após a morte das bactérias aeróbicas as bactérias 

anaeróbicas começam a se proliferar com mais velocidade e a decompor a matéria orgânica 

restante liberando CH4 e gás sulfídrico, além de outras toxinas, causando a morte de mais 

organismos e afetando a qualidade da água (BRAGA, 2005). 

O objeto de estudo escolhido para esta pesquisa foi o lago Água Preta, localizado no 

Parque Estadual do Utinga (PEUt), uma Unidade de Conservação Ambiental, em Belém do Pará. 

A escolha deste lago se deveu a dois aspectos: 1) o PEUt está inserido na Região Metropolitana 

de Belém (RMT) em uma área que sofreu com uma intensa ocupação desordenada, levando a 
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diversos problemas a destinação inadequada de resíduos e efluentes, e consequentemente a um 

acentuado processo de eutrofização nos lagos; 2)  pelo fato do lago em questão ter um importante 

papel em conjunto com o lago vizinho (Bolonha) de aportar, tratar e abastecer 70% da população 

da RMB (Ideflor-bio). 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo das causas e consequências do processo 

de eutrofização no lago Água Preta a partir da análise dos parâmetros da qualidade da sua água. 

Esperamos que o trabalho possa servir como auxílio para pesquisas a respeito do lago e sobre o 

processo de eutrofização, além de ajudar na conscientização dos problemas envolvendo este tão 

precioso recurso. 

 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 A cidade de Belém localiza-se na região amazônica, mas precisamente entre as 

coordenadas 1º 27’ 21” S e 48º 30’ 15” W, com uma área de aproximadamente 2.200.000 Km² 

(Pará, 2005b). Segundo o IBGE, a cidade de Belém possui a população estimada de 1.452.275 

habitantes com uma densidade demográfica com 1.325,25 hab./Km². 

 O Parque Estadual do Utinga está localizado nas coordenadas 1º 22’ S 48º 20’ W, com 

uma área de 1.340 ha e é o maior parque da Amazônia (Pará, 2005a). Ver figura 1: 

                         Figura 1: Parque Estadual do Utinga (PEUt) 

 

                        Fonte: Adaptada de Google Earth 
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 O lago Água Preta possui uma área aproximada de 2,98 Km², parte do lago está presente 

no município de Ananindeua e parte no município de Belém. Por mais que possua nascentes 

naturais, a maior parte de sua água (cerca de 90%) é oriunda do rio Guamá. (Pará, 1995; 

TEIXEIRA, 2003). O lago Água Preta é o maior lago do PEUt e é o responsável, junto com o rio 

Guamá pelo abastecimento das águas do lago Bolonha. No momento 26,8% da superfície do lago 

está coberta de macrófitas (LGAA, 2018). 

2.2 – CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 Os dados utilizados para a realização do projeto foram extraídos parte in loco e parte em 

amostras retiradas do lago e levadas para análise em laboratório. As amostras do lago foram 

retiradas em dois dias: a primeira no dia 01/02/18 e a segunda no dia 22/02/18. 

Foram utilizados três pontos para as coletas: P1 – 01º 25’ 32.7” S e 48º 24’ 56.8” W  

(0,3m de profundidade); P2 – 01º 24’ 40.7” S e 48º 25’ 09.5” W (1,0m de profundidade); e P3 – 

01º 25’ 40.6” S e 48º 24’ 41.1” (0,5m de profundidade) 

     Figura 2: Mapa da área eutrofizada do lago e pontos de coleta. 

 

   Fonte: Laboratório de Geologia de Ambientes Aquáticos (LGAA) – UFRA. 
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Foram realizadas duas idas ao Parque Utinga.  

1) 01/02/2018: 

Foi feita análise dos parâmetros in loco, além da retirada de amostras dos três pontos 

para realização de testes de presença ou ausência de coliformes.  

2) 22/02/2018: 

Repetiu-se a medição dos parâmetros in loco e trocou-se a coleta de amostras para a 

detecção de presença e ausência de coliformes pela coleta de amostras nos pontos P1 

e P2 para análise em laboratório dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos.  

 Os dados foram tabulados e organizados em tabelas onde foram feitas médias dos valores 

obtidos e comparações dos mesmos com a Resolução CONAMA 357/2005.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. ANALISE DOS DADOS COLETADOS IN LOCO  

Os dados obtidos nas análises in loco estão presentes na tabela 1 a seguir. (Para verificar 

os dados na íntegra consultar Apêndice I). 

   Tabela 1: Dados da análise in loco. 

Parâme

tros 

P

1 (média) 

P

2 (média) 

P

3 (média) 

M

édia geral 

CO

NAMA 357/2005 

Temper

atura do ar (ºC) 

2

7,15 

2

9,25 

2

9,2 

2

8,53 

----- 

Temper

atura da água (ºC) 

2

9,05 

2

9,3 

2

9,35 

2

9,23 

----- 

Salinida

de (%) 

0

,1 

0

,1 

0

,1 

0

,1 

0,5 

Sólidos 

em suspenção (ppm) 

2

8,6 

3

3,3 

2

8,3 

3

0,06 

----- 

Conduti

vidade elétrica (µS) 

6

9,2 

5

9,05 

5

5,8 

6

1,35 

----- 

Oxigêni

o dissolvido (mg/L) 

3

,92 (50,5%) 

3

,425 

(44,5%) 

3

,125 

(41,35%) 

3

,49 (45,45%) 

5,0           

(64,41%) 

Potenci

al hidrogeniônico 

5

,601 

5

,602 

5

,799 

5

,667 

6,00

0 – 9,000 
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(pH) 

   Fonte: Os autores (2018). 

3.1.1 – OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

 O oxigênio dissolvido é um elemento de fundamental importância para os organismos 

aeróbicos. A sua quantidade na água está diretamente ligada à pressão parcial de vapor do gás e 

da temperatura, definidos pela Lei de Henry. Desse modo, levando em consideração os valores 

encontrados no corpo hídrico e comparando-os com Resolução CONAMA 357/2005 é possível 

notar que as quantidades de oxigênio dissolvido no lago estão a baixo do mínimo estipulado pela 

CONAMA, em que foi encontrada apenas uma amostra que alcançava o mínimo estipulado de 

5mg/L, em contrapartida a média dos valores foi de 3mg/L, sendo 1,77 mg/L e 5,26mg/L o maior 

valor encontrado (foi o único que se enquadrou com os parâmetros exigidos pela resolução). Em 

geral corpos hídricos que apresentam baixos níveis de oxigênios estão ligados a presença de 

sólidos em suspenção devido ao fato da matéria orgânica presente nos sólidos ser decomposta 

pelas bactérias aeróbicas o que aumenta a DBO do lago. Nas coletas feitas a média encontrada de 

sólidos em suspenção foi de 30,06 ppm. Além disso, deve se levar em conta o fato de as 

quantidade de oxigênio no meio apresentam-se maiores no períodos com maior pluviosidade, 

como foi o caso desse estudo é necessário avaliar que em épocas com menor pluviosidade há 

possibilidade de se encontrarem valores de oxigênio ainda mais baixos do que os encontrados 

neste estudo. (Ver Apêndice II). 

3.1.2 - PH 

  O pH é a medida do balanço ácido de uma solução, definido pela fórmula pH = - log 

[H+]. Os valores de pH variam entre 6 e 9 na maioria dos corpos d’água. A média dos valores 

encontrados nas análises foi 5,667 o que está abaixo dos padrões recomendados, embora não a 

níveis muito alarmantes, mas que ainda assim devem geram certa preocupação. Tais valores 

podem ser decorrentes da degradação da matéria orgânica presente no lago.  

3.2- PARÂMETROS FÍSICOS QUÍMICOS ANALISADOS EM LABORATÓRIO 

Os dados encontrados nas análises físico-químicas do lago foram discutidos e comparados 

com os dados de referência da resolução CONAMA 357/2005 E estão apresentados na tabela 2 a 

seguir.  
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  Tabela 2: Resultado das analises dos parâmetros físicos químicos. 

Parâmetros P

1 

P

2 

M

ÉDIA 

CON

AMA 357/05 

Fosfato 

(mg/L) 

0,

16 

0

,31 

0

,235 

------- 

Fósforo 

(mg/L) 

0,

05 

0

,10 

0

,075 

Até 0

,05 mg/L 

Nitrato 

(mg/L) 

1,

7 

2

,5 

2

,1 

Até 1

0 mg/L 

Nitrito 

(mg/L) 

0,

018 

0

,014 

0

,016 

Até 1

,0 mg/L 

Nitrogênio 

amoniacal total(mg/L) 

0,

39 

0

,15 

0

,27 

Até 3

,7 mg/L 

Turbidez 

(NTV) 

0,

3919 

1

4,10 

1

6,55 

Até 1

00 NTU 

   Fonte: Os autores (2018) 

3.2.1 – FOSFATO E FÓSFORO 

 Os elementos que contém fósforo estão diretamente ligados com o processo de 

eutrofização, pois provocam um ambiente enriquecido para a proliferação de vegetais, 

especialmente algas e macrófitas. Dentro todos os parâmetros físicos químicos analisados em 

laboratório o fósforo foi o único que apresento valor acima do permitido pela Resolução 

CONAMA, em que a média encontrada foi de 0,075mg/L e o valor máximo da CONAMA é de 

0,05mg/L, o que significa um excedente de 50%. A quantidade de fósforo acima do padrão da 

resolução, embora não exorbitantemente discrepante pode explicar o fato do Água Preta está 

eutrofizado, mas ainda assim restringindo-se a 26,8% da superfície do lago. 

3.2.2 – NITRATO E NITRITO 
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 O nitrato é a forma mais comum do nitrogênio encontrado na água, sua origem ocorre na 

nitrificação da matéria orgânica nitrogenada presente no meio. O nitrogênio, junto com o fósforo 

são os principais elementos que encadeiam o processo de eutrofização, todavia, tanto os valores 

de nitrato como os de nitrito estavam bem abaixo dos padrões máximos estabelecidos pela 

CONAMA, em que o nitrato estava com pouco mais de 1/5 do valor tolerável e o nitrito com 

16/100 do permitido. 

3.2.3 – NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL 

 O nitrogênio amoniacal em geral é usado como uma base para definir o estágio da 

poluição do corpo hídrico. A média dos valores encontrados de N- amoniacal foram de 0,27mg/L 

bem abaixo do valor máximo permitido pela CONAMA. O nitrogênio amoniacal geralmente está 

relacionado a despejo de esgoto doméstico, como os valores encontrados no lago foram baixos é 

possível que não esteja havendo aportes significativos de esgoto doméstico que chegam ao lago, 

hipótese essa que é ratificada pelos dados obtidos de coliformes, os quais serão vistos 

posteriormente. 

2.2.4 – TURBIDEZ 

 O valor de turbidez apresentou-se baixo em comparação a CONAMA o que significa que 

a passagem de luz para zonas mais profundas do lago ainda ocorre de forma satisfatório, não 

privando os organismos autotróficos das camadas inferiores de luz solar para a realização de 

fotossíntese. 

2.3.5 – PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

 Na primeira ida ao lago Água Preta foram coletados nos três pontos do lago amostras de 

água para a realização de testes de presença ou ausência de coliformes, conforme pode ser visto 

na tabela 3 a seguir. (Mais informações, verificar Apêndice III). 

Tabela 3: Testes de presença ou ausência de coliformes. 

 P1 P2 P3 

Coliforme

s totais 

Presente Presente Presente 

E. Coli Ausente Ausente Ausente 
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Fonte: Os autores (2018) 

 No segundo dia foram feitas coletas nos ponto P1 e P2 a fim de se realizar a contagem 

do número de coliformes totais e coliformes termotolerantes, conforme pode se verificar os 

resultados na tabela 4 a seguir. 

Tabela 4: Resultado das análises dos parâmetros microbiológicos 

Parâmetros P

1 

P2 CONAM

A 357/05 

Contagem de coliformes 

totais  

9

4 NMP/100ml 

27 

NMP/100ml 

Até 5000 

NMP/100mL 

Contagem de coliformes 

termotolerantes  

2

1 NMP/100ml 

15 

NMP/100ml 

Até 1000 

NMP/100mL 

Fonte: Os autores (2018) 

Em todos os pontos foi obtido o mesmo resultado, presença de coliformes totais, mas 

ausência de e-coli, o que indica que há matéria orgânica presente no lago, mas que não há 

material fecal no mesmo. Tais resultados entraram em concordância com os dados encontrados 

no segundo dia de coleta, os quais foram levados para analise em laboratório onde foi feita 

contagem de coliformes totais e termotolerantes, em que ambos apresentaram valores muito 

abaixo dos toleráveis, como visto na tabela acima. Tais dados indicam que as quantidades de 

efluentes dispersadas no lago são mínimas e que provavelmente chegam apenas pelas águas do 

rio Guamá o qual sofre com despejo inadequado de esgoto.  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os parâmetros analisados no lago Água Preta, com exceção dos valores de oxigênio 

dissolvido, potencial hidrogeniônico (pH) e fósforo apresentaram-se dentro dos padrões 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, o que indica que o lago, apresar de já está 

com partes da sua superfície eutrofizada (26,8%) ainda assim permanece com os seus parâmetros 

de qualidade da água em níveis considerados apropriados. Contudo por se tratar de um lago que 

desempenha um papel de grande relevância para a água consumida pela RMB é necessária muita 

cautela quanto ao seu estado, pois tal como o seu lago vizinho, o Bolonha, é possível que o 

mesmo possa vir a sofrer um fenômeno intenso de eutrofização (o qual está com 85% da sua 
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superfície coberta por macrófitas).  

Sobre os parâmetros microbiológicos, obtiveram-se resultados positivos, em que não foi 

constatada presença de material fecal, embora a quantidade de matéria orgânica no meio seja um 

pouco preocupante, o que pode explicar os baixos valores de oxigênio dissolvido e do pH, além 

das altas quantidade de fósforo. É possível que as baixas quantidades de coliformes encontradas 

no lago sejam resultantes das obras de prolongamento da João Paulo II, a qual se planeja que 

sirva como um cinturão de proteção entre o parque e a poluição (lixo, efluentes, dentre outros.) 

gerada pela cidade. 
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APÊNDICE I – RESULTADOS DA ANÁLISE IN LOCO 

 Nas duas idas ao lago Água Preta ocorreram análises in loco de certos parâmetros da água 

do lago. Os valores encontrados serão demostrados na íntegra nas tabelas 5 e 6 que aparecerão a 

seguir. 

Tabela 5: Dados in loco obtidos no primeiro dia de coleta 

Parâmetros P1 – Hora: 9h27m P2 – Hora: 11h50m P3 – Hora: 10h39m 

Temperatura do ar 29,1ºC 30,3ºC 29,4ºC 

Temperatura da água 29,3ºC 30,2ºC 29,5ºC 

Salinidade 0,1% 0,1% 0,1% 

Sólidos em suspenção 28,6ppm 33,3ppm 28,3ppm 

Condutividade elétrica 57,4µS 66,5µS 60,0µS 

Oxigênio dissolvido 2,58mg/L (33,3%) 2,37mg/L (31%) 1,77mg/L 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Potencial hidrogeniônico 5,615/5,614/5,617 5,548/5,548/5,551 5,712/5,711/5,714 

Fonte: Os autores (2018) 

Tabela 6: Dado in loco obtidos no segundo dia de coleta 

Parâmetros P1 – Hora: 9h37m P2 – Hora: 11h52m P3 – Hora: 10h50m 

Temperatura do ar 25,2ºC 28,2ºC 29,0ºC 

Temperatura da água 28,8ºC 28,4ºC 29,2ºC 

Salinidade 0,1% 0,1% 0,1% 

Sólidos em suspenção ----- ----- ----- 

Condutividade elétrica 81,0µS 51,6µS 51,6µS 

Oxigênio dissolvido 5,26mg/L (67%) 4,48mg/L (58,9%) 4,48mg/L 

Potencial hidrogeniônico 5,609/5,606/5,610 5,655/5,654/5,654 5,885/5,884/5,888 

Fonte: Os autores (2018).   

APÊNDICE II – INFLUÊNICA DA PULVIOSIDADE 

Pelo fato do projeto proposto ser um estudo pontual é necessário levar em conta que os 

parâmetros analisados devem ser observados conforme os dados pluviométricos do momento de 

estudo, devido a esta causar alterações nos valores de alguns parâmetros, por exemplo, o oxigênio 

dissolvido.   

APÊNDICE III – DETALHAMENTO SOBRE A DETECÇÃO DE COLIFORMES 

 Na primeira ida ao lago fez-se a coleta de água dos três pontos, ambientalizando os fracos 

de polietileno (300mL) colocando e descartando a água coletada com auxílio de uma bomba três 

vezes e depois coletando definitivamente, identificando e lacrando os potes. Após as coletas os 

potes foram acondicionados e levadas para analise no laboratório. No laboratório foram feitos 

testes para a detecção de coliformes totais e E.coli, em que foi depositado um pó da marca 

COLItest na amostras de água, esse pó inibe o crescimento de bactérias Gram-positivas e 

favorece o crescimento de bactérias do grupo Coliformes. Após essa etapa as amostras passaram 

por um período de incubação de 24h e depois foram retiradas para verificar se a sua coloração 

havia ficado: Púrpura (negativo para coliformes), Amarela (positivo para coliformes) ou 

fluorescente na presença de luz UV (positivo para E.coli).  A coloração adquirida foi amarelo 

para todas as amostras, confirmando presença de coliformes totais e ausência de Eschericha coli. 
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RESUMO 

Neste estudo foi avaliada a aplicação de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) no 

mapeamento de áreas ambientalmente vulneráveis no município de Mocajuba – Pará com o uso 

do método de álgebra de mapas. A proposta é deixar evidente as áreas que mereçam uma atenção 

maior no que diz respeito ao uso e ocupação, através do mapeamento de determinadas variáveis 

julgadas importantes para o resultado do trabalho como: uso e cobertura do solo, geologia, tipos 

de solo e declividade. Primeiramente foi necessário o processamento individual de cada variável, 

gerando mapas temáticos de cada uma. Posteriormente, na análise de cada variável, suas 

características específicas receberam um “peso” de acordo com o seu grau de importância e 

foram dispostas em uma tabela para melhor expor as especificações, cada “peso” varia de 1 a 5, 

sendo quanto mais próximo do “1” mais estável a variável é e quanto mais próximo de “5” possui 

o maior nível de vulnerabilidade. A partir da confecção de mapas temáticos individuais de cada 

variável e suas análises, é feita a sobreposição de todos os mapas, com o uso do programa Qgis 

2.18, e adicionando uma função algébrica específica para executar o comando e gerar as 

informações finais, há a confecção do mapa final, o qual aponta as áreas mais vulneráveis 

ambientalmente a ações antrópicas e ou naturais. 

 

Palavras-chave: Sistema de Informações Geográficas (SIG). Áreas Vulneráveis. Álgebra de 

Mapas. 
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1. INTRODUÇÃO 

  Sistema de Informações Geográficas é um conjunto de programas (ferramentas 

computacionais), hardwares e usuários, capaz de armazenar, processar, analisar e gerar 

representativamente inúmeras expressões capazes de representar o meio analisado no espaço 

geográfico, gerando como resultados de seu processamento mapas temáticos, imagens de satélite 

cartas topográficas, etc.  

O autor (Câmara et al, 2005, p. 12), o qual nos lembra com muita propriedade,  

“O termo sistemas de informação geográfica (SIG) é aplicado para sistemas que 

realizam o tratamento computacional de dados geográficos. A principal 

diferença de um SIG para um sistema de informação convencional é sua 

capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos como as geometrias dos 

diferentes tipos de dados geográficos.” 

O grau de vulnerabilidade no ambiente é diretamente relacionado com características 

intrínsecas do meio e em conjunto com as ações antrópicas corriqueiras ao longo do tempo, o que 

acentua a rapidez nos processos que a área está sujeita. Vale ressaltar que áreas vulneráveis 

podem ocorrer devido processos naturais ocorridos no ambiente.  

Este trabalho busca a aplicação eficaz da ferramenta SIG para a delimitação de áreas 

ambientalmente vulneráveis, sejam elas por ações antrópicas e até mesmo por ações naturais 

(vento, chuvas, temperatura, etc.). Desta forma procurou-se analisar diversas variáveis espaciais 

tidas como importantes para a confecção do trabalho de forma que a análise permita a obtenção 

dos resultados esperados. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração do mapa de vulnerabilidade e análise desta variável para o resultado 

do presente trabalho, trabalhou-se no processamento de diversas variáveis importantes para a 

conclusão. 

O município de Mocajuba se localiza a uma latitude 02º35’03” Sul e a uma longitude 

49º30’26” Oeste, estando a uma altitude de 30 metros. Sua população estimada, para 2017, é de 

30.277 habitantes. Possui uma área territorial de aproximadamente 871, 00 km2. O município é 

cortado e banhado pelo imenso Rio Tocantins, e sua urbanização se deu às margens do mesmo, já 

que sua sede municipal fica na orla da cidade (IBGE, 2017). Como mostra a figura 1, abaixo. 
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Figura 1: Mapa de localização do município de Mocajuba – PA. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

A metodologia usada foi adaptada de acordo com a metodologia de (Ross,1994). 

Segundo tal autor: “os estudos integrados de um determinado território pressupõem o 

entendimento da dinâmica de funcionamento do ambiente natural com ou sem intervenção das 

ações humanas”. Desta maneira, reafirmar-se as análises tomando como base o ambiente e suas 

características dinâmicas. 

Para estabelecer os critérios, os dados vetoriais do município, como: uso e cobertura do 

solo, tipo de solo, geologia e declividade, foram convertidos para o Sistema de Projeção UTM22S 

Sirgas 2000 (EPSG: 31982). O processamento dos dados espaciais ocorreu no programa QGIS 

2.18 e o sistema de projeções usado foi o UTM SIRGAS2000 Zona 22 Sul, tomando como base 

que o município de Mocajuba se localiza no fuso 22 Sul.  

2.1. ANÁLISE ESPACIAL DAS VARIÁVEIS 

2.1.1. DECLIVIDADE 

Para a delimitação da declividade foram obtidos resultados através de dados básicos já 
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existentes como imagens de satélite (LANDSAT), A imagem obtida de satélite é chamada de 

SRTM de ID SRTM1S03W050V3 (Topodata V3 - www.dsr.inpe.br/topodata/acesso.php) e 

posteriormente houve a elaboração do MDE (Modelo Digital de Elevação) da área de estudo. A 

figura 2 mostra o processamento dos dados e as classes encontradas foram classificadas de 

acordo com (Embrapa, 1997.) 

Figura 2: Mapa da declividade pertencente ao município de Mocajuba - PA. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

2.1.2. USO E COBERTURA DO SOLO 

 Os dados usados, para o processamento dos dados para uso e cobertura do solo, foram do 

projeto TerraClass e as classes encontradas são mostradas na figura 3, abaixo. 

Figura 3: Identificação do Uso e Cobertura do solo no município de Mocajuba - PA. 
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Fonte: Autor, 2018. 

2.1.3. TIPOS DE SOLO 

 Determinar os tipos de solo presentes na área é fundamental para se saber quais solos 

apresentam suscetibilidade natural a certos problemas naturais ou até mesmo por ações humanas. 

A imagem 4 mostra os tipos de solo encontrados. 

Figura 4: Mapa dos tipos de solos presentes no município de Mocajuba - PA. 
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Fonte: Autor, 2018. 

2.1.4. GEOLOGIA 

A geologia ajuda a entender os processos, os quais levaram a origem e transformações do 

material geológico ao longo dos anos, ajudando na compreensão da formação dos tipos de solo 

existentes no local estudado, de acordo com sua origem e sua composição. A figura 5 mostra a 

geologia encontrada no município. 
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Figura 5: Mapa da geologia presente no município. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

2.2. PROCESSAMENTO DOS MAPAS OBTIDOS. 

Para a elaboração do mapeamento das áreas ambientalmente vulneráveis, foi necessário a 

adoção de “pesos” para cada característica das variáveis devido seu grau de importância. A tabela 

1, abaixo, mostra detalhadamente cada variável e suas características e os pesos estabelecidos a 

cada uma delas. 

Tabela 1 – Pesos direcionados as variáveis encontradas na área de estudo. 

TIPO DE SOLOS PESOS 

Latossolo amarelo 1 

Neossolo Quartzarênico 5 

Neossolo Flúvico 4 

GEOLOGIA PESO 

Cobertura Detrito Lateritica Plestocência 5 
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Aluviões Holocênicos 5 

DECLIVIDADE (%) PESO 

0 – 6 1 

6 – 12 2 

12 – 20 3 

20 – 30 4 

> 30 5 

USO E COBERTURA DO SOLO PESO 

Área Não Observada / Hidrografia 0 

Floresta 1 

Vegetação secundaria 2 

Área Urbana / Pastagens 3 

Área Desmatada 5 

Fonte: Adaptado Ross (1994). 

Por fim, para a elaboração do mapa final de vulnerabilidade ambiental, houve a 

necessidade de cálculo computacional do próprio QGIS 2.18 estabelecendo uma média 

ponderada para cada variável considerada (Geologia, Tipo de Solo, Declividade, Uso e Cobertura 

do Solo) de acordo com seu grau de importância levando em consideração as especificações da 

área trabalhada, como mostra a tabela abaixo.  

Tabela 3 – Distribuição de pesos em porcentagem de acordo com sua importância. 

Variáveis Pesos (%) 
Tipos de Solo 20 

Geologia 15 

Declividade 30 

Uso e Ocupação do Solo 35 

TOTAL 100 

Fonte: Autor, 2018. 

Por conseguinte, eis a apresentação do cálculo e da função algébrica elaborada para 

entrada no comando “Calculadora Raster” de cálculo do programa QGIS 2.18, a partir da tabela 

acima, ou seja, de acordo com o grau de relevância de cada variável. 
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Fórmula 1: Função da Álgebra de Mapas. Fonte: O Autor, 2018. 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 

[(𝐷𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 0,30) + (𝑇𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑜 ∗ 0,20) + (𝐺𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 ∗ 015)

+ (𝑈𝑠𝑜 𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑆𝑜𝑙𝑜 ∗ 0,35)] 

A classificação das médias adotadas na análise espacial da vulnerabilidade é de acordo 

com a tabela 1, que mostra o grau de vulnerabilidade de cada média, adotados números inteiros, e 

de acordo com a metodologia adotada, cada grau possui uma ligação direta com a estabilidade da 

área. Desta forma, as médias vão de 1 a 5, sendo “1” as áreas consideradas estáveis diante as 

modificações e danos e “5” sendo a denominação mais grave para o meio, são as áreas mais 

propícias de prejuízos mediante ações antrópicas ou naturais. 

Tabela 2 – Média obtida e grau de vulnerabilidade ambiental. 

PESO GRAU DE FRAGILIDADE 

E
S

T
A

B
IL

I

D
A

D
E

 

1 V
U

L
N

E
R

A

B
IL

ID
A

D
E

 

Muito Baixa 

2 Baixa 

3 Média 

4 Alta 

5 Muito Alta 
Fonte: Adaptado Ross (1994). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os pesos mostrados na tabela 1, foram adotados de acordo com cada especificação 

encontrada na área. Para os tipos de solo: Latossolo Amarelo recebeu o peso “1” devido ser um 

solo relativamente velho e com o seu material já consolidado, é um solo bem drenado e profundo, 

sendo mais estável do que os demais solos. O Neossolo Quartzarênico e o Neossolo Flúvico 

receberam os maiores pesos devido serem solos jovens e com seus materiais ainda não 

consolidados, possuindo uma má drenagem sendo mais suscetíveis a erosão e demais problemas.  

A Geologia apresentou dois tipos: a Cobertura Detrito Laterítica Pleistocênica e os 

Aluviões Holocênicos, nos quais receberam o maior peso de vulnerabilidade de acordo com a 

metodologia adotada.  

A Declividade é trabalhada a partir das classes mostradas na tabela e cada classe é 

restringida à pesos, os quais variam devido a altimetria da área, sendo assim, as áreas mais planas 

estão mais estáveis no meio e as áreas mais altas estão frequentemente mais expostas as ações 

antrópicas e naturais, por isso receberam os maiores pesos.  
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O Uso e Cobertura do solo leva em consideração a ocupação do homem na área, mostrando 

sua importância na análise deste tópico, desta forma apresentou variáveis que vão desde áreas de 

floresta (mais estáveis) e áreas totalmente desmatadas (mais vulneráveis), tendo seus pesos mais 

detalhados. 

A partir do cálculo gerado, é criado o mapa final, o qual mostra as áreas mais suscetíveis a 

danos antrópico ou naturais. Assim como mostra a figura 6, abaixo. 

Figura 6: Mapa de Vulnerabilidade ambiental no município de Mocajuba - PA. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

A vulnerabilidade encontrada na área varia pelo seu grau de gravidade, sendo encontradas 

áreas altamente vulneráveis à margem esquerda do rio e áreas de graus entre alta e muito alta para 

vulnerabilidade nas áreas do lado direito do rio, as quais se concentram os maiores núcleos de 

habitação, incluindo o centro urbano da cidade. Estas áreas   

4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho mostrou a eficácia do Sistema de Informações Geográficas no 

mapeamento de áreas ambientalmente vulneráveis, além de ser menos oneroso o sistema 

proporciona resultados satisfatórios para o objetivo do estudo.  
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O mapa de vulnerabilidade mostrou a predominância, na área, de classes estáveis e as áreas 

tidas com um maior grau de vulnerabilidade foram observadas na margem direita do rio 

Tocantins. Tais áreas são usadas para a retirada de areia e demais materiais para a construção 

civil.  

Espera-se que o presente trabalho possa ser dado continuidade posteriormente e auxilie nas 

pesquisas sobre o mesmo tema na área trabalhada. Além de auxiliar um planejamento adequado 

para possíveis recuperação das áreas mais vulneráveis assim como o uso sustentável de cada área 

no município. 
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RESUMO  

O modelo de desenvolvimento ambiental predatório, requer uma abordagem acerca dos impactos 

ambientais proveniente da relação homem-natureza-trabalho. As regiões amazônicas e seus 

agroecossistemas de produção agrícola familiares, são teias para estas relações. O objetivo da 

pesquisa foi compreender o funcionamento de um estabelecimento agrícola familiar, a partir da 

identificação dos sistemas de produção e das relações de trabalho. A pesquisa foi realizada em 

um estabelecimento rural, na comunidade Aparecida de Fátima, Irituia, Estado do Pará, em Junho 

de 2018. Para a coleta de dados foram utilizadas metodologias participativas do Diagnóstico 

Rápido Participativo – DRP, a saber: caminhadas transversais; mapa falado; calendário de 

atividades e entrevistas. A família é composta por um casal, ambos, agricultores. A agropecuária 

e o extrativismo são as principais atividades realizadas pela família. Como forma de 

complementar a renda a família se dedica a criação de aves, peixes, bovinos e suínos. O 

estabelecimento agrícola é bastante diversificado, compostos plantas medicinais, ornamentais, 

roça, espécies florestais e espécies frutíferas, alguns destes são beneficiados. As relações de 

trabalho e geração de renda da família provêm da natureza, o que faz com que família valorize os 

recursos naturais e tenha ciência que a preservação deste é essencial para a manutenção dos 

agroecossistemas.  

 

Palavras-chave: Agroecossitemas. Trabalho.   

 

Área de Interesse do Simpósio: Sistemas Agroflorestais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO  

No princípio da humanidade, havia uma unicidade orgânica entre o homem e a natureza, 

onde o ritmo de trabalho e da vida dos homens associava-se ao ritmo da natureza. No contexto do 

modo de produção capitalista, este vínculo é rompido, pois a natureza, antes um meio de 

subsistência do homem, passa a integrar o conjunto dos meios de produção do qual o capital se 

beneficia (OLIVEIRA, 2002).  

No processo de apropriação e de transformação dos recursos pelo homem, através do 

trabalho, ocorre o processo de socialização da natureza. O trabalho torna-se então, o mediador 

universal na relação do homem com a natureza, pois este é, um processo entre a natureza e o 

homem, processo em que este realiza, regula e controla por meio da ação, um intercâmbio de 

materiais com a natureza (MARX, 1967). 

O modelo de desenvolvimento ambiental predatório, manifestado, principalmente nos 

processos de modernização da agricultura, de urbanização e de exploração dos recursos naturais, 

requer uma abordagem acerca dos impactos ambientais proveniente da relação homem-natureza-

trabalho. As regiões amazônicas e seus agroecossistemas de produção agrícola familiares, são 

teias para estas relações.  

No estudo da sustentabilidade de agroecossistemas, cabe ressaltar o conjunto de 

elementos que o homem transformou para a produção de culturas e/ou animais, das interações 

entre os elementos naturais e destes com o homem e das relações sociais oriundas desse processo. 

Assim é imprescindível conhecer a estrutura e função dos agroecossistemas implantados para que 

se estabeleça um planejamento que priorize os objetivos de uma agricultura sustentável. 

Um desafio na Amazônia tem sido desenvolver e repensar meios capazes de conciliar de 

forma harmoniosa, interesses de conservação ambiental com sustentabilidade e produtividade 

econômica. Neste contexto, o objetivo da pesquisa foi compreender o funcionamento de um 

estabelecimento agrícola familiar, a partir da identificação dos sistemas de produção e das 

relações de trabalho, considerando a trajetória e os objetivos da família proprietária do 

estabelecimento. 
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2. METODOLOGIA 

Locus da pesquisa  

A pesquisa foi realizada em um estabelecimento rural localizado na comunidade 

Aparecida de Fátima, município de Irituia, Estado do Pará, em Junho de 2018. O Município está 

localizado no Nordeste do Estado do Pará, a 170 km da capital paraense, sob as coordenadas 

geográficas 01º 46’ 16’’ de latitude sul e 47º 26’ 17’’ longitude oeste, sendo majoritariamente de 

caráter agrícola. 

Irituia apresenta clima tropical úmido, com clima Am, classificado por Köppen e Geiger, 

temperatura média de 26.5 °C e pluviosidade média anual de 2268 mm. Os solos dominantes são 

os Argissolos Amarelos e os Argissolos Vermelho-Amarelos, que juntos ocupam 93,29% da área 

total. (EMBRAPA, 2013).  O principal rio do município é o rio Irituia, que possui como afluentes 

os igarapés Borges, Itabocal, Açu-de-Cima, Açu-de-Baixo, Patauateua, Ajará, Paraquequara e 

Peripindeua, que serve de limite entre os municípios de Irituia e Mãe do Rio. A vegetação é 

composta, predominantemente, por áreas de pastagens e associações de coberturas vegetais.  

Técnicas da Pesquisa 

A pesquisa foi do tipo qualitativa que tem por objetivo documentar e interpretar a 

totalidade do que está sendo estudado em dado contexto de maneira particular, a partir do ponto 

de vista das pessoas, tendo como foco de estudo o processo vivenciado pelos sujeitos. Na coleta 

de dados foram utilizadas as seguintes Metodologias Participativas do Diagnóstico Rápido 

Participativo – DRP, a saber: caminhadas transversais; mapa falado; calendário de atividades e 

entrevistas.  

Segundo Verdejo (2006), a caminhada transversal é utilizada a fim de visualizar e 

compreender melhor as interações dos sistemas de produção, enquanto o mapa falado, trata-se de 

um desenho representativo do local estudado construído pela família pesquisada, auxiliada por 

um mediador, que possibilita a visualização da dimensão espacial, auxilia na obtenção de 

informações exploratórias e permite uma visão geral da realidade (FARIA, 2006).  

  O calendário de atividades, consiste na construção de uma tabela, que permite uma visão 

temporal dos acontecimentos, e evidencia ciclos naturais e sociais, pois correlacionam diferentes 

informações a respeito de um mesmo período (FARIA, 2006).  As entrevistas, semiestruturadas, 

consistem em diálogo guiado por um roteiro de perguntas-chaves, previamente determinadas 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

(VERDEJO, 2006).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Família   

A família é composta pelo Sr. Antônio, 69 anos e Sra. Lindalva, 63 anos ambos, 

agricultores, com ensino fundamental incompleto e foi constituída em 1974, quando o casal 

passou a morar junto. A família é tradicional da comunidade Aparecida de Fátima, sendo ambos 

paraenses, nascidos e criados no município de Irituia.  

Na comunidade residem vários familiares do casal, o que provavelmente motiva o 

convívio social intenso que eles possuem no lugar, em especial, nas atividades da igreja católica e 

nas reuniões em comunidade. A família possui quatro diferentes terrenos na comunidade e 

durante cerca de 20 anos residiu em um terreno diferente do local atual, porém, a cerca de 10 

anos, mudou-se para o atual estabelecimento rural que mede 50 hectares.  

Imagem 1: Mapa de localização da propriedade da família Cordeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Marlon Moraes – Qgis, 2018. 

 

A família sempre desenvolveu atividades agrícolas, sua relação com a natureza é de 

trabalho, em que extrai dela meio para seus sustento. O agricultor é sócio fundador da 

Cooperativa D’Irituia, que, surgiu da necessidade dos agricultores de encontrarem meios de se 
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organizarem, além de planejarem e fazerem gestão diferenciada da situação histórica que sempre 

fora colocada para os agricultores apenas como fornecedores de matéria prima. 

A Cooperativa tem por finalidade, a prestação de qualquer serviço que possa contribuir 

para o êxito e racionalização das atividades econômicas, sociais, educacionais e culturais dos seus 

associados. No âmbito da agricultura familiar, a criação de associações e cooperativas vem sendo 

destacado pela literatura como um canal importante de produção, organização de produção, 

agregação de valor e de comercialização da produção (PIRES, 2003). 

A agropecuária e o extrativismo são as principais atividades realizadas pela família. O 

processo de gestão do lote se da por meio da distribuição de tarefas no fluxo do trabalho familiar, 

sendo administrado pela matriarca da família, que ocupa uma posição central no processo de 

tomadas de decisão, relações de trabalho e define as atividades agrícolas que são desenvolvidas 

no estabelecimento rural, o destino da produção e controle das entradas e saídas no sistema 

produtivo.  

 Os Sistemas de Produção  

O mapa falado do estabelecimento familiar apresentou uma divisão definida pela família 

entre, o sítio (considerado o local da casa e quintal produtivo) e as áreas de cultivo e criação. No 

estabelecimento existem duas casas construídas em madeira, uma para residência da família, da 

qual o fundo é utilizado tanto para cozinha, quanto para realizar o beneficiamento do açaí e, a 

outra, para o armazenamento de materiais de trabalho (sementes, ferramentas, adubo, outros). 

No estabelecimento foi construída uma agroindústria artesanal (retiro) para 

beneficiamento da mandioca. O espaço é utilizado pela família e por parentes que residem na 

comunidade. Além desta, existe ainda um Curral para criação de cinco cabeças de gado, dois 

açudes, um aviário e 20 Ha de pasto.  

A unidade de produção familiar não possui uma área de reserva definida, contudo a 

derrubada da vegetação não é uma possibilidade para a família, que compreende a importância 

dos recursos ecológicos presentes no estabelecimento e para a manutenção do equilíbrio do 

sistema. De acordo com Anziliero (2014) a preservação de reservas são importantes para a 

conservação da qualidade ambiental e garantia de bem-estar das populações humanas. 

Defumier (2007) define sistema de produção como uma combinação (no tempo e no 

espaço) dos recursos disponíveis para obtenção das produções vegetais e animais, podendo ser 
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concebido como uma combinação mais ou menos coerente de diversos subsistemas produtivos: 

os subsistemas de cultivo e o subsistema de criação, conforme observado no estabelecimento da 

família Cordeiro, em Irituia.  

Subsistemas de Criação  

  Como forma de complementar a renda a família se dedica a quatro espécies de animais: 

ave (Galinha Caipira), peixe (Tambaqui), bovino e suíno. A família criar galinha caipira devido a 

sua rusticidade e a proteção do entorno da residência contra animais peçonhentos, uma vez que 

estes tendem a temer as aves. O casal optou por desenvolver uma instalação que acomodasse 

aproximadamente 100 aves, de modo que, para baratear os custos de implantação os matérias 

seriam oriundos do próprio lote.  

Hoje, o subsistema de criação é de responsabilidade da matriarca, composto por aves (53 

unidades animais) onde a grande maioria é do tipo caipirão tricolor. As aves têm como 

alimentação base o farelo de milho oriundo do próprio estabelecimento. Esse subsistema fornece 

ovos e carne para a família, além de adubo (esterco), usado recentemente na construção de uma 

pequena horta.  

  Outro subsistema é a Criação de peixes que conta com dois açudes, um com cerca de 500 

metros quadrados e outro com 30 metros quadrados, sendo o menor utilizado para manter os 

peixes em épocas de estiagem, a água utilizada vem de nascentes que desaguam no rio localizado 

atrás dos açudes.  

  Os peixes criados são da espécie Colossoma macropomum, conhecidos como tambaqui, 

estes comercializados dentro da comunidade apenas em épocas festivas, todavia, são produtos de 

troca com parentes e amigos uma vez que, o acesso aos alevinos são se dá por viagens à 

Castanhal, ou pelo intermédio da Cooperativa de Prestação de Serviço em Desenvolvimento 

Rural Sustentável (COODESUS). 

A criação do gado, é um subsistema rustico na propriedade e atualmente é considerada 

pelo agricultor como recreação, apresentando apenas uma pequena fração (cinco unidades 

animais) estes são mantidos em sistema extensivo, o leite é destinado apenas para a alimentação 

do bezerro, suplementados por sal mineral e ocasionalmente milho, os animais são vacinados 

anualmente e não são comercializados. A única instalação existe é uma baia utilizada para 

desembarcar os animais e esta encontra-se desativada. 
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 A criação de suínos é pequena e comercializados igualmente como o gado, já que o casal 

se encontra em uma idade que os impossibilita de cuidar de uma grande quantidade de animais, 

os que restaram (cinco unidades animais) são para reconstituição do lote e ocasionalmente para 

consumo. De modo geral, esse subsistema tem o objetivo de complementar a renda e alimentação 

da família, principalmente na entre safra do açaí. 

   Tabela 1: Informações sobre os subsistemas de criação. 

Tipo de Criação Quantidade Uso 

Aves 53 Consumo Familiar/Venda 

Gado 5 Venda 

Suíno 5 Venda 

Peixe 200 Consumo Familiar/Venda 

   Fonte: Dados da pesquisa (2018).  

Subsistemas de Cultivo  

  O estabelecimento agrícola da família Cordeiro é bastante diversificado, compostos 

plantas medicinais, ornamentais, roça, espécies florestais e espécies frutíferas, como: Cupuaçu, 

Banana, Cacau, Laranja, Limoeiro, entre outras. A produção de frutas é em sua maior parte 

orientada ao consumo da família, com algumas exceções, como: a Banana que é comercializada 

em grande quantidade, o Abacaxi e o Cupuaçu. O principal meio de venda das frutas é através da 

cooperativa. 

  Segundo o patriarca o “carro chefe” da sua propriedade é a cultura do Açaí. O plantio do 

Açaí está em um lote separado ao da residência, com cerca de 500 touceiras. O Açaí é manejado 

todos os anos, entre o período de janeiro a fevereiro, além disso, é feito uma limpeza com 

roçadeira antes da safra entre os meses de julho e agosto para facilitar a coleta do fruto. Após 

adotar esse manejo a família tem observado o aumento na produção do açaí na entre safra. 

  Esta atividade possui a vantagem de não necessitar de insumos como mudas, irrigação, 

por esta em área de várzea, e adubação. A produção do açaí é uma das principais cultura que 

geram renda ao pequenos agricultores da região amazônica; neste contexto, a família pretende 

aperfeiçoar o manejo nos açaizais e diversificar o sistema com o cupuaçu.  

  O roçado expressa importância na renda da família com boa produção de farinha, obtida 

da mandioca da roça, que é vendida cerca de 70 reais a saca. O milho e o feijão do roçado são 

para consumo da família. Além de consumo da família o milho é moído e distribuído aos 
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animais, bem como, a farinha, logo, o trabalho do roçado assume papel importante na 

socioeconomia das comunidades (PERREIRA, 2008). 

  Dentre as espécies florestais a de maior enfoque é cultura do Tucumã, com cerca de 150 

pés, que atualmente, o Sr. Antônio, através da Cooperativa D’Itiruia, está em processo de 

negociação com a empresa Natura, com objetivo de vender o fruto para extração de óleo. Outra 

espécie florestal importante para o casal é, a Andiroba, no entanto seu óleo é, obtido com maior 

frequência para uso da família, e vendido esporadicamente.  

 

Tabela 2: Informações sobre os subsistemas de cultivo.  

Nome Popular Nome Científico Quantidade Uso 

Açaí Euterpe oleracea 500 touceiras Comércio/C. F. 

Abacate Persea americana X Comércio/C. F. 

Anajá Attaleamaripa X Comércio/C. F. 

Banana Musa spp. X Comércio/C. F. 

Cacau Theobroma cacao X Comércio/C. F. 

Café Coffea sp. X Comércio/C. F. 

Caju Anacardium occidentale X Comércio/C. F. 

Castanha Bertholletia excelsa X Comércio/C. F. 

Coco Cocos nucifera X Comércio/C. F. 

Cupuaçu Theobroma grandiflorum X Comércio/C. F. 

Feijão Phaseolus vulgaris 5 Tarefas Comércio/C. F. 

Goiaba Psidium guajava X Comércio/C. F. 

Ingá Inga edulis X Comércio/C. F. 

Jaqueira Artocarpus heterophyllus X Comércio/C. F. 

Laranja Citrus sinensis X Comércio/C. F. 

Limão Citrus limon X Comércio/C. F. 

Mamão Carica papaya X Comércio/C. F. 

Mandioca Manihot esculenta 10 Tarefas Comércio/C. F. 

Manga Mangifera indica L. X Comércio/C. F. 

Maracujá Passiflora edulis X Comércio/C. F. 

Melancia Citrullus lanatus X Comércio/C. F. 

Milho Zea mays 5 Tarefas Comércio/C. F. 

Muruci Byrsonima crassifólia X Comércio/C. F. 

Pupunha Bactris gasipaes X Comércio/C. F. 

Taperebá Spondia smombin X Comércio/C. F. 

Tucumã Astrocaryum aculeatum X Comércio/C. F. 

Urucum Bixa orellana X Comércio/C. F. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  *C. F. = Consumo Familiar.  

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Subsistemas de Beneficiamento  

  Na unidade são beneficiados dois produtos: açaí e andiroba. O açaí é beneficiado em 

forma de vinho para o consumo da família, e também para venda. Sendo realizado de modo 

intenso durante a safra, e esporadicamente na entressafra. O beneficiamento é realizado tanto pelo 

Sr. Antônio, quando, pela Sra. Lindalva, em uma máquina elétrica, considerada importante para o 

casal.   

O beneficiamento do óleo de andiroba é realizado pela matriarca, de maneira artesanal, 

caracterizado pelo cozimento das sementes, retirada do endosperma formando uma massa, a qual 

fica exposta ao sol para secar e escorrer o óleo, sendo diariamente amassada. Esse processo leva 

cerca de 30 dias para o óleo escorrer totalmente e o rendimento é variável. 

Os produtos oriundos do beneficiamento artesanal não possui selo de inspeção, sem 

perspectivas e pretensões para obtenção de tal, a família comercializa os produtos, em maior 

parte, através da cooperativa a qual fazem parte. Os valores - não especificados pela família - 

variam de acordo com o período de safra e/ou demanda.  

A família produz e articula sua produção de acordo com seus objetivos e suas perspectivas 

futuras, onde intervém em cada subsistema para melhorar e adaptar as suas condições e 

disponibilidade de recursos e de mão de obra, que é necessária. 

  No sistema de cultivo como um todo, pretendem diversificar e integrar mais os 

subsistemas, com melhor aproveitamento do espaço e da produção por meio de tecnologias que 

visem a sustentabilidade. O sistema de criação a família pretende ampliar a criação de peixe, de 

maneira que possa possibilitar à família maior renda estabilidade financeira.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos estabelecimentos agrícolas familiares as decisões são tomadas no âmbito de uma 

família, que vive, pelo menos em parte, de uma produção agrícola. Neste sentido, o conjunto 

família-sistema de produção são interdependentes, possuindo o duplo objetivo de satisfazer as 

necessidade da família e garantir a perenidade do estabelecimento.  

Suas relações de trabalho e geração da renda provêm da natureza, o que faz com que 

família valorize os recursos naturais e tenha ciência que a preservação e bom manejo dos recursos 

são essencial para a manutenção dos agroecossistemas.  
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RESUMO  

As árvores contribuem para tornar o ambiente urbano mais agradável, melhorando as condições 

de vida nos centros urbanos, no entanto, muitas são acometidas por patógenos. A diagnose 

correta das doenças de plantas pode auxiliar produtores e profissionais da área agrícola, em 

função disso, o trabalho objetivou relatar a ocorrência de antracnose no Ipê Rosa (Tabebuia 

pentaphyll) em um viveiro no IFPA- Castanhal. A diagnose foi feita através de sintomas e sinais, 

sendo esta considerada uma diagnose direta, preparações microscópicas, isolamento em meio de 

cultura (BDA). A partir dos sintomas, de estudos levantados em literatura e da diagnose realizada 

descobriu-se que a doença é a antracnose tendo como agente causal o fungo pertencente ao 

gênero Colletotrichum. O resultado apontou a necessidade de se estabelecer estudos sobre a 

presença de doenças em espécies arbóreas com destino ao uso em arborização urbana, de 

relevante importância local, não registrados na literatura como é o caso da antracnose causada por 

Colletotrichum sp. em Ipê Rosa.  

 

Palavras-chave: Diagnose. Antracnose. Patógeno.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

           As árvores contribuem para tornar o ambiente urbano mais agradável, melhorando as 

condições de vida nos centros urbanos. Dentre as espécies mais plantadas na arborização urbana 

brasileira encontra-se os Ipês. Esta espécie é considerada importante para o plantio em área 

urbana principalmente pelo seu porte baixo e sua boa aceitação pela população.  

         O sistema de produção de mudas de espécies florestais é uma atividade fundamental no 

processo produtivo. Porém, apresenta uma série de restrições, principalmente de origem sanitária, 

devido ao grande número de patógenos associados às sementes e, consequentemente às mudas 

resultantes (BRUN et al., 2007). A qualidade sanitária é um importante aspecto, pois 

microrganismos podem causar anormalidades, lesões nas plântulas e doenças. 

Para identificar a causa de uma doença que afeta uma planta ou lavoura, é necessário 

determinar se ela é causada por um patógeno ou por fatores ambientais. Nos casos em que 

sintomas típicos ou sinais de um patógeno estão presentes, é relativamente fácil para um analista 

realizar essa determinação. Caso contrário, um exame mais detalhado dos sintomas é necessário 

para um diagnóstico correto (AGRIOS, 2005). 

Em doenças causadas por patógenos (fungos, bactérias, nematóides, vírus, fitoplasmas e 

protozoários), um ou mais patógenos podem estar presentes na superfície das plantas ou em seu 

interior, nos tecidos vasculares, ou na parte inferior da planta, na superfície ou interior das raízes 

(AGRIOS, 2005). 

O sucesso do diagnóstico de mazelas em mudas depende principalmente do processo de 

amostragem e do envio adequado das amostras, sendo essencial que as amostras sejam 

representativas do problema. Da mesma forma, é igualmente importante que as mesmas cheguem 

ao laboratório em boas condições, de preferência frescas e recém-colhidas, ou então preservadas 

adequadamente. Com base em um diagnóstico correto, as recomendações para o manejo de 

doenças podem ser realizadas de forma adequada. (DUARTE, 2013) 

As plantas, portanto, são consideradas doentes quando apresentam desenvolvimento 

anormal. Essa anormalidade no desenvolvimento das plantas é provocada por alterações na sua 

fisiologia, por processo dinâmico e irreversível, sendo expresso por sintomas visíveis que 

comprometem a qualidade e, ou, o valor econômico da cultura” (ZAMBOLIM; CHAVES, 2012). 

Entretanto, em razão de algumas doenças apresentarem sintomas muito parecidos, a 
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identificação do agente causal, seja de natureza biótica seja abiótica, nem sempre e fácil, 

podendo-se incorrer em erros de diagnóstico e, consequentemente, de adoção de medidas de 

controle (EMBRAPA, 2008). 

A diagnose correta das doenças de plantas pode auxiliar produtores e profissionais da área 

agrícola a evitar o erro e a consequente recomendação inadequada de medidas de controle, 

principalmente no usa de agrotóxicos (EMBRAPA, 2008). 

 Em função disso, este trabalho objetivou relatar a ocorrência de antracnose no Ipê Rosa 

(Tabebuia pentaphyll) em um viveiro no IFPA- Castanhal. 

 

2. METODOLOGIA 

A área de coleta da amostra foi realizada no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará (IFPA) Campus Castanhal, sendo esta, área de viveiro para produção de mudas de plantas 

ornamentais de espécies frutíferas e essências florestais. O viveiro presente na área possui quatro 

estufas de madeira, abertas, cobertas com plástico, cada uma com três bancadas onde são 

cultivadas mudas de diversas espécies, inclusive as de Ipê Rosa (Tabebuia pentaphyll), material 

vegetal utilizado para análise. 

A coleta de amostras foi realizada segundo método proposto por DUARTE (2013) em que 

foram coletadas plantas apresentando manchas foliares, murcha, amarelecimento e/ou 

enfraquecimento geral, em estágio inicial ou intermediário. Foram evitadas plantas totalmente 

mortas ou em estágio avançado de deterioração.  

A diagnose foi feita através de sintomas e sinais, sendo esta considerada uma diagnose 

direta, preparações microscópicas, isolamento em meio de cultura (BDA). O isolamento foi 

realizado seguindo metodologias descritas no livro “Métodos em fitopatologia”. O isolamento de 

fungos fitopatogênicos consistiu na sua obtenção em meio de cultura pura a partir de tecidos 

doentes do hospedeiro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir dos sintomas, de estudos levantados em literatura e da diagnose realizada 

descobriu-se que a doença é a antracnose tendo como agente causal o fungo pertencente ao 
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gênero Colletotrichum.  

Colletotrichum é um grande gênero pertencente à Classe Ascomicetos (Sordariomycetes, 

Sordariomycetidae, Glomerellaceae, Ascomycita), abrangendo muitas espécies que causam 

antracnose em muitas cultura. Este gênero é um dos mais importantes entre os fungos 

fitopatogênicos do mundo, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais. Ele envolve 

espécies que causam doenças de expressão econômica em leguminosas, cereais, hortaliças e 

culturas perenes, incluindo diversas frutíferas (SERRA et al., 2008). O gênero foi recentemente 

eleito o oitavo mais importante grupo de fungos patogênicos de plantas no mundo (DEAN et al., 

2012). 

De acordo com imagem obtidas de mudas ornamentais do Ipê Rosa, coletadas, nota-se 

que a doença antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides, é de relevante 

importância nas regiões tropicais, principalmente para os produtores de mudas e plantas 

envasadas para o comércio. Conforme Lima Filho et al. (2003) descreve que é muito comum na 

parte área das plantas. Igualmente ao Ipê Rosa, observou-se manifestação por manchas pardas 

grandes que apareceram principalmente nas bordas das folhas ou junto às nervuras onde água 

pode se acumular. 

 

Coutinho (2001) ressalta que o fungo pode atacar qualquer parte da planta, sendo mais 

frequente nas folhas, especialmente, em plantas injuriadas pelo frio, raios de sol, ferimentos 

físicos ou plantas enfraquecidas por sistema radicular pouco desenvolvido. Dependendo da parte 

afetada, apresenta diferentes sintomas. Percebeu-se que nas folhas onde apresentavam manchas 

arredondadas deprimidas, a ocorrência de áreas de infecção necrosadas estavam secas (imagem 

02).  

Coutinho (1998) relata que essas manchas podem coalescer e tomar grandes áreas de 

folhas que terminem por secar. Condições de baixas temperaturas são favoráveis à doença. 

Consequentemente, a água livre é a maior responsável pela disseminação da doença porque os 

esporos de Colletotrichum são altamente higroscópicos e germinam rapidamente na água. 

 

De acordo Russomanno et al. (2007) os fungos podem ainda causar alterações danos 

visíveis nos talos das folhas e no estipe, principalmente em plantas mais jovens. Além disso, 

http://naturdata.com/taxa/Fungi/Ascomycota/Sordariomycetes
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Siqueira et al. (2009) relatam que em espécies frutíferas causam severos danos no pedúnculo em 

fruteiras como mangueiras, mamoeiros, bananeiras, entre outros. 

Espécies de Colletotrichum infectam em diferentes estágios fenológicos, mesmo na 

ausência de ferimentos, permanecendo quiescentes até a maturação. A infecção do hospedeiro 

pelo fungo pode ser direta, com a formação de apressórios, e também pode ocorrer indiretamente 

via ferimentos, principalmente nos frutos, causados por insetos ou durante o manuseio ou 

manejos com ferramentas de podas, o ambiente úmido favorece o patógeno (JUNQUEIRA, 2000; 

MORAES et al., 2008).  

Pode-se analisar dentre as amostras colhidas lesões que coalesceram resultando em uma 

grande mancha de formato irregular. A coloração dessas manchas é marrom clara, e em alguns 

casos deprimidas, chegando a atingir mais de 1,5 cm de diâmetro. O patógeno favorecido também 

por umidade elevada, períodos de dia encobertos e com temperaturas amenas entre 10 e 20° C. 

As plantas ou partes de plantas com sintomas, a luminosidade e a promoção de uma melhor 

circulação do ar são fatores que cerceiam o desenvolvimento e a dispersão da doença 

(COUTINHO, 1998). 

 

Figura 01: Folhas com sintomas de antracnose (A) Formação do micélio em placa de petri (B) 

Conidióforos (C) e Conídeos (D). 

        

                                                     Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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O fungo caracteriza-se pela formação de acérvulos subepidérmicos, dispostos em círculos, 

com presença de setas, micélio aéreo bem desenvolvido em colônias de coloração cinza. Os 

conídios são hialinos e unicelulares, cilíndricos, com extremidades arredondadas, medindo de 9-

24 x 3-4,5 µm, protegidos por uma massa mucilaginosa de coloração alaranjada. Essa matiz 

protege os conídios da dessecação e inibe a germinação dos mesmos, também tem importância na 

infecção e adesão do patógeno não hospedeiro (ALMEIDA; COELHO, 2007). É possível 

observar os peritécios do teleomorfo em colônias com mais de 30 dias. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

          O resultado apontou a necessidade de se estabelecer estudos sobre a presença de doenças 

em espécies arbóreas com destino ao uso em arborização urbana, de relevante importância local, 

não registrados na literatura como é o caso da antracnose causada por Colletotrichum sp. em Ipê 

Rosa, visto que este fungo pode contribuir para diminuir a área fotossintética foliar em espécies 

de ipê adulto. E a definição correta de agentes etiológicos contribui para evitar erros na adoção de 

medidas de controle. 
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RESUMO 

O avanço do capitalismo e o advento de tecnologias cada vez mais aprimoradas levaram 

ao desenvolvimento de muitas áreas dentro do espaço geográfico. Os centros urbanos, áreas que 

mais se beneficiaram com a disponibilidade dessas tecnologias, cresceram de maneira 

desordenada. Com o incessante progresso dos centros urbanos, a manutenção das áreas verdes 

tornou-se segundo plano, o que com o passar do tempo vem acarretando inúmeros malefícios que 

afetam diretamente a qualidade de vida da humanidade, visto que a cobertura vegetal urbana traz 

uma série de benefícios que minimizam muito os problemas advindos da infraestrutura urbana, 

sendo o conforto térmico apenas um desses benefícios. O presente trabalho se justifica pela 

necessidade de haver uma reflexão sobre a importância de manter a natureza como parte 

essencial dentro de um planejamento urbano, haja vista os benefícios que ela nos concede. A fim 

de mostrar a importância das áreas verdes urbanas na manutenção do conforto térmico, foi 

realizado o presente trabalho, tendo como área de estudo o Parque Estadual do Utinga e uma 

parte de seu entorno. Para coleta dos dados foram selecionados três pontos: Um no interior do 

parque, outro na área do estacionamento e o último situado na área externa ao parque. Nos pontos 

citados foram coletados dados de umidade relativa do ar e temperatura utilizando um termo-

higrômetro. As coletas foram feitas em duas semanas, na primeira e na última semana de junho 

(com exceção do sábado e do domingo), e em três horários distintos: 8hrs, 11hrs e 16hrs. Os 

dados coletados em campo geraram resultados que levaram a construção de gráficos e tabelas, 

que confirmaram o objetivo proposto pelo trabalho. 

 

Palavras-chave: Áreas verdes. Conforto térmico. Qualidade de vida. 

 

Área de interesse do simpósio: Sustentabilidade e urbanismo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O capitalismo e seu consequente desenvolvimento levaram ao fomento do processo de 

crescimento dos centros urbanos. Nessa trajetória de progresso a relação homem-natureza passou 

a ser analisada devido ao espaço ocupado pelo homem em relação à natureza. A urbanização é 

um dos resultados dessa constante ocupação exacerbada e desordenada. 

As áreas consideradas urbanas no Brasil representam menos de 1% do território nacional 

(0,63%) e concentram 160 milhões de pessoas, ou seja, 84,3% da população brasileira (FARIAS 

et al., 2017), sendo que a maioria dessas áreas carece de planejamento socioeconômico e 

ambiental. O não planejamento do equilíbrio na paisagem entre o espaço urbano e as áreas verdes 

acarreta em uma desvalorização dos serviços ambientais e sociais prestados pela cobertura 

vegetal. De acordo com Pina (2011) o grande desafio nos grandes ecossistemas urbanos é a busca 

do equilíbrio relativo do sistema natural e antrópico. 

O desordenado processo de uso das áreas verdes para a ocupação com equipamentos e 

infraestruturas urbanas gera um desconforto ambiental tanto em nível térmico, acústico, visual e 

de circulação. De acordo com Martelli e Santos (2015), a cidade é por si só, um grande 

modificador do clima, devido às grandes áreas pavimentadas e diminuição das áreas verdes, a 

camada de ar tende a ser mais quente em áreas urbanas do que em áreas rurais.  Para Abreu 

(2008) as principais alterações climáticas, causadas pela escassez de espécimes arbóreos, são as 

seguintes: maior incidência de radiação solar direta, aumento da temperatura do ar, redução da 

umidade, modificação da direção dos ventos, aumento da emissão de radiação de onda longa e 

alteração dos ciclos de precipitação. 

A vegetação possui um papel importantíssimo na minimização da sensação de 

desconforto térmico, pois nos centros urbanos, é responsável, entre outros aspectos, pela melhoria 

do conforto ambiental, atuando na redução da temperatura e da poluição sonora, aumento da 

umidade e contribui, ainda, para estabilidade emocional e conforto psicológico, além de 

proporcionar ambientes para lazer, descanso e recreação de acordo com Silva et al (2007). Dessa 

maneira a arborização urbana é uma alternativa que pode contribuir de diversas maneiras com a 

paisagem urbana, interagindo com os indivíduos a partir de benefícios físicos e climáticos 

(MARTELLI e SANTOS, 2015).  Desse modo, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a 

influência da vegetação no índice de temperatura e umidade no Parque Estadual do Utinga e seus 
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arredores.  

 

2. METODOLOGIA 

 A unidade de conservação está localizada no município de Belém que possui cerca de 

1.452. 275 habitantes e uma frota de veículos cerca de 24.775, no estado do Pará (1º 25’ 33,05” S 

e 48º 26’ 39,14” O), o Parque Estadual do Utinga (PEUt), foi criado em 1993 com o intuito de 

preservar o ecossistema natural de grande relevância ali existente, e consequentemente estimular 

a pesquisa científica e desenvolvimento de atividades de educação ambiental aliado ao lazer que 

o parque proporciona  ao ecoturismo.  

  A pesquisa do presente trabalho se caracterizou como exploratória, descritiva e 

explicativa, haja vista o processo de exploração do assunto por meio de referenciais teóricos 

diversos, e também o processo de descrição e explicação de fenômenos baseados na correlação de 

variáveis, no caso, temperatura e umidade. Para iniciar o processo em campo primeiro foi 

selecionado previamente os pontos. 

 Dentre os pontos selecionados para o estudo do conforto térmico na região (Figura 1), 

determinou-se o primeiro ponto (P1: 1º 25’ 26,72” S e 48º 26’ 28,45” O) na região interiorana da 

unidade, próximo às trilhas e cercado de áreas arbóreas. O segundo ponto (P2: 1º 25’ 29,68” S e 

48º 26’ 37,03” O), distante 279,68 metros do ponto 1, encontrava-se no interior do Parque na área 

do estacionamento, com poucas áreas verdes e presença de veículos parados. E o terceiro e último 

ponto da análise (P3: 1º 25’ 33,06” S e 48º 26’ 41,75” O), em uma região exterior ao parque, 

localizada em um canteiro frente à entrada do mesmo, cercada por ruas pavimentadas com grande 

fluxo de automóveis, elevado grau de urbanização e pouquíssimas áreas verdes, distando-se 

180,70 metros do ponto 2.  

Figura 10-Mapa de localização dos pontos de coletas de dados no Curió-Utinga. 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

Fonte: autores, 2018. 

 

Para a análise do conforto térmico, utilizou-se parâmetros de temperatura e umidade, cuja 

medição foi realizada por meio de termo-higrômetros (compostos por um bulbo seco e um bulbo 

úmido) os quais foram fixados – com auxílio de barbantes – em árvores em seus respectivos 

pontos pré-determinados. Realizou-se a coleta de dados na primeira e última semana do mês de 

junho durante cinco dias na semana, com três diferentes horários no dia – 8:00h, 11:00h e às 

16:00h – distribuídos conforme as diferentes condições climáticas proporcionadas. O reservatório 

de água dos termômetros de bulbo úmido foi preenchido com água destilada, e esperou-se 15 

minutos antes do horário de coleta, pois é o tempo necessário para que o termômetro se estabilize 

com a temperatura ambiente. Vale ressaltar que todas as temperaturas do termômetro seco e 

úmido foram coletadas em campo, mas a umidade relativa (diferença de temperatura dos dois 

termômetros) foi obtida através de cálculos em planilha no software Excel. 

Para a determinação do Índice de Temperatura e Umidade (ITU), utilizou-se a equação 

(1), que é empregada para se determinar o stress em ambientes urbanos: 
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                                                                        ITU= 0,8*Tbs + 
Ur*Tbs

500
                                              

(Equação 1) 

           Onde: 

ITU = Índice de Temperatura e Umidade; Tbs = Temperatura do bulbo seco em graus 

Celsius; Ur = Umidade Relativa do ar em %. Após a obtenção dos resultados do Índice de 

temperatura e umidade, estes foram comparados de acordo com a metodologia de Nóbrega e 

Lemos (2011) (tabela 1): 

Tabela 1. Tabela de critérios de classificação do ITU. 

 
Fonte: Nóbrega e Lemos (2011). 

Os dados de temperatura, umidade e o índice de ambas variáveis (ITU) foram processados 

em planilha de dados no software Microsoft Excel 2010, e posteriormente ocorreu a 

determinação das médias de cada ambiente nos três horários avaliados (8, 11 e às 16 horas). A 

análise estatística das variáveis foi realizada através de estatística descritiva.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a tabela 2, a qual mostra as médias e o desvio padrão dos dados de 

temperatura e umidade, nos pontos de coleta e nos 3 diferentes horários, evidencia-se que, ao 

comparar os resultados obtidos nos diferentes pontos, o ponto 1 (no interior do parque), 

apresentou as menores médias de temperatura em relação aos demais pontos para todos os 

horários avaliados. O ponto 2 (estacionamento do parque) apresentou os maiores valores de 

temperatura para 8 e 11 horas, exceto no horário das 16 horas, sendo o ponto 3 (fora do parque) o 

ponto que apresentou a maior média. Em relação às médias de umidade relativa do ar, o ponto 1 

apresentou as maiores médias em relação aos demais pontos. O ponto 2 apresentou a menor 

média de umidade às 8 horas da manhã. Já o ponto 3, apresentou os menores valores de umidade 

para os horários das 11 horas e das 16 horas. 
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Tabela 2. Médias de Temperatura (T ºC) e Umidade Relativa do Ar (UR%) para os diferentes pontos 

avaliados. 

Horário 

P1 P2 P3 

T (ºC) UR (%) T (ºC) UR (%) T (ºC) UR (%) 

08:00 27,7 ± 0,9 89,9 ± 7,9 29,8 ± 1,7 75,95 ± 6,5 29,25 ± 1,3 76,96 ± 4,5 

11:00 32,13 ± 1,3 77,03 ± 7,5 32,72 ± 1,2 63,42 ± 4,3 32,7 ± 1,2 61,64 ± 5,3 

16:00 30,75 ± 1,8 76,84 ± 11,2 31,1 ± 2,1 67,42 ± 9,3 31,9 ± 2,3 64,19 ± 10,8 

Fonte: autores (2018). 

 

Os resultados obtidos para o ponto 1 ficaram em conformidade com o que já era esperado. 

Por este ponto está no interior do parque, onde tem a presença grande de vegetação, era esperado 

que as temperaturas fossem mais amenas e que a umidade relativa tivesse um maior valor, isso 

porque em locais arborizados a vegetação pode interceptar entre 60 e 90% da radiação solar, 

causando redução substancial de temperatura na superfície do solo, de acordo com o autor 

Lambers (1997). 

Tais resultados evidenciam compatibilidade com os que foram obtidos por Silva et al 

(2007) em um trabalho desenvolvido em uma universidade do Piauí, no qual foram comparados 6 

pontos, e o ponto que apresentou um maior conforto térmico (menores temperaturas e maiores 

umidades) foi o ponto 5, pois ficava situado a 100 metros de mangueiras, localizadas em piso 

permeável de terra. Segundo Santos et al. (2011) o tipo de recobrimento do solo caracterizados 

pelas superfícies naturais ou não (verde, permeável ou impermeável), interfere nas condições 

térmico-hídricas e ,consequentemente, no nível de conforto térmico. 

Em 66% dos resultados obtidos para o ponto 2, no estacionamento e próximo a carros 

parados, este apresentou as maiores temperaturas e menores umidades, isto porque por mais que 

este ponto estivesse perto de uma área parcialmente coberta por vegetação, a presença do asfalto 

e do concreto era superior, por conta da infraestrutura do estacionamento. As altas temperaturas e 

baixas umidades registradas nesse ponto condiz ainda com o trabalho já mencionado realizado 

em uma universidade do Piauí, só que agora fazendo a comparação com o ponto 2 estabelecido 
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lá, este possui grande área externa impermeável com espaços de estacionamento revestidos de 

blocos de concreto fazendo com que este ponto registre altas temperaturas e baixas umidades 

relativas (SILVA et al, 2007). 

 O fato de no horário das 16 horas, diferentemente dos outros horários, o ponto 2 não ter 

registrado a maior temperatura e ter apresentado a segunda maior umidade, pode ser explicado 

pela garoa que ocorreu em 2 dias de coleta (não consecutivos) um pouco antes da coleta do 

horário das 16 horas. Com a chegada do horário de coleta a garoa já tinha passado, porém o 

microclima do ponto 2 continuava úmido por conta da evapotranspiração das folhas das árvores 

situadas ali perto, através da evapotranspiração ocorre o resfriamento das folhas e do ar 

adjacente, devido à retirada de calor latente (MARTELLI e SANTOS, 2015). Além disso, o 

tempo presente nesse horário geralmente se apresentava com um céu com bastante nuvens, pouco 

sol, e isso também favoreceu um microclima mais ameno neste ponto. 

Esperava-se que para o ponto 3 as temperaturas fossem sempre mais altas, pelo fato de ser 

o ponto fora do parque com quase nenhum contato com áreas verdes e que está situado 

especificamente entre as vias da avenida João Paulo II, próximo a cobertura com pavimento 

asfáltico. Segundo Silingovschi Jr. (2006) o tipo de cobertura do solo, sejam estas: pavimentação 

(asfalto, concreto), vegetação (gramado, arborização), relaciona-se com absortância desses 

materiais que irão reter mais radiação solar e assim elevar a temperatura da superfície onde 

encontram-se. No entanto, o que levou esse ponto, na maioria das vezes, não ser o primeiro com 

médias mais quentes, e sim o segundo, foi a intensa circulação de veículos na avenida, que 

produzia intensa ventilação, a qual fazia diminuir as temperaturas tanto do bulbo seco como do 

úmido no termo-higrômetro. 

 O movimento do ar no ponto 3, o qual ocorria esporadicamente no ponto 2 (apresentou 

maiores médias de temperatura), interfere segundo Ruas e Labaki (2001) no conforto térmico das 

pessoas devido sua influência nos processos de trocas de calor do corpo com o meio por 

convecção ou evaporação. De acordo com a tabela (tabela 2) pode-se perceber que no único 

horário em que o ponto 3 teve a maior média de temperatura (16 horas) foi  no horário em que o 

fluxo de carros na avenida era menor, quando comparados com os outros, que eram  horários de 

pico. Mostrando assim que de fato a circulação de veículos, por influenciar na movimentação do 

ar, interfere também na temperatura. 
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Os resultados para o Índice de Temperatura e Umidade (Figura 2) evidenciaram médias 

com predominância na classe “extremamente desconfortável” para todos os pontos analisados, 

sendo P1 o ponto que apresentou as menores médias de ITU para os três horários avaliados (8h, 

11h e 16h), corroborando com os valores apresentados na tabela 2, os quais apresentaram 

menores temperaturas e maiores médias de umidade relativa do ar. As médias do ponto 2 foram 

superiores nos horários das 8 e das 11 horas, com exceção de 16 horas, o qual apresentou o ponto 

3 com a maior média. Os pontos P2 e P3, segundo a tabela 2, contêm elevados valores de 

temperatura e valores mais baixos de umidade, proporcionando, dessa forma, maiores médias de 

Índice de Temperatura e Umidade. 

Figura 2- Índice de Temperatura e umidade (ITU) para os diferentes pontos avaliados. 

 
Fonte: autores (2018). 

 

Segundo Barbirato et al. (2007) o Índice de Temperatura e Umidade (ITU) é comumente 

utilizado nos trópicos pela sua praticidade e facilidade de obtenção de resultados, e além disso, é 

um dos índices utilizados para ambientes abertos que permitem quantificar o “stress” no ambiente 

urbano. Pires et al. (2010), os quais avaliaram a qualidade do ar na avenida Governador José 

Malcher, constataram que a presença significativa de vegetação nos pontos avaliados não 

impediram o desconforto ambiental na área, apresentando valores elevados de ITU, dessa forma, 

corroborando com os resultados do presente estudo relacionados ao ponto 1, onde mesmo com 

toda a vegetação em volta ainda apresentou características atmosféricas desconfortáveis. 

De acordo com Costa (2003) a maior quantidade de vegetação presente no ponto 1 

influenciou, quando comparado com os demais pontos, diretamente nos menores valores de ITU, 
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pois a presença de áreas verdes interfere na composição do microclima absorvendo, desse modo, 

a energia solar que é utilizada no processo de fotossíntese, liberando oxigênio e gás carbônico, 

renovando o ar atmosférico e produzindo vapor d’água, umidificando o ar e amenizando a 

temperatura ambiente. O microclima proporcionado pelos serviços ecológicos da abundante 

vegetação presente no interior do parque, onde fica o referido ponto, caracterizou este como o 

que apresentou características atmosféricas mais confortáveis. 

O maior Índice de Temperatura e Umidade no ponto 3 às 16 horas deve-se a maior 

presença de pavimentação no local, pois segundo Costa (2003), o material utilizado nas 

superfícies urbanas tem usualmente uma grande capacidade calorífera, pelo fato deste apresentar 

maior capacidade de armazenamento de energia do que o das superfícies rurais, 

consequentemente, é maior o seu potencial de aumentar a temperatura através da irradiação da 

energia acumulada.  

Além disso, Santamouris (1997) destaca que o armazenamento de calor e sua consequente 

emissão é maior para o asfalto que para solos com presença de concreto e sem pavimento. Esta 

mesma avaliação em relação aos materiais que absorvem o calor pode ser feita para o ponto 2, o 

qual apresentou segundo a figura 2 os maiores resultados para o ITU (com exceção das 16h). 

Neste ponto o solo impermeável também predominava, e além disso, diferentemente do ponto 3, 

a ventilação advinda dos carros em circulação não existia, o que colaborou para que o referido 

ponto apresentasse os maiores resultados para o ITU e  também para que este fosse 

consequentemente o ponto com maior desconforto térmico. 

4. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos, no Parque Estadual do Utinga ao comparar os três 

pontos da análise com diferentes condições físicas e climáticas, pode-se constatar que a presença 

de vegetação em um ambiente está diretamente relacionada com a manutenção do conforto 

térmico local, visto pela sua influência no Índice de Temperatura e Umidade (ITU) que na 

maioria das situações apresentadas teve grande importância no papel de diminuir a temperatura e 

aumentar a taxa de umidade.  

Em consonância com o que foi sobredito, fica evidente a grandeza dos benefícios 

proporcionados pela cobertura vegetal que ainda sobrevive em meio aos avanços urbanos. Além 

de colaborar esteticamente com a harmonia e infraestrutura da cidade dando um aspecto mais 
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saudável e equilibrado para a mesma, também promove o bem estar e a saúde, pois um ambiente 

que proporciona um conforto térmico é  um espaço convidativo e que fomenta ações e atividades 

de lazer para a sociedade civil, e o Parque Estadual do Utinga, sendo uma rica área de 

preservação ambiental, é um grande exemplo disto. Portanto, preservar e cuidar dos ambientes 

nos quais ainda remanesce a natureza e toda sua exuberância, é cuidar da vida. 
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RESUMO  

Uma das grandes preocupações ecológicas da atualidade refere-se aos impactos ambientais 

provocados pelo aumento da concentração de compostos químicos, o que gera inúmeras 

consequências ao ambiente e a saúde humana. O contexto geológico e configuração do Cráton 

amazônico, sobretudo, da província mineral de Carajás, no Sudeste do estado do Pará foram 

responsáveis pela deposição de variados minerais e elementos potencialmente tóxicos (EPT) em 

seus solos. Por outro lado, não se tem informações sobre os impactos causados por esses 

elementos ao ambiente aquático. O objetivo deste estudo foi avaliar os teores de EPTs e 

macroelementos das principais hidrografias da província Mineral de Carajás, PA. Foram 

coletadas amostras de água na bacia do rio Parauapebas, Igarapé Gelado e Tapirapé, no total de 

14. As amostras de água foram coletadas mediante o uso de uma garrafa de van Dorn, 

transferidos para recipientes de 500 mL. A quantificação dos EPTs (Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, V e Zn) nas amostras de água foram obtidas por Espectrometria 

de Emissão Ótica com Plasma Induzido (ICP OES). O Fe e Mn tiveram concentrações acima dos 

valores orientadores, enquanto o Mg e Ca encontram-se em níveis tóxicos. Assim, a qualidade da 

água dos do Igarapé Gelado, rio Parauapebas e Tapirapé encontram-se fora dos padrões de 

qualidade, prejudicando o equilíbrio ecológico das comunidades aquáticas e colocando em risco a 

saúde da população. 

 

Palavras-chave: Contaminação ambiental. Amazônia Central. Qualidade da água. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas 
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1. INTRODUÇÃO 

Existe uma preocupação global com a preservação dos recursos naturais e os possíveis 

efeitos deletérios que resultam na contaminação do solo, sedimento e água (FONTES et al., 

2001). Os ecossistemas aquáticos atualmente estão entre os ambientes mais severamente 

alterados ou degradados (AMBEDKAR; KMALAKKANNAN; MUNIYAN, 2017). Os poluentes 

que entram no sistema aquático, principalmente os de natureza química (VIJAYAKUMAR; 

JEYACHANDREN; MANOHARAN, 2012) afetam a qualidade da água e o equilíbrio ecológico, 

causando sérios problemas à vida e atividades dos organismos (MERCY; DHANALAKSHMI, 

2017).  

Em relação aos metais, pode-se destacar sua essencialidade, dependendo da espécie e sua 

toxidade quando encontrados em altas concentrações, dessa forma, desempenhando dupla função 

na fisiologia dos organismos. Enquanto alguns são indispensáveis para a vida, outros são tóxicos, 

podendo afetar a atividade das espécies levando à perda de funções vitais, deformidade de órgãos 

e, em alguns casos, à morte (VANDECASTEELE; BLOCK, 1997). 

Os metais potencialmente tóxicos pertencem a uma classe de poluentes não 

biodegradáveis, que permanecem longos períodos no ambiente (SONG et al., 2017), por isso, 

mesmo em concentrações muito baixas podem resultar em toxidade para alguns os organismos 

(NIES, 1999), pois são cumulativos.  

Esses metais podem ser transferidos através da cadeia para seres humanos, criando 

problemas de saúde pública, uma vez que, o homem é o principal consumidor de peixes 

(MERCY; DHANALAKSHMI, 2017). Como exemplo de problemas de saúde podemos destacar 

que a intoxicação crônica por cádmio que provoca disfunção tubular renal, anemia e danificar o 

esqueleto (JÄRUP, 2003). E a exposição prolongada ao chumbo pode causar danos no rim e 

fígado, além de efeito adverso nos sistemas nervoso central e periférico, sistema hematopoiético, 

e sistema cardiovascular (LIU et al., 2014). O objetivo foi avaliar as concentrações de elementos 

potencialmente tóxicos e macroelementos nas águas superficiais das hidrografias da Província 

Mineral de Carajás-PA. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

• Área de estudo;  

O estudo foi realizado nos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá 

correspondentes a região do Cráton Amazônico, cujas coletas ocorreram em maio e junho de 

2015. As bacias hidrográficas dos rios Parauapebas e Itacaiunas são os principais recursos 

hídricos que banham os municípios situados no sudeste do Cráton Amazônico (Canaã dos 

Carajás, Parauapebas e Marabá), entretanto, também existem outros de menor expressividade 

dimensional, tais como o Igarapé Gelado e rio Tapirapé. O rio Igarapé Gelado, originado na 

região montanhosa de Carajás é um tributário do rio Parauapebas muito utilizado para recreação e 

pesca. O rio Parauapebas é o afluente mais importante do rio Itacaiunas, enquanto que, a micro 

bacia do Tapirapé é um tributário a sudeste deste, porém de menor expressividade. 

Figura 1 – Área de coleta dos Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Foram coletadas 14 amostras superficiais de água, divididas em pontos específicos 

denominados com a letra “P” mais o número da ordem da coleta. Os pontos P1 a P3 foram 

correspondentes ao Rio Tapirapé e P4 Rio Itacaiunas no município de Marabá; de P5 a P7 no Rio 

Igarapé Gelado, na Área de Proteção Ambiental (APA) de Igarapé Gelado; de P8 a p14- Rio 

Parauapebas, no município de Parauapebas (Figura 1). 

As amostras de água foram coletadas mediante o uso de uma garrafa de van Dorn, 

transferidos para recipientes de 500 mL, acidificadas com 10 mL de HNO3 (PA) e 

acondicionados em caixas térmicas com gelo. As amostras de água foram filtradas em papel filtro 

de Ø 12,5 cm (unifil) e aferidas em balão volumétrico de 50 mL e colocadas em tubos falcon de 

50 mL. 

• Determinação de EPTs; 

A quantificação dos EPTs (Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Ti, V 

e Zn) nas amostras de água foram obtidas por Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma 

Induzido (ICP OES), Modelo Vista- MPX CCD simultâneo, com sistema de amostragem 

automático (SPS- 5).  

• Análise de dados; 

Os resultados foram comparados com a resolução Conama (357/2005) para águas doces 

de classe II (Tabela 01). 

 

Tabela 01- Padrões de qualidade de água. 

Parâmetros inorgânicos 
Valor 

máximo 

Parâmetros 

inorgânicos 
Valor máximo 

Al 0,1 Mg - 

Ba 0,7 Mn 0,1 

Ca - Na - 

Cd 0,001 Ni 0,025 

Co 0,05 Pb 0,01 

Cr 0,05 Ti - 

Cu 0,009 V 0,1 

Fe 0,03 Zn 0,18 

K - - - 
*  Valores em mg L-1 

Fonte: Conama 357/2005. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Houve elevado grau de variabilidade nas concentrações de metais potencialmente tóxicos 

e macroelementos nas águas dos rios e igarapé (Tabela 02), o que se deve a maior ou menor 

influência da exploração mineral. O Fe e Mn apresentaram concentrações acima dos valores 

preconizados pela legislação vigente (Resolução Conama 357/2005) em 92 e 42% das áreas 

analisadas, respectivamente. A área analisada possui elevado variabilidade de depósitos minerais 

de classe mundial, com destaque para altos teores anômalos de Fe (TEIXEIRA; MISI; SILVA, 

2007), o que justifica concentrações elevadas na maioria das amostras. Os processos 

pedogenéticos ocorridos na Amazônia nas áreas de pré-cambriano foram responsáveis pela 

variedade de depósitos minerais. Os depósitos de minério de Mn com maior expressão econômica 

situam-se na região de Carajás (SANTOS, 2002).  Isso revela que os processos geoquímicos 

podem ser importante fonte deste elemento para a água.  

 

Tabela 02- Elementos potencialmente tóxicos e macroelementos analisados na área de estudo. 

Metais  Mínimo Máximo Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
CV (%) 

Al 0 0,095 0,031 0,027 0,025 0,81 

Ba  0 0,597 0,335 0,383 0,173 0,51 

Ca  0,979 10,989 5,913 4,347 3,567 0,60 

Fe  0,023 3,067 1,760 2,020 0,991 0,56 

K  0,201 2,633 1,213 1,128 0,713 0,58 

Mg  0,523 5,244 2,315 1,491 1,489 0,64 

Mn  0,004 0,229 0,102 0,082 0,066 0,64 

Na  0,375 10,443 4,524 2,763 3,536 0,78 

Ti  0 0,011 0,001 0,000 0,003 2,31 

V  0 0,066 0,028 0,027 0,022 0,77 

Zn  0 0,012 0,002 0,001 0,004 1,50 
* Valores dos metais em mg L-1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As concentrações de Al, Ba, V e Zn ficaram abaixo dos limites máximos permitidos pela 

Resolução Conama 357/2005, indicando que não existe risco a biota por esses elementos, neste 

momento. Desta forma, as concentrações na água não representam ameaça de toxidade para os 

peixes, assegurando a preservação das espécies e evitando o risco a saúde humana pela ingestão 
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desses organismos. 

Os macroelementos Ca, K, Mg, Na e o Ti, a resolução Conama 357/2005 não faz 

referência quanto a valores de referência para qualidade das águas. A literatura possui dados 

muito limitados sobre a ecotoxicidade desses elementos para a vida aquática. 

Os metais Cd, Co, Cr, Cu, Ni e Pb ficaram abaixo do limite de detecção nos pontos de 

amostragens. Isso significa que os extratores não removeram o metal em quantidade que pudesse 

ser medida pelo equipamento de absorção atômica (ANJOS; MATTIAZZO, 2001). 

 
4. CONCLUSÃO  

 

As águas do Igarapé Gelado, rio Parauapebas e Tapirapé encontram-se fora dos padrões 

de qualidade, colocando em risco a proteção das comunidades aquáticas. Os metais 

potencialmente tóxicos Fe e Mn encontram-se em concentrações acima do tolerado pela a 

ictiofauna, e consequentemente, a saúde da população está em risco. Os demais elementos 

potencialmente tóxicos atualmente estão em baixas concentrações, isto não significa que no 

futuro venha a ser um risco a saúde dos animais, pois estes são cumulativos. 
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RESUMO  

Atualmente a biomassa lignocelulósica vêm se apresentando como uma fonte de energia primária 

alternativa que pode ser transformada em energia útil para a sociedade. A semente de açaí, uma 

biomassa muito abundante na região norte do Brasil, é obtida após a retirada da polpa do açaí e 

geralmente descartada inadequadamente no meio ambiente. Por se tratar de um material com 

potencial de aproveitamento energético, devido, principalmente, ao teor de lignina presente em 

sua composição química, o presente trabalho teve como objetivo a produção de carvão vegetal a 

partir de semente de açaí utilizando um forno tipo IGLU. A biomassa foi coletada em pontos 

batedores de açaí na região metropolitana de Belém-PA e levada para o laboratório de 

caracterização física e mecânica da madeira do CCNT-UEPA, onde foi submetida a processo de 

carbonização no interior de um forno IGLU, construído em alvenaria. Propriedades termofísicas 

do carvão obtido foram determinadas e os resultados estão de acordo com a literatura 

especializada. As características do carvão produzido potencializam seu uso comercial e 

industrial, pois o teor de material volátil, teor de cinzas teor de carbono fixo e poder calorífico 

superior ficaram muito próximos aos carvões produzidos a partir de eucalyptus, espécie vegetal já 

comprovadamente própria para produção de carvão vegetal. O potencial energético de 

aproveitamento da semente de açaí pode diminuir o impacto ambiental causado pelo descarte 

inadequado nos centros consumidores, pois o carvoejamento da semente valoriza a biomassa e 

desobstrui vias, córregos, aterros sanitários, mananciais de água etc. frequentemente obstruídos 

com estas sementes. 

 

Palavras-chave: Semente. Forno. Carvão 

 

Área de Interesse do Simpósio: Bioenergia e Biocombustíveis 
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil é um dos maiores produtores de carvão vegetal, o mesmo é responsável por cerca 

de 1/3 da produção mundial, tendo como principal consumidor as siderurgias e as metalurgias. 

Devido, principalmente, as siderúrgicas instaladas no munícipio de Marabá – PA, a região norte 

do Brasil é responsável por uma produção de aproximadamente 35 % da produção do país 

(COSTA e FARIAS, 2012). Segundo o Ministério de Minas e Energia (2016), entre as fontes 

para a geração de energia, a biomassa apresenta um grande potencial para crescer no Brasil, onde 

é considerada como uma alternativa para a diversificação da matriz energética do país. Uma das 

formas de aproveitamento desta biomassa de origem vegetal é sua transformação em carvão 

vegetal para uso na fabricação de ferro gusa e aço, o que substitui de forma muito eficiente o 

coque de petróleo. 

Atualmente, a transformação da biomassa em carvão é feita por meio da carbonização em 

fornos, estes equipamentos podem ser construídos por pequenos produtores, cujo carvão 

produzido é destinado ao comércio em geral e grandes produtores cujo destino final é as 

siderúrgicas e metalúrgicas (ANEEL, 2002).  

A semente de açaí (Euterpe oleraceae Mart.), atualmente, vem sendo estudada como uma 

das principais biomassas para a produção de energia no estado do Pará, na qual é apontada 

também como possível matéria prima para a produção de carvão, tanto para uso comercial quanto 

para uso industrial. A disponibilidade deste resíduo é muito grande, tendo em vista que após o 

despolpamento do fruto açaí, aproximadamente 68 % do fruto é descartado na forma de semente, 

o que mostra seu potencial de aproveitamento para outras finalidades, inclusive a energética, 

conferindo um maior valor agregado a este resíduo (REIS et al., 2002; CRUZ JUNIOR, 2010). 

Considerando a potencialidade energética da semente do açaí apresentada, o presente trabalho 

teve como objetivo a produção e caracterização do carvão vegetal produzido a partir desta 

biomassa em forno tipo IGLU. Propriedades termo físicas do carvão foram obtidas e comparadas 

com a literatura especializada mostrando excelente potencial de aproveitamento para uso 

comercial e industrial. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a fabricação do carvão de semente de açaí foi construído um forno tipo IGLU nas 
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dependências do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado 

do Pará, localizado em Belém-PA. O projeto do forno foi idealizado a partir da verificação in 

loco de construções de fornos IGLU(s) já existentes nos municípios paraenses de Redenção e 

Santa Izabel do Pará. Como nas vizinhanças do CCNT existem várias edificações residenciais 

não foi possível replicar as dimensões originais do forno; uma versão reduzida, com objetivo de 

reduzir a emanação dos gases resultante do processo de pirólise, foi construída de acordo com o 

croqui mostrado na figura 1. 

Figura 1 - Projeto básico para a construção do forno IGLU. 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Tijolos refratários unidos com argamassa apropriada foram utilizadas para a construção 

do forno. Para a construção da base foram utilizados concreto simples composto com seixo e 

areia comum, conforme mostra a figura 2. 
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Figura 2 - Construção do forno tipo iglu para a carbonização da semente do açaí. A: Base de concreto e 

inicio do levantamento das paredes; B, C, D e E: assentamento das paredes do forno; F: forno pronto. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

A coleta das sementes de açaí foi realizada em pontos de comercialização da polpa do 

fruto próximos ao CCNT. Após coleta, os sacos contendo as sementes foram transportados até o 

local do forno manualmente ou pelo uso de veículo automotor. Antes do carregamento, as 

sementes foram submetidas a uma secagem prévia durante 24 horas no interior de uma estufa 

modelo 400 ND-Nova Ética. Em seguida, o forno foi carregado com as sementes, e 

posteriormente aceso usando gravetos secos. Ao se observar emanação de fumaça de coloração 

azul no primeiro conjunto de baianas, ou seja, início do processo de pirólise, fechou-se a porta do 

forno, e as baianas, em seguida o segundo conjunto de baianas foi fechado e finalmente os tatus. 

A porta, as baianas e os tatus foram fechadas com argila, conforme mostra a figura 3, após o 

barrelamento do forno o processo demandou 3 dias para o resfriamento completo. Após a 

carbonização, o carvão obtido foi retirado e devidamente acondicionado em sacos próprios para 

amostragens e conduzido ao laboratório de caracterização física e mecânica da madeira do CCNT 

para a devida determinação de propriedades.  
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Figura 3 - Processo de carbonização da semente de açaí em forno tipo iglu. A: ignição da carbonização; B: 

Semente em processo de pirólise; C: gás de coloração esbranquiçada/azulada; D: Fechamento das portas e 

baianas; E, F: fechamento completo do forno. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

Propriedades do carvão  

 

Teor de Umidade: O teor de umidade em base seca, representa a relação entre a quantidade de 

água presente no carvão e a sua massa seca. As amostras de carvão retiradas do forno foram 

pesadas em balança analítica de precisão para determinação do peso úmido. Em seguida estas 

amostras são levadas a uma estufa, e submetidas a uma temperatura de 105 °C durante 24 h sobre 

circulação forçada. Após secagem, as amostras são novamente pesadas para obtenção do peso 

sem umidade. O teor de umidade é calculado usado a seguinte equação (COSTA e FARIAS, 

2012):  
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TU (%) = [ (Pcvu – Pcvs )/Pcvu ] x 100                                                             (1) 

 

Onde:  

TU - teor de umidade em (%);  

Pcvu - peso do carvão úmido (g);  

 Pcvs - peso do carvão seco (g). 

 

Materiais Voláteis: Os materiais voláteis são as substâncias que são desprendidas da madeira 

durante a carbonização do carvão. Os fatores que influenciam a liberação de materiais voláteis na 

madeira são a temperatura de carbonização, taxa de aquecimento e composição química da 

madeira. Sendo a temperatura e o tempo de exposição, as principais variáveis que determinam os 

teores de materiais voláteis e carbono fixo do carvão. Para a determinação de materiais voláteis, 

as amostras do carvão foram pesadas em balança analítica para verificação da massa inicial. Em 

seguida, as amostras foram calcinadas usando uma mufla à temperatura de 950 °C durante três 

minutos. Após a calcinação, as amostras foram retiradas e colocadas em um dessecador para 

resfriamento até a temperatura ambiente, em seguida as amostras foram pesadas em balança 

analítica para verificação da massa final. O teor de materiais voláteis foi determinado usando a 

seguinte equação (COSTA e FARIAS, 2012): 

 

TMV (%) = [ (Pini – Pfin)/Pini ] x 100                                                                 (2) 

 

Onde: 

 TMV - teor de materiais voláteis em percentagem;  

Pini - peso inicial da amostra; 

Pfin - peso da amostra após calcinação. 

 

Teor de Cinzas: O teor de cinzas determina a quantidade de material inorgânico presente no 

material na forma de óxidos. Para determinação do teor de cinzas, foram pesadas amostras de 

carvão utilizando balança analítica. Após a pesagem inicial, as amostras foram conduzidas à uma 

mufla na temperatura de 750ºC por um período de 6 horas. Em seguida, as amostras foram 
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retiradas da mufla e colocadas em um dessecador com sílica para resfriamento durante um 

período aproximado de dez minutos. As amostras calcinadas são pesadas em uma balança 

analítica e o teor de cinzas foi determinado com uso da seguinte equação: 

 

TC (%) = [ (Pini – Pfin)/Pini ] x 100                                                                    (3) 

 

Onde: 

TC - teor de cinzas em percentagem;  

Pini -  peso inicial da amostra  

Pfin - peso final da amostra após calcinação 

 

Carbono Fixo: Com os resultados para o teor de materiais voláteis (TMV) e teor de Carbono 

(TC) calculados anteriormente, o teor de carbono fixo foi determinado através da seguinte 

equação: 

 

TCF(%) = 100 – (TMV + TC)                                                                             (4) 

 

Onde: 

 TCF - teor de carbono fixo em (%), na base seca.  

 

Poder Calorífico: O poder calorífico quantifica a quantidade de energia térmica que pode ser 

liberada por unidade de massa de um material. O poder calorifico superior foi estimado utilizando 

a equação de Goutal (RAO e GOURICHARAN, 2016; SATER et. al., 2011). 

 

PCS [Kcal/kg]= 82*Cf+ A*V                                                                             (5) 

 

Onde: 

Cf -  teor de carbono fixo; 

 TMV -  teor de materiais voláteis; 

 A -  coeficiente dado pela relação: TMV/(TMV+TCF). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Após a carbonização, seis amostras de carvão de semente de açaí, foram levadas ao 

laboratório para determinação dos teores de umidade, cinzas, materiais voláteis, carbono fixo e 

poder calorífico superior. Os resultados estão mostrados na tabela 1.  

 

Tabela 1: Resultados obtidos em forno tipo IGLU para Teor de Umidade (TU), Teor de Cinzas (TC), Teor 

de Materiais Voláteis (TMV), Teor de Carbono Fixo (TCF) e Poder Calorifico Superior (PCS). 

 

Amostras TU (%) TMV (%) TC (%)  TCF (%) PCS (Kcal/Kg) 

1 6,77 11,51 1,46  87,03 8149,68 

2 6,7 11,92 1,68  86,4 8126,60 

3 6,6 14,33 1,29  84,38 8142,65 

4 5,09 15,13 1,56  83,31 8107,03 

5 4,89 15,96 2,00  82,04 8052,59 

6 4,76 11,24 1,49  87,27 8148,29 

Média 5,8 13,3 1,6  85,1 8121,1 

Desvio Padrão 0,98 2,04 0,24  2,15 3,27 

Coef.Var. (CV) 16,8964 15,28 15,33  2,53 0,45 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Resultados para o coeficiente de variação (CV) nas características investigadas do carvão 

produzido no presente trabalho demonstram que o teor de umidade, teor de cinzas e teor de 

materiais voláteis apresentaram dispersão considerável quando comparado com os CV(s) 

calculados para o teor de carbono fixo e poder calorifico superior. Esta diferença, além dos erros 

de medição, pode estar associada ao processo de obtenção do carvão em um forno de pequeno 

porte, ou seja, pirólise, geometria das entradas de ar e operação ainda não estabelecida neste tipo 

de forno. Entretanto, os dados obtidos sugerem que o experimento está correto, pois de acordo 

com a tabela 2, os resultados obtidos no presente trabalho ficaram muito próximos das 

características de carvões obtidos com outra espécie vegetal e configuração de forno diferente.  
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Tabela 2: Comparação dos resultados obtidos com os da literatura 

Carvões TU (%) TMV (%) TC (%) TCF (%) PCS (Kcal/kg) 

Carvão em forno IGLU1 5,8 13,3 1,58 85,1 8121,17 

Carvão em forno de encosta2 6,06 23,3 2,40 74,30 8548,42 

Carvão de E. pellita3 - 14,65 2,19 83,17 8258,00 

Fonte: Autores, 2018. 

1-Presente Trabalho 

2-COSTA e FARIAS (2012) 

3-OLIVEIRA et al. (2010) 

 

Os resultados apresentados nas tabelas 1 e 2 também mostram que o carvão de semente de 

açaí produzidos em forno IGLU atende aos requisitos que um carvão de qualidade requer, ou 

seja, alto teor de carbono fixo (85,1 %), baixa umidade (5,8); baixo teor de materiais voláteis 

(13,3) e baixo teor de cinzas (1,58) (ROSA et al., 2012). Comparando os resultados do presente 

trabalho com o carvão de semente de açaí produzido em forno de encosta e com o carvão 

produzido de Eucalyptus pellita, o carvão de semente produzido em forno do tipo iglu, obteve, 

teor de materiais voláteis, teor de cinzas, carbono fixo e poder calorifico aproximados com o de 

Eucalyptus pellita. Observa-se que o carvão de açaí produzido em forno de encosta apresenta teor 

de carbono fixo menor que os outros, indicando que este tipo de forno não é o mais adequado 

para trabalhar com semente de açaí. Salienta-se que os resultados obtidos para TMV, TC, TCF e 

PCS no presente trabalho são muito semelhantes aos resultados do carvão produzido a partir do 

Eucalyptus pellita, demonstrando o excelente potencial de aproveitamento de semente de açaí 

para fins energéticos, uma vez que, espécies do gênero Eucalyptus já são consagradas no 

mercado de produção de carvão vegetal.  

 
4. CONCLUSÃO  

 
As propriedades termofísicas obtidas para o carvão vegetal produzido a partir da semente 

de açaí mostraram que este tipo de biomassa pode ser usado para obtenção de carvão de excelente 

qualidade. Este carvão pode ser utilizado tanto em práticas domésticas como a cocção de um 

simples churrasco como em práticas industrias; a redução de minério de ferro e geração de calor 

em siderurgias. Além disso, o uso de biomassa de semente de açaí para fabricação de energético 

surge como alternativa viável para a redução das práticas de descarte inadequadas, muito comum 
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nas localidades de alto do consumo da polpa observado em vários municípios do estado do Pará, 

ou seja, reduzindo impactos ambientais no estado devido esta atividade.  
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RESUMO  

Difundir informações sobre a Coleta Seletiva Solidária (CSS) junto à comunidade universitária, 

visando aumentar o conhecimento de sua importância, motivar a separação dos materiais 

recicláveis e o reaproveitamento do papel e outros materiais adquiridos com recursos públicos é 

de suma importância. O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de 2017 do projeto de 

extensão “Separar para a Coleta Seletiva Solidária da UFPA: um gesto simples, uma atitude 

nobre”, tais como: (1) ações desenvolvidas durante o projeto (divulgação da CSS da UFPA, 

características das unidades que aderiram ao projeto e realização de oficinas de reutilização de 

materiais); e (2) a fala dos gestores quanto ao Programa da CSS e sensibilidade para a separação 

dos materiais. O principal método de avaliação e coleta de dados foram entrevistas realizadas de 

maio a outubro de 2017, com integrantes das Coordenadorias de Planejamento, Gestão e 

Avaliação e Direção das unidades. Difundiram-se informações sobre a CCS nos meios de 

comunicação Institucional; observaram-se nas unidades iniciativas socioambientais: impressão 

frente e verso, usos de copos individuais e reutilização de garrafas PET para fazer porta caneta e 

lápis, demonstrando uma preocupação ambiental e orçamentária, pois parte dos recursos é 

destinado à compra de papel e copos plásticos. As oficinas de reaproveitamento de baldes de 

margarina e caixas de papelão para confecção de coletores, possibilitaram maior prática e 

discussão sobre a CSS. Por fim, nas falas dos dirigentes, verificou-se que a maioria não conhecia 

a fundo o Programa da CSS e que após a visita e palestra realizados em cada Unidade, puderam 

saber mais a respeito dela e de outros instrumentos de ações socioambientais na administração 

pública. Portanto, o projeto de extensão alcançou seu principal objetivo, sensibilizando tanto 

dirigentes quanto a comunidade acadêmica quanto à separação dos materiais recicláveis, 

envolvendo-os na compreensão e prática da CSS e reaproveitamento de materiais.  

 

Palavras-chave: Coleta Seletiva Solidária. Materiais recicláveis. Unidades Acadêmicas. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

Na Universidade Federal do Pará (UFPA), o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) é o principal documento orientador da atual administração e, traduz o sentimento e a 

percepção dos principais desafios do momento atual, fortalecendo uma cultura de planejamento 

na instituição, com integração de ações de planejamento entre as unidades acadêmicas e a 

unidade central de planejamento da UFPA. 

O Plano ressalta que há necessidade de campanhas mais ostensivas de conscientização 

sobre sustentabilidade ambiental para estabelecer definitivamente a cultura na comunidade 

universitária (UFPA, 2016-2025). Estando referendado em todas as instâncias superiores, resta o 

cumprimento das determinações por parte dos gestores das Instituições de Ensino Superior (IES), 

imbuídos dos princípios administrativos. Tal cumprimento, tendo como norte a missão 

institucional, levará a um modelo de gestão mais autônomo, integrado, transparente e inovador. 

A coleta seletiva é uma forma de gestão dos resíduos que, segundo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305 (BRASIL, 2010), deve prever a participação 

dos catadores de materiais recicláveis no processo.  Nos órgãos públicos federais, essa 

participação vem sendo ampliada com a Coleta Seletiva Solidária (CSS), instituída pelo Decreto 

5.940 (BRASIL, 2006). 

Alguns resultados positivos foram alcançados desde 2009, ano de implantação da CSS na 

UFPA: (1) em 2012, aquisição de materiais para atividade de Gravimetria (baldes, balança e 

lona); (2) em 2014, substituição de Locais de Entrega Voluntária (LEV); (3) em 2016, utilização 

de sacos plásticos de cor diferenciada para a coleta seletiva (cor azul); e (4) em 2017, 

disponibilização de um novo espaço para armazenamento temporário de recicláveis, aquisição de 

balança com capacidade de 1 Tonelada e criação de uma Comissão para CSS no Campus 

Bragança, cujos materiais recicláveis são destinados à Cooperativa de Catadores de Materiais 

Recicláveis dos Caetés (COOMARCA).  

As ações socioambientais propostas no Projeto de Extensão “Separar cara a Coleta 

Seletiva Solidária: um gesto simples, uma atitude nobre” visa atender a necessidade urgente de 

consolidação de práticas sustentáveis no âmbito da UFPA. Vão ao encontro do que estabelece o 

PDI, o Plano de Gestão e Logística Sustentável (PLS), o que preconiza a Educação Ambiental e o 
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Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU). 

Em 2016, primeiro ano do projeto, foram realizadas atividades em cinco unidades: no 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Escola 

de Aplicação (EA), na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) e no Núcleo de Alto Estudos 

Amazônicos (NAEA). Logo, o projeto pretendeu colaborar com tais ações no que tange a 

ampliação de medidas que venham a contribuir com a operacionalização do Plano de Gestão e 

Logística Sustentável da UFPA, nos quesitos da gestão ambiental e sustentabilidade, que 

envolvem a divulgação, ampliação e consolidação das ações. 

O objetivo geral do trabalho é apresentar os resultados do ano de 2017 do Projeto de 

Extensão “Separar cara a Coleta Seletiva Solidária: um gesto simples, uma atitude nobre”, o qual 

procurou difundir informações sobre a Coleta Seletiva Solidária (CSS) junto à comunidade 

universitária, visando aumentar o conhecimento de sua importância, além de motivar e 

sensibilizar a separação de materiais recicláveis, inicialmente a partir das Unidades Acadêmicas.  

Os objetivos específicos são: (1) mostrar as ações desenvolvidas no projeto, tais como: 

divulgação sobre a CSS da UFPA; visitas às unidades que aderiram ao projeto, pontuando as 

iniciativas socioambientais já desenvolvidas por elas; e realização de oficinas de reutilização de 

materiais; e (2) analisar a fala dos gestores quanto à sensibilidade para a separação dos materiais  

 

2. METODOLOGIA 

A Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto está localizada em Belém do Pará, às 

margens do Rio Guamá. Com área de 450 hectares, divide-se em: Setor Básico (Campus I), Setor 

Profissional (Campus II), Setor Esportivo (Campus III) e Setor Saúde (Campus IV).  

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e qualitativa. Descritiva ao buscar 

mostrar o posicionamento atual da comunidade universitária sobre o Programa Coleta Seletiva 

Solidária na UFPA (VERGARA, 2009). Exploratória, já que pretende desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias sobre temas pouco explorados, tais como a coleta seletiva nas IES - 

Instituições de Ensino Superior (GIL, 2008). E qualitativa por levantar dados que evidenciem o 

interesse dos envolvidos quanto ao objeto de estudo (GÜNTHER, 2006; FLICK, 2008).  

Inicialmente, enviou-se memorando por meio de correio eletrônico, solicitando à adesão 

ao Serviço de Orientação Socioambiental (SOS) a cada uma das 21 Unidades Acadêmicas 
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(Institutos e Núcleos). O SOS foi criado dentro da estrutura organizacional da UFPA, 

considerando que cada Unidade se constitui em uma “célula” dentro de um “organismo” e que a 

Coleta Seletiva Solidária (CSS) é um Bem Comum que se constrói com a participação e com o 

esforço mútuo da coletividade. É um processo participativo para identificar nas unidades os 

servidores “elos” (servidores que facilitem o processo de implantação da CSS nas unidades e que 

reúnam os demais servidores para participarem das atividades do projeto) e, a partir disso, 

contribuir na implantação de atividades socioambientais locais. 

Além disso, utilizaram-se entrevistas estruturadas com integrantes da Coordenadoria de 

Planejamento, Gestão e Avaliação (CPGA) e Direção das unidades acadêmicas que aderiram ao 

Projeto, a fim de analisar sua percepção sobre a CSS (ALMEIDA, 2011). Com um roteiro 

preestabelecido, esse tipo de entrevista permite analisar e comparar as respostas dos entrevistados 

(LAKATOS; MARCONI, 2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

 

Utilizando os meios de comunicação institucional da UFPA (Portal UFPA, Divulga, 

Rádio Web e redes sociais), informou-se acerca da importância de se destinar os materiais 

recicláveis às cooperativas, esclarecendo os seus benefícios e considerando os aspectos social, 

ambiental, econômico e político.  

Em 2017, mais cinco unidades da UFPA aderiram ao projeto. Destas, duas participaram 

de todas as atividades previstas: Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) e 

Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN); e três realizaram apenas a entrevista: Instituto de 

Tecnologia (ITEC), Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) e Núcleo de Teoria e Pesquisa do 

Comportamento (NTPC). 

A visita às unidades teve como objetivo apresentar o Projeto de Extensão, observar a 

existência de inciativas sustentáveis nas unidades e agendar a entrevista com integrantes da 

Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação (CPGA) e Direção das unidades aderentes 

em 2017. 

Esteve-se no IEMCI dia 05 de abril de 2017, durante a “Jornada de Formação Acadêmica 
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e Planejamento IEMCI – 2017”. Na oportunidade, apresentou-se o projeto, sendo que vinte e uma 

pessoas participaram. Visitou-se o ITEC em 26 de maio de 2017, antes da reunião de 

congregação do Instituto. Assistiram à apresentação dez pessoas, mas a coordenadora da CPGA 

não pôde comparecer. A palestra no NUMA ocorreu dia 02 de junho de 2017 durante a “XXVI 

Semana do Meio Ambiente: sustentabilidade ambiental em debate”, para cerca de trinta pessoas. 

No dia 06 de junho de 2017, no Auditório do ICEN, sete pessoas assistiram à apresentação do 

projeto, incluindo a diretora do ICEN. Finalmente, no dia 17 de outubro visitou-se o NTPC. 

Identificaram-se que iniciativas socioambientais são desenvolvidas apenas em 3 das 5 

unidades investigadas (Quadro 1): no IEMCI, NUMA e ICEN, tais como impressão frente e 

verso, usos de copos e canecas individuais, aproveitamento passivo da luz (uso de iluminação 

natural, sem necessidade de lâmpadas) solar e reutilização de garrafas PET para fazer porta 

caneta e lápis. 

 

Quadro 1 – Observações de algumas iniciativas socioambientais nas unidades acadêmicas 

Unidades Acadêmicas Observações 

Instituto de Educação 

Matemática e 

Científica (IEMCI) 

Lixeiras dentro das instalações do instituto e decoração do espaço com 

reaproveitamento de materiais. 

Núcleo de Meio 

Ambiente (NUMA) 

Alguns servidores adotaram sua própria caneca; reutilização de caixas 

para depositar papel, bem como de latas para fazer porta lápis e caneta; 

presença de coletores feitos de baldes de margarina destinados à coleta 

seletiva. 

Instituto de Ciências 

Exatas e Naturais 

(ICEN) 

Na Sala da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação (CPA) não se 

utiliza copo plástico, as luzes (segundo a coordenadora) ficam a maior 

parte do tempo desligadas; há reutilização de materiais para fazer porta 

lápis, impressão frente e verso. 

Fonte: Autoras, 2018. 

 

As Universidades, enquanto espaço institucional de relevância para a produção e troca de 

conhecimentos, deve estimulara a adoção de novas posturas institucionais que favoreçam diálogo 

e práticas mais sustentáveis, seja nas salas de aula, seja nos espaços administrativos, devendo 
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estar norteado pelas diretrizes da Educação Ambiental (CORREIA; FASSARELLA, 2015). 

Finalmente, nos dias 21 e 22 de junho de 2017, realizaram-se oficinas visando sensibilizar 

os participantes sobre a importância da reutilização de materiais.  Uma foi voltada para confecção 

de coletores para a coleta seletiva a partir de caixas de papelão, ministrada por um servidor do 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH/UFPA), contando com 14 participantes e com a 

presença presidente da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Aurá (COOTPA). A outra 

oficina foi sobre a confecção de coletores reutilizando baldes de margarina, ministrada por um 

servidor do NUMA, contando com 11 participantes. 

A participação da presidente enriqueceu a programação, uma vez que as Cooperativas são 

as principais interessadas nos materiais separados na fonte geradora (unidades acadêmicas e 

administravas), sendo a coleta seletiva símbolo de renda, trabalho digno e sensibilização das 

pessoas para que elas mudem suas ações e exercitem seu papel de cidadão.  

Nas oficinas discutiu-se sobre a coleta seletiva e demonstrou-se como a reutilização de 

materiais é fundamental no processo de gerenciamento dos resíduos, afinal, trata-se do segundo R 

da política ambiental dos 3R (reduzir, reciclar e reutilizar). Desta forma, tratou-se de mais um 

instrumento para disseminar a importância da responsabilidade socioambiental e de práticas 

sustentáveis na UFPA. 

 

3.2 A FALA DOS GESTORES 

As apresentações do projeto aos integrantes da Coordenadoria de Planejamento, Gestão e 

Avaliação (CPGA) e Direção das unidades acadêmicas contribuiu para elevar o conhecimento 

acerca da coleta seletiva solidária, a exemplo de que Cooperativas recebem este material em 

regime de rodízio, bem como de instrumentos que estimulam e auxiliam os órgãos públicos do 

país a inserir práticas de sustentabilidade em seus planejamento e ações, tais como o Plano de 

Logística Sustentável (PLS) e Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). 

Quando perguntado sobre como avaliam a Coleta Seletiva Solidária (CSS) na UFPA e o 

que sugerem para sua melhoria, foi unânime a necessidade de maior divulgação da CSS, embora 

tenham afirmando que ocorreram avanços nos últimos anos. Segundo a fala da integrante da 

CPGA do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) “Como todo processo de 
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sensibilização, a base sempre é via Educação” (grifo das autoras), sendo o grande desafio 

incrementar práticas formativas com o intuito de docentes e discentes internalizem o ser e fazer a 

coleta seletiva.  

Nesse contexto, a Educação Ambiental apresenta-se como uma estratégia político-

pedagógica para construir e/ou fortalecer uma consciência crítica putada na participação ativa das 

pessoas na melhoria do meio, respeitando a autonomia de grupos sociais na criação de 

alternativas sustentáveis e o amplo direito à informação como condição para a tomada de 

decisões e problematização da realidade (LOUREIRO, 2012). 

Além disso, pontuaram a importância da Universidade disponibilizar a infraestrutura para 

a coleta seletiva, como mais Locais de Entrega Voluntária (LEV), atualmente num total de 31 

locais, ou ainda “[...] disponibilizar de uma forma mais abrangente os recipientes pra coleta 

seletiva” (grifo das autoras), conforme dito pelo Diretor do Instituto de Tecnologia (ITEC). 

De modo geral, os entrevistados conhecem os objetivos da coleta seletiva solidária. Por 

outro lado, com exceção do Diretor do NUMA, os demais não conheciam a fundo os 

instrumentos PLS e A3P e afirmaram que os esclarecimento dados durante a apresentação do 

projeto foram fundamentais, como pode ser verificado na fala das integrantes da CPGA do 

Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN): “Eu passei a conhecer depois que vocês fizeram 

a palestra aqui no Instituto”; “Bom, com toda a honestidade do mundo eu sei superficialmente. 

Já fiquei sabendo um pouco mais devido a palestra que vocês deram agora e naquela primeira 

reunião que nós tivemos” (grifo das autoras). 

No âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, estudos mostram que há 

evidências da incorporação da sustentabilidade no campo no ensino, da pesquisa e da extensão, 

mas que a gestão das IES ainda carece de aperfeiçoamento ou inovação, além de conscientização 

por parte dos gestores e técnicos quanto a compras sustentáveis, por exemplo, destacando que 

trata-se de uma preocupação revestida, muitas vezes, de cumprimento das normas legais (DA 

SILVA VIEGAS; CABRAL, 2014). 

Quando perguntado sobre o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), a Direção do 

Núcleo de Meio Ambiente (NUMA), do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento 

(NTPC), seus planos estavam sendo reformulados no mês de outubro, incluindo itens de 

sustentabilidade, tais como: melhorar a coleta interna de recicláveis na unidade, aumentar a 
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divulgação da coleta seletiva solidária, elaborar um plano de economia de energia e água, entre 

outros.  

Em 2016, quando foram contempladas de três unidades acadêmicas, os dirigentes 

demonstraram conhecimento e interesse, bem como possíveis medidas que possam ser adotadas 

no setor para estimular a separação dos materiais recicláveis, além de que ressaltaram a 

necessidade de mais ações para divulgar e inserir critérios socioambientais (ALMEIDA et al., 

2018).  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações educativas favoreceram a inserção de critérios socioambientais nos setores por 

meio do Serviço de Orientação Socioambiental (SOS), a partir de oficinas, palestras, discussões 

em grupo e reuniões, cujo tema central foi a Coleta Seletiva Solidária, e os procedimentos mais 

recomendados de destinação dos materiais recicláveis. 

Quanto à fala dos dirigentes, a maioria deles não conhecia a fundo o Programa da Coleta 

Seletiva Solidária e após a visita e palestra realizados em cada Instituto, puderam saber mais a 

seu respeito e também de importantes instrumentos norteadores das ações socioambientais na 

administração pública, tais como a A3P e o PLS.  

Portanto, o projeto de extensão alcançou seu principal objetivo, sensibilizando tanto os 

dirigentes quanto à comunidade acadêmica, que participou das atividades no que diz respeito à 

separação dos materiais recicláveis, envolvendo-os na compreensão e prática da coleta seletiva e 

reaproveitamento de materiais, bem como contribuindo para a redução do volume de materiais 

que muitas vezes seguem para os aterros sanitários. 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta a importância das atividades práticas no ensino de Química para alunos 

do Ensino Médio, na perspectiva da aprendizagem significativa. Os jogos podem associar a 

função lúdica ao ensino da Educação Ambiental. Neste sentido, o geral foi elaborar e aplicar uma 

atividade lúdica em Educação Ambiental por meio da construção de um jogo chamado de 

“Construindo palavras com os símbolos dos elementos químicos da tabela periódica”, visando 

abordar questões ambientais que envolvessem o lixo, a reciclagem, a poluição de ecossistemas, a 

degradação ambiental, o efeito estufa, os agrotóxicos e a água. O público alvo deste estudo foram 

duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, totalizando 58 alunos, de uma escola pública do 

Município de Soure – PA. Após análise dos dados obtidos através da aplicação de questionários, 

observou-se que 98% dos discentes das duas turmas, afirmaram que durante as aulas o professor 

de química nunca fez a utilização de jogos lúdicos como ferramenta de ensino em sala de aula, e 

apenas 2% disseram que o professor costuma fazer uso desta ferramenta de ensino aprendizagem. 

Destaca-se que a atividade lúdica proposta possibilitou uma grande interação entre os alunos e os 

acadêmicos envolvidos na aplicação do trabalho. Portanto, atividades práticas de fácil 

manipulação, com recursos de baixo custo e materiais existentes no cotidiano do aluno são 

ferramentas que podem ser utilizadas, e fazer parte das práxis do professor facilitando o ensino e 

aprendizagem da disciplina química. 

 

Palavras-chave: Lúdico. Educação Ambiental. Aprendizagem Significativa. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Química, em sua particularidade, tem papel significativo para a vida da humanidade, 

especialmente por estar presente em setores distintos da sociedade atual cooperando para o 

avanço social, econômico, industrial e de outras ciências (FALEIRO et al., 2012). O estudo de 

Química necessita promover ao aluno o entendimento de procedimentos químicos, o 

desenvolvimento de um conhecimento científico ajustando-o com as aplicabilidades tecnológicas 

e suas inferências ambientais, sociais, políticas e econômicas (BRASIL, 1999). 

No cenário atual, o Ensino de Ciências, especialmente na disciplina de química, tem se 

tornado pouco prazeroso e construtivo, consequentemente improdutiva na perspectiva do ensino e 

aprendizagem. A química é conhecida como uma disciplina de difícil compreensão e um tanto 

quanto abstrata, e ainda sendo ministrada de forma tradicional, sem a utilização de metodologias 

que prendam a atenção do aluno e também desperte o interesse pela disciplina (PONTES et al., 

2008). 

Atualmente a questão ambiental tem sido uma das grandes preocupações da nossa 

sociedade. Sobretudo, há uma enorme preocupação na compreensão da química do meio 

ambiente, com a finalidade de favorecer a qualidade de vida em nosso planeta. Os PCN’s, dispõe 

de uma proposta curricular com temáticas transversais a respeito da Educação Ambiental (EA), 

que na química tem como importância essencial realizar o processo de ensinar-aprender na 

percepção das problemáticas ambientais, no que tange a comunidade local e no ambiente escolar 

(MENDONÇA et al., 2018). 

De acordo com Silva e Grillo (2008), a Educação Ambiental pode ser desenvolvida de 

várias formas. Um dos exemplos é a utilização de jogos educativos, importante instrumento de 

aprendizagem na prática pedagógica. 

Este trabalho elaborou e aplicou uma atividade lúdica em Educação Ambiental por meio 

da construção de um jogo chamado de “Construindo palavras com os símbolos dos elementos 

químicos da tabela periódica”, visando abordar questões ambientais que envolvessem o lixo, a 

reciclagem, a poluição de ecossistemas, a degradação ambiental, o efeito estufa, os agrotóxicos e 

a água, para alunos do 1º ano do ensino médio, de maneira que possibilitasse uma aprendizagem 

significativa, relacionando a temática com o seu cotidiano. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo foi realizado em duas turmas do 1º ano do Ensino Médio, totalizando 

58 alunos, de uma Escola de Ensino Fundamental e Médio do Município de Soure – PA. 

Foram aplicados nas duas turmas, denominadas de X e Y, um questionário inicial com 

seis perguntas fechadas com a finalidade de avaliar o conhecimento prévio dos discentes a 

respeito da Classificação Periódica e EA. Este mesmo questionário foi reaplicado no final da 

aplicação do projeto atividade para verificar se houve mudança no grau de conhecimento prévio 

dos alunos em relação aos assuntos trabalhados (Classificação Periódica e EA). 

Para a aplicação prática de intervenção fez-se necessário à elaboração e consequente 

aplicação de um jogo lúdico chamado de “Construindo palavras com os símbolos dos elementos 

químicos da tabela periódica”. 

A aplicação na turma X realizou-se no dia 10 de abril de 2018 no período matutino, 

iniciando com uma breve introdução, com utilização de slides, acerca dos elementos químicos da 

tabela periódica, no entanto deu-se um enfoque maior em dois elementos: o mercúrio e o 

nitrogênio, onde a turma pode apenas conhecer um pouco em relação à presença deles no meio 

ambiente. Após essa etapa, foram explicadas as regras do jogo. 

Dividiu-se a turma em quatro grupos; três grupos de oito discentes e um grupo de nove 

discentes, cada equipe recebeu um painel, confeccionado com materiais recicláveis (papelão e 

garrafas Pet). Neste painel continha palavras a serem devidamente preenchidas, todas com 

enfoque para o meio ambiente. Nele as palavras não preenchidas estavam dispostas da seguinte 

maneira: D__M__ __E__T__;  __ __ __ __ __ Ã __; __ __ __ __ __EM;  __ L __ __ __ __;    __ 

__ __ __. Após seu preenchimento com os símbolos adequados as palavras formadas foram: 

DEsMAtAmENTO, PrEsErVAcÃO, ReCIClAgEM, PoLUICaO e ArVORe, que, por questões 

didáticas, foram desconsiderados os acentos e as cedilhas. Vale ressaltar, que as letras dispostas 

em cada palavra foram afixadas desta maneira por não representar nenhum elemento químico. 

Após a distribuição do painel, cada equipe recebeu uma caixa de papelão contendo 30 

cartelas confeccionadas de papelão, cartolina e pincel atômico com símbolos dos elementos 

químicos escritos nelas. 

Ao final, quando as equipes já tinham completado todas as palavras compostas no painel 
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como mostra a (figura 1), houve uma explicação por parte dos aplicadores sobre os elementos 

utilizados e onde eles estavam presentes no cotidiano. 

 

Figura 1 – Alunos da turma X por ocasião da explicação. 

 

Fonte: Machado et al. (2018). 

Na turma Y realizou-se a aplicação no dia 12 de abril de 2018, no período vespertino, foi 

utilizada uma forma de aplicação similar, no entanto com algumas modificações que foram feitas 

de forma proposital, com a finalidade de melhor avaliar a metodologia de ensino em relação à 

aprendizagem.   

Durante a aplicação do jogo, foram distribuídas tabelas periódicas impressas na folha de 

papel A4 com a finalidade de auxiliar cada equipe envolvida (figura 2), algo não utilizado na 

turma X. 
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Figura 2 – Alunos da turma Y desenvolvendo atividade com auxílio da tabela periódica. 

 

Fonte: Machado et al. (2018). 

No término do jogo os discentes tiveram uma maior participação durante a explicação dos 

elementos escritos nas cartelas. Foram mostrados também mais exemplos do que na turma X, e os 

alunos tiveram um maior grau de informação quanto à presença dos elementos no cotidiano. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Após análise dos dados, 98% dos discentes das duas turmas, afirmaram que durante as 

aulas o professor de química nunca fez a utilização de jogos lúdicos como ferramenta de ensino 

em sala de aula. De acordo com Lemes (2006) um dos motivos de não se fazer uso de 

metodologias auxiliadoras no ensino é devido ao período de tempo curto entre as aulas limitando 

o docente, já que os assuntos precisam ser repassados e a utilização desses recursos demanda um 

pouco mais de tempo das aulas. Em detrimento ao exposto, apenas 2% do alunado disseram que o 

professor costuma usar jogos lúdicos durante suas aulas.  

Para autores como Viscovini et al. (2009), uma maneira para se mudar positivamente o 

olhar do estudante em relação as aulas de química, é a utilização de novos recursos pedagógicos 

que possibilitem a participação do sujeito ativamente no processo ensino-aprendizagem. Desse 

modo, o jogo lúdico pode ser uma forma de minimizar a rotina cansativa e estressante de sala de 

aula. 

Vale ressaltar, que o jogo lúdico deve apresentar objetivos pedagógicos, ou seja, repassar 

determinado assunto, e que o mesmo possa ser assimilado pelo estudante, visto que se a atividade 

não for desenvolvida desta forma, este pode se tornar uma ferramenta inativa para a relação 
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ensino-aprendizagem e para o jogo ser considerado lúdico precisa ter duas funções interligadas, 

diversão e ensino.  

O gráfico a seguir (Figura 3) se refere ao total de alunos presentes nas turmas X e Y que 

responderam a seguinte pergunta antes e após a atividade prática “Você acredita que o uso de 

jogos lúdicos pode ajudar na sua aprendizagem em sala de aula”. Analisando as respostas dos 

estudantes pode-se verificar que na primeira aplicação do questionário, antes da atividade prática, 

pouco mais da metade dos alunos, ou seja, 30 estudantes afirmaram não conhecer o significado 

da palavra lúdico e 05 afirmaram não acreditar que a metodologia pudesse ajudar em sua 

aprendizagem. Ideia essa extinta após os alunos conhecerem e participarem da metodologia 

lúdica em sala de aula. 

Após a aplicação dessa metodologia, do total de 58 alunos, 55 responderam que a 

utilização de jogos lúdicos poderia auxiliar na aprendizagem. Essa aceitação se deu pelo fato de 

que a ludicidade promove divertimento, trabalho em equipe, interação entre os discentes, além de 

auxiliar a obtenção de conhecimento tornando a aula menos tradicionalista. 

 

         Figura 3 – Representação quantitativa dos resultados obtidos a partir dos questionários.    

Fonte: Machado et al. (2018). 

 

Autores como Cardia (2011) e Melo et al. (2015) defendem o uso de jogos pedagógicos 
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em sala de aula, acreditando que estes permitem um melhor entendimento dos assuntos e, ao 

mesmo tempo, elevam a autoestima e estimulam os alunos. Fato este percebido durante a 

atividade onde se pôde constatar uma maior interação entre os alunos e os acadêmicos envolvidos 

na aplicação do trabalho, uma vez que a sua realização favoreceu a dinâmica da aprendizagem, 

colocando o professor não apenas como um transmissor do conhecimento, mais também um 

mediador de informação. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento do uso da ludicidade, abordado neste estudo, é pouco usual na escola 

do município envolvido, fato este mencionado pelos discentes das turmas em que o estudo foi 

realizado. Além disso, os alunos ressaltaram a falta de professor formado na área de Química em 

atuação na escola, visto que o professor designado atualmente para trabalhar química, é formado 

na área de Física, fato este que dificulta a dinâmica na sala, como também práticas pedagógicas 

alternativas para abordar os assuntos que estão no plano curricular do 1º ano do Ensino Médio, o 

que consequentemente causa desinteresse e desmotivação dos alunos pela disciplina. 

A atividade prática possibilitou uma grande interação entre os alunos e os acadêmicos 

envolvidos na aplicação do trabalho, uma vez que a sua realização favoreceu a dinâmica da 

aprendizagem, colocando o professor não apenas como um transmissor do conhecimento, mais 

também um mediador de informação. 

Portanto, o estudo conclui que atividades práticas de fácil manipulação, com recursos de 

baixo custo e materiais existentes no cotidiano do aluno são ferramentas que podem ser 

utilizadas, e fazer parte das práxis do professor, no ensino de Química, considerando também que 

a utilização dessas práticas estimula o aluno a buscar novos conhecimentos. 
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RESUMO  

O ensino de conteúdos relacionados à biologia celular é considerado de difícil compreensão, uma 

vez que exigem alta capacidade de abstração dos alunos por se tratarem do estudo de estruturas 

microscópicas. Além disso, existe a não formação dos professores para atender os discentes com 

necessidades específicas como é o caso do deficiente auditivo. Isso tudo resulta na dificuldade de 

aprendizagem de alunos surdos, que mesmo com interpretes têm dificuldade de assimilar o 

conteúdo que o professor está ministrando. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo 

desenvolver uma estratégia metodológica de ensino, junto a futuros profissionais da Educação, 

com o uso de um modelo didático tridimensional da estrutura celular animal, para que pudessem 

avaliar a ferramenta de ensino e aprendizagem que busca o atendimento de alunos ouvintes e 

surdos. A atividade foi desenvolvida com dezessete alunos de uma turma de Licenciatura Plena 

em Ciências Naturais – com Habilitação em Química do Campus XIX da Universidade do Estado 

do Pará, Salvaterra. Diante dos resultados do trabalho e com base nas considerações de autores 

especializados, foi constatado que a metodologia foi bem aceita pelo público participante. O 

público-alvo, a partir de sua experiência enquanto alunos e futuros docentes mostrou grande 

interesse pela ferramenta didática utilizada durante a intervenção e, devido os depoimentos 

obtidos, pôde-se perceber que os mesmos fariam a utilização da modelagem em suas aulas. 

 

Palavras-chave: Citologia. Modelo Tridimensional. Ensino e Aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Ensino de Biologia aborda diversos conceitos, hipóteses, fenômenos e teorias, muitos 

conteúdos são trabalhados e apresentados como algo abstrato e distante da realidade dos alunos. 

Implicando na falta de entusiasmo pelos envolvidos nas atividades por não assimilarem e 

compreenderem o que é descrito (AMARAL et al., 2010; SILVA et al., 2014). 

 Além disso, existe a não formação dos professores para atender os discentes com 

necessidades específicas como é o caso do deficiente auditivo. Isso tudo resulta na dificuldade de 

aprendizagem de alunos surdos, que mesmo com interpretes têm dificuldade de assimilar o 

conteúdo que o professor está ministrando. Uma das dificuldades encontrada no ensino de alunos 

com necessidades específicas de surdez é a reprodução de textos que dificultam a explicação do 

professor. Uma maneira de melhorar o ensino-aprendizagem de alunos surdos é com a utilização 

de modelos tridimensionais, pois possibilitam uma melhor compreensão do assunto abordado 

pelo professor (BELTRAMIN; GÓIS, 2012). 

A utilização de estratégias metodológicas alternativas estimula os alunos a estudarem os 

conteúdos, dando significado à aprendizagem, devido a visualização e interação com o material, 

além disso, os modelos representacionais possibilitam uma melhor relação entre o mundo micro e 

macro, tornando alguns assuntos menos abstratos, já que os modelos auxiliam na materialização 

de uma ideia ou um conceito, tornados assim, diretamente assimiláveis (FERREIRA; 

GONÇALVES; OLIVEIRA, 2016).  

De acordo com Silva et al. (2014) o uso da modelização no ensino de biologia como 

instrumento pedagógico é de grande importância no processo de ensino e aprendizagem de 

Citologia. Um estudo realizado por Freitas et al. (2013) mostrou que a utilização de materiais 

didáticos facilitou a compreensão das formas, estruturas e funções de organelas celulares. 

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo desenvolver uma estratégia 

metodológica de ensino, junto a futuros profissionais da Educação, com o uso de um modelo 

didático tridimensional da estrutura celular animal, para que pudessem avaliar a ferramenta de 

ensino buscando o atendimento de alunos ouvintes e surdos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 MÉTODO DE PESQUISA 

A intervenção caracteriza-se como do tipo qualitativo, com aproximação da modalidade 

de pesquisa-ação, processo que visa o fornecimento de meios, tanto aos pesquisadores como aos 

objetos da pesquisa, para uma ação transformadora frente as dificuldades encontradas dentro de 

um contexto social e/ou institucional, onde os procedimentos convencionais têm trazido poucas 

contribuições (KOERICH et al., 2009). 

2.2 AMBIENTE DE ATIVIDADE 

A atividade foi desenvolvida com dezessete alunos de uma turma do curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Naturais – com Habilitação em Química do Campus XIX da 

Universidade do Estado do Pará, situado na Rod. PA – 154, bairro Caju, Município de Salvaterra. 

O local de aplicação apresenta uma infraestrutura apropriada — projetor de slides, caixa de som, 

quadro magnético etc. — que favoreceu a execução da atividade, visto que, outras instituições, no 

âmbito municipal, muitas vezes não dispõem de tais recursos tecnológicos.   

2.3 CONFECÇÃO DO MODELO DE CÉLULA ANIMAL 

O modelo foi construído a partir de exemplares de células animais descritos em livros do 

ensino médio e superior, utilizados para delimitar a estrutura celular que seria representada. O 

tempo de produção da ferramenta didática foi de aproximadamente 4 dias, considerando o tempo 

de aquisição dos materiais e construção do modelo representacional. 

Materiais utilizados na confecção da célula animal: Restos de isopor e papelão, 

provenientes de caixas utilizadas para o transporte de móveis e/ou eletrodomésticos; 6 frascos de 

tinta para tecidos Acrilex® de cores diferentes (1 laranja, 1 roxo, 1 verde musgo, 1 verde 

bandeira, 1 preto e 1 salmão); 1 lata de 112,5 ml de tinta a óleo Veloz® (amarelo ouro); 1 pistola 

de aplicação de cola quente; 10 bastões de cola quente de silicone; 1 ferro de solda ou chave de 

fenda; 2 m de velcro; 1 folha de papel E.V.A (rosa); 1/5 m de  cabo americano (vulgo rabo de 

rato); 10 Folhas de papel A4 (reutilizados); Caroços de frutos amazônicos (açaí e tucumã); 2 

pincéis (nº14); 1 tesoura; 1 estilete; 1 frasco de cola para isopor. 

2.3.1 Montagem da membrana plasmática e do citoplasma 

O primeiro passo à construção da estrutura celular animal foi a montagem da base de 

sustentação que, posteriormente, formaria a membrana plasmática e o citoplasma. Foram feitas 
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quatro bases circulares de papelão medindo, aproximadamente, 60 cm de diâmetro (Figura 1a); 

três destas foram coladas, uma a outra, formando uma superfície plana e firme; foi fixada um 

suporte de isopor, cortado transversalmente, entre a superfície montada e a quarta base circular 

(Figura 1b), formando uma estrutura inclinada sobre a qual foram coladas folhas de papel A4 

(reutilizados), sendo também empregadas na vedação da lateral; posteriormente, esta lateral foi 

pintada como forma de diferenciar a membrana plasmática do citoplasma celular (Figura 1c). 

 

Figura 1 – Montagem da estrutura celular (membrana plasmática e citoplasma): a – Recorte das 

bases circulares de papelão; b – Fixação do suporte de isopor sobre a quarta base circular; c – 

Estrutura celular finalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Machado et al. (2018). 

 

2.3.2 Montagem das organelas citoplasmáticas 

Para a confecção das organelas citoplasmáticas foram reutilizados pedaços de isopor e 

caroços de frutos amazônicos (açaí e tucumã); tiras de uma folha de E.V.A; tinta para tecido e a 

base de óleo; cabo americano (vulgo rabo de rato); estilete; e ferro de solda (ou chave de fenda) 

para fazer fissuras em algumas organelas, por exemplo: centríolos, peroxissomos e mitocôndrias. 

Desta forma, pode-se observar, na Figura 2, as seguintes representações: centríolos (verde 

a b 
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musgo), mitocôndrias (laranja), lisossomos (roxo), complexo de Golgi (roxo), ribossomos 

(amarelo) e estruturas que fazem parte do citoesqueleto, como: microtúbulos (preto) e 

microfilamentos (verde bandeira). 

 

Figura 2 –Montagem das organelas citoplasmáticas: a – Centríolos; b – Mitocôndrias; c – 

Peroxissomos, feitos a partir de caroços de tucumã; d – Complexo de Golgi, produzido com tiras 

de E.V.A; e – Ribossomos, feitos a partir de caroços de açaí; f – Microtúbulos e microfilamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Machado et al. (2018). 

 

2.3.3 Montagem do núcleo celular 

 

A estrutura do núcleo celular foi construída a partir de restos de isopor, provenientes de 

encaixes de segurança empregados no transporte de eletrodomésticos. Inicialmente foram 

fixados, de maneira sobreposta, quatro pedaços de isopor com espessura mínima de 3 a 4 cm; 

com auxílio de um estilete e uma chave de fenda, modelou-se a estrutura a fim de se chegar o 

mais próximo da representação ilustradas nos livros didáticos.  

Desta forma, pode-se observar no modelo tridimensional construído (Figura 3), as 

seguintes representações: envoltório nuclear (roxo), nucléolo (lilás), nucleoplasma (salmão), 

a b c 

d e 
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poros nucleares (salmão) e o material genético descondensado (roxo). 

Figura 3 – Modelo nuclear finalizado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Machado et al. (2018). 

2.3 APLICAÇÃO DO MODELO DIDÁTICO 

A modelagem representacional da célula animal (Figura 4) foi utilizada em uma aula 

expositiva para a discussão a respeito das três partes celulares (membrana plasmática, citoplasma 

e núcleo), dando enfoque especial às estruturas e funções das organelas citoplasmáticas. Vale 

ressaltar, que boa parte das estruturas celulares observadas na Figura 4 foram fixadas com velcro, 

possibilitando assim o manuseio destas fora da base circular (citoplasma). 

Figura 4 – Modelo tridimensional da célula animal.  

Fonte: Machado et al. (2018). 

 

Ao final da aula foi aplicado um questionário, onde foram colhidos dados a respeito da 

opinião do público alvo em relação ao que foi acrescentado em seus conhecimentos a partir da 

metodologia com o uso do modelo representacional. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos dados obtidos no questionário foi constatado que a metodologia foi bem 

aceita pelo público participante. Na primeira pergunta do questionário que indagava “Como você 

avalia esse assunto trabalhado em sala de aula a partir do uso da prática com modelagem para 

alunos surdos e ouvintes?”, 37% dos graduandos consideram o material didático como ótimo; 

37% julgaram bom e 26% restantes avaliaram como regular (Figura 5). Estes futuros 

profissionais da educação consideram importante a utilização da modelagem no repasse de 

conteúdos para alunos surdos e ouvintes, estando estes de acordo com as observações de Silva et 

al. (2014). 

 

Figura 5 – Avaliação dos graduandos participantes a respeito da utilização da modelagem. 

Fonte: Machado et al. (2018). 
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Na segunda pergunta do questionário, “O que você achou mais interessante na aula?”, 

obteve-se as respostas contidas no Quadro 1: 

Quadro 1: Opinião dos alunos de Licenciatura a respeito do que foi o mais interessante na aula. 

 
Graduando A:  O material utilizado (representação da célula). 

Graduando B: Modelagem. 

Graduando C: A modelagem. 

Graduando D: A estrutura. 

Graduando E: Ser explicado passo a passo cada função, sendo montada na célula 

Graduando F: O uso do material concreto. 

Graduando G O método utilizado 

Graduando H A “mega” célula, pois tornou mais claro o entendimento deste complexo sistema. 

Graduando I: O modelo era muito interessante, tivemos melhor visualização e o fato de ir 

demonstrando a célula com cada organela foi um ponto interessante. 

Graduando J: Utilização da modelagem. 

Graduando K: A observação da célula. 

Graduando L: A explicação e demonstração simultânea dos itens explanados, ou seja, a aliança das 

abordagens teóricas com os recursos visuais. 

Graduando M: O modo como foi utilizado o recurso, pois não basta apenas ter o recurso, mas saber 

explorar o máximo para que haja uma melhor compreensão. 

Graduando N: A construção da célula. 

Graduando O: O que mais me chamou atenção foi a representação da célula animal.  

Graduando P: A utilização da modelagem, pois esta facilita a visualização. 

Fonte: Autores, 2017. 

 

De acordo com as respostas obtidas, a maioria dos graduandos destaca que a modelagem 

representacional foi o que lhe chamou mais atenção. Algumas das respostas destacaram que é 

importante a explicação e a demonstração serem simultâneas, tendo estas, em sua opinião, que 

estar em “aliança”. Beltramin; Góis (2012) estão em concordância com esse pensamento no que 
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se refere à abordagem do professor. 

Ainda no questionário, na terceira pergunta que dizia o seguinte: “Você considera 

importante à utilização de recursos como esses para auxiliar nas aulas?”, 100% dos participantes 

consideraram positiva e fundamental a utilização da modelagem para auxiliar o professor no 

repasse de conteúdo, em sala de aula e fora dela (Quadro 2); esse método de ensino torna o 

conteúdo mais acessível, ajudando em uma melhor compreensão do assunto, em consonância 

com o que diz Giordan; Vecchi (1996); Pietrocola (1999). 

 

Quadro 2: Opinião dos alunos de licenciatura a respeito da utilização da modelagem. 

 
Graduando A: Para que possa colaborar com o entendimento do aluno desde que seja utilizado de 

forma adequada e com boa explicação. 

Graduando B: Pois auxilia as atividades. 

Graduando C: Porque ajuda na compreensão do assunto. 

Graduando D: É um material bastante construtivo para o entendimento do aluno. 

Graduando E: Principalmente para escolas onde não possui recursos. 

Graduando F: O material visual e concreto manipulativo instiga os alunos surdos e ouvintes a 

construírem na prática o seu conhecimento. 

Graduando G: Novas ferramentas que venham a auxiliar tanto no ensino quanto na aprendizagem dos 

alunos são importantes para a construção do conhecimento, o que dará base para, no 

futuro, a sociedade evoluir. 

Graduando H: A manipulação e melhor visualização são fatores que impulsionaram o aluno na 

aprendizagem além de despertar o fator curiosidade que nos move na busca do 

conhecimento. 

Graduando I: A visualização facilita. 

Graduando J: Torna as aulas mais prazerosas e facilita a aprendizagem do aluno além de visualizar o 

que realmente acontece em uma célula. 

Graduando K: Auxilia na visualização das estruturas. 

Graduando L: Porque a utilização de recursos proporciona uma melhor visualização e interação. 

Graduando M: Pois possibilita que o aluno fixe o conteúdo abordado com clareza, desta forma saindo 
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da esfera abstrata. 

Graduando N: Estes recursos são de grande importância para uma melhor compreensão dos alunos 

sobre o assunto. 

Graduando O: Uma metodologia que ajuda a criar um interesse positivo do aluno para as aulas. 

Graduando P: É importante que o aluno manuseie o que está sendo estudado, acredito que desta 

forma estará absorvendo melhor a informação, pois o conteúdo torna-se algo concreto. 

Fonte: Autores, 2017. 

4. CONCLUSÃO 

O público-alvo, a partir de sua experiência enquanto alunos e futuros docentes mostrou 

grande interesse pela ferramenta didática utilizada durante a intervenção, e, devido os 

depoimentos obtidos, pôde-se perceber que os mesmos fariam a utilização da modelagem em 

suas aulas. A utilização e a praticidade de modelos didáticos adaptados podem facilitar as 

aplicações das lições aos educandos, haja vista que por meio da visualização e manipulação do 

objeto de estudo, o estudante passa a obter maior êxito na assimilação do conteúdo. 
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RESUMO  

Entende- se que a Educação Ambiental (EA) é um conjunto de processos no qual o indivíduo e a 

coletividade constroem valores que visam uma convivência harmônica com o meio ambiente, 

necessária à sadia qualidade de vida e a sustentabilidade. O presente trabalho visa mostrar a 

importância que a EA tem em comunidades ribeirinhas, tendo em vista que eles são o grupo 

populacional mais próximo as florestas e matas nativas. A metodologia aplicada foi feita através 

de ações, como a construção de hortas verticais, oficina de jardinagem e brincadeiras lúdicas com 

crianças, a fim de disseminar a EA entre a população. O local de estudo escolhido foi a 

comunidade do Cacau, localizada na Ilha do Murutucum, a pesquisa foi dividida em duas etapas: 

em um primeiro momento foi realizada entrevistas semiestruturadas com as moradoras da região, 

e a segunda etapa ocorreu com o início das atividades de EA. Desta forma, foi possível observar 

o nível de conhecimento sobre questões ambientais entre as crianças, durante toda a ação notou- 

se os maus hábitos praticados pela população, no entanto o grande interesse entre os mesmos pelo 

aprendizado. A partir disso, compreende-se a importância de disseminar esse tipo de estudo entre 

as crianças e adaptá-los a sua realidade. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Comunidade Ribeirinha. Lúdico. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

A finalidade da educação ambiental (EA) é transmitir ao público alvo valores que visam 

instigar um convívio de equilíbrio dos mesmos com o meio ambiente através de atitudes do 

processo de ensino/aprendizagem. Deve-se sempre buscar soluções e resultados para que os 

próprios cidadãos posteriormente possam perdurar o conhecimento repassado e instigar outros, 

por meio do viés de ser sujeito transformador do meio, bem como, a importância de cada 

indivíduo ao tomar medidas ambientalmente adequadas. (ROOS & BECKER, 2012). A EA surge 

como meio de analisar de forma crítica o comportamento prejudicial atual da sociedade humana 

com o planeta terra, bem como a exploração excessiva e desorganizada de recursos naturais e 

deposição de resíduos sólidos em locais inapropriados. 

Por certo, é a proposta de um debate sobre um novo mundo, onde o sistema econômico 

possui limites energéticos, geográficos, de áreas agricultáveis, entre outros, mas antes de tudo, é 

um debate ético, por questionar os atuais padrões de consumo, a obsolescência programada, a 

utilização de países de terceiro mundo como fornecedores de matéria prima, mão de obra barata e 

depósitos de rejeitos, o desperdício de alimentos, entre outros. Portanto, a EA se torna um debate 

social, uma reflexão e um estilo de vida que cada indivíduo deve adotar.  

Entende- se que os resultados se dão a longo prazo, pois a mudança de mentalidade e a 

troca de sistemas produtivos por outro mais econômico e menos danoso, apesar de ter um retorno 

financeiro e ambiental, demora a ser incorporado pelas pessoas que têm o poder decisão. 

Contudo, essa transição ocorrerá graças a Educação Ambiental, que deve ser implantada desde o 

jardim de infância, de modo a se tornar um sinônimo de cidadania. Logo, a criança terá 

incorporado a missão de proteger a natureza, seja em qual ambiente estiver inserida.  

A partir disso, os ribeirinhos amazônicos, enquadrados no grupo de comunidades 

tradicionais, são povos que vivem às margens dos rios na região amazônica e se alimentam da 

pesca artesanal, da própria agricultura e da produção de farinha. No caso dos grupos que vivem 

na região norte do Brasil, que são habituados ao consumo do açaí, tem esse produto como sua 

principal alimentação restringindo a quantidade e a qualidade de nutrientes. Se submetem ao 

ritmo de vazão sazonal, vivem em palafitas- que são edificações, feitas de madeira, adaptadas 

para regiões alagadiças. Os moradores das ilhas que estão localizados em regiões próximas das 

cidades sofrem com a poluição de esgotamento sanitário. São um povo carente de políticas 
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públicas, e convivem com isolamentos econômicos e sociais. (CORRÊA, 2008) Alguns adentram 

as ilhas, outros se estabelecem próximo as margens. Sem, contudo, ter um sistema sanitário 

individual, ou uma rede de drenagem coletiva.  Para Lima (2004), os ribeirinhos são um grupo 

tradicional, com organização voltada para o uso compartilhado dos recursos naturais. Essa ideia 

aliada à de Corrêa (apud SILVA, 2005), quando explica o termo “ribeirinho”, diz que são um 

grupo que permaneceu às margens do rio, estão negligenciados pelo poder público e que estão a 

mercê da expansão de projetos agropolíticos. 

A importância da educação ambiental aplicada à realidade ribeirinha se dá na necessidade 

de ensiná-los o uso sustentável da terra, mas principalmente a não poluir solo e água. Como 

moradores de uma região rica em recursos hídricos, eles se veem abastados e enxergam a 

possibilidade de uso dos rios como recurso infinito e depósito de lixo.  

De tal modo que, o posicionamento prático deste projeto se deve ao entendimento de que 

as crianças precisam ser motivadas a ter um ensino envolto em ações. “A educação ambiental tem 

que ser desenvolvida como uma “prática” para a qual todas as pessoas que lidam em uma escola 

possam estar preparadas. Não basta que seja acrescentada como uma disciplina dentro da 

estrutura curricular” (TRAVASSOS 2004, p.12). 

Por conseguinte, o objetivo do presente artigo é apresentar uma discussão sobre a 

importância da educação ambiental aplicada em comunidades ribeirinhas, das ilhas que 

constituem o município e enumerar as ações voltadas para o mesmo tema realizadas com as 

crianças da escola municipal Elliot, na ilha do Cacau, em Belém do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A comunidade do Cacau localiza-se na parte norte da Ilha do Murutucum (figura 1), é 

composta por pequenas casas esparsas, um campo de futebol, uma escola (Escola Eliott), uma 

pequena igreja e trapiches nos quais as embarcações atracam, o acesso a comunidade é todo feito 

por via hídrica. 

A ilha do Murucutum encontra-se na margem direita do Rio Guamá a cerca de 1,5 km do 

município de Belém, com cerca de 8,661 km² está posicionada geograficamente a 1°28'40.4"S 

48°25'39.9"W. O clima é do tipo tropical úmido, segundo a classificação de Köppen; 

pluviosidade com média anual de 2.500 mm e temperatura média anual de 27 ºC. A vegetação da 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Ilha é composta por floresta de várzea com cipós, árvores, arbustos e espécies de sub-bosque, 

apresentando estrutura e composição florística variada, incluindo florestas primária e secundária. 

A localidade tem como vizinha a Ilha do Combú, a qual é classificada como Área de proteção 

ambiental (APA) do município de Belém (Moura et al., 2013). 

 

Figura 1: Visão geral da Ilha do Murutucun (direita) e da Ilha de Cumbú (esquerda), o Rio 

Guamá as separa do município de Belém, ao Norte. 

 
Fonte: Google Earth. 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico para dar suporte a pesquisa, buscando 

referências com discussões e resultados práticos sobre a educação ambiental. 

O projeto foi executado em dois momentos. No primeiro, dialogou-se com um grupo de 

mães com a finalidade de comunicá-las sobre a iniciativa do projeto e receber a aprovação das 

mesmas, nesse momento foi exposta as vantagens de ter um projeto de educação ambiental na 

comunidade como um estímulo de responsabilidade, incentivo na relação das crianças com a 

natureza, além de mostrar os benefícios à alimentação das crianças. Em um segundo momento 

foram realizadas atividades específicas com as crianças da escola Elliot: 

•  Foi montada uma horta vertical para demonstrar a importância da alimentação e 

inclusão de novos alimentos na dieta das crianças. A estrutura foi construída em 

grupo com as crianças e professoras, na qual já foram dadas as garrafas cortadas 
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para que pintassem. Foram formadas três filas, onde as crianças receberam terra, 

adubo e as sementes para que o jardim fosse montado.  

• Uma oficina que foi realizada com as crianças para ensiná-las o manuseio básico 

da jardinagem: como plantar e cuidar, dessa forma será possível que a manutenção 

da horta seja contínua e mantendo o bom funcionamento. 

• Foram, também, realizadas palestras, dinâmicas lúdicas envolvendo brincadeiras, 

canções, contação de histórias com o propósito de criar uma consciência ambiental 

básica nas crianças sobre como conservar o meio ambiente em que elas vivem, 

destinação correta do lixo e alimentação saudável. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Ilha do Murutucum existe uma fragilidade na atuação do poder público nos aspectos 

de serviços sociais básicos, pois não existe posto de saúde ou saneamento. A gestão ambiental é 

frágil, a queima é o principal destino dado ao lixo produzido nas residências e a água para 

consumo humano é em geral advinda de poço, retirada do próprio rio ou trazida de Belém, no 

caso da água para ingerir- porém, foi informado que a origem era desconhecida. As atividades 

produtivas da Ilha do Murutucum estão fundamentadas na extração e cultivo do cacau e açaí, 

sendo a última fonte básica de alimentação dos moradores. Parte da colheita é para consumo 

familiar, e maior parte se destina a um agronegócio no município de Acará.  

Existem apenas duas escolas na ilha, que atendem alunos da primeira a quinta série do 

ensino fundamental, sendo uma delas, a Escola Elliot (figura 2), mantida pela Prefeitura 

Municipal do Acará, localizada na Comunidade do Cacau. E outra de gestão compartilhada entre 

a comunidade que construiu a escola com apoio de um empreendimento agro-industrial de 

exportação de açaí- que doou um barco para transportar as crianças e a Prefeitura de Acará que 

paga as professoras, embora a ilha pertença ao município de Belém. 
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Figura 2: Escola Eliot 

 

Fonte: Os autores 

A escola Elliot conta com 19 alunos distribuídos entre a 1º e a 5º série do ensino 

fundamental, as aulas são lecionadas por duas professoras no turno da manhã. Não há nenhuma 

outra atividade aplicada às crianças na escola, além do ensino das matérias básicas. A 

alimentação na escola é feita por sucos e bolachas, mas não chega a ser suficiente para todos os 

dias da semana, sendo que algumas crianças tomam o café da manhã na própria escola. Essa 

situação é comum em outras instituições de ensino de comunidades ribeirinha. Nesse sentido, a 

educação ambiental pode ser uma ferramenta importante, e trazer benefícios rápidos e de baixo 

custo para a escola, com o cultivo de hortas, e o incentivo a uma alimentação mais saudável.  

O cultivo do jardim vertical (figura 3), teve como objetivo promover um senso de 

responsabilidade nas crianças, bem como criar uma atividade extra e recreativa na escola. Em 

relação ao quadro nutricional, que foi citado pelas mães como uma das principais preocupações. 

Além da horta vertical, com o cultivo repassado as famílias, foram contadas histórias, cantadas 

músicas e feito brincadeiras com cunho ambiental. 
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Figura 3: Horta vertical 

 

Fonte: Os autores 

A inserção da EA nas escolas de educação básica é uma discussão importante para o 

campo da formação educacional das crianças, podendo ser aplicada e adaptada de diferentes 

formas e realidades (TOZONI-REIS et al, 2014). Por tanto, as brincadeiras desenvolvidas durante 

a manhã e com cunho educativo, se pauta nisso: Aprender de forma lúdica. 

Ao passo que nas oficinas ministradas foi perceptível que as crianças tinham um 

conhecimento incipiente, já entendiam quais atitudes são ambientalmente adequadas, no entanto a 

prática não era costume deles. O hábito de jogar lixo no chão é feito por muitos adultos e 

reproduzida pelas crianças. Muitos alunos chegaram a questionar para onde iam as águas do rio, o 

porquê não se pode jogar lixo nele, por que enterrar o lixo era ruim, entre outras. Pela maneira 

abordada do ensino da educação ambiental, diferente das atividades que fazem durante o dia a dia 

foi possível despertar não somente dever de proteger o ambiente onde vivem, mas também o lado 

lúdico de suas vidas, de maneira a incentivar o desenvolvimento físico, social, afetivo e 

cognitivo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dessa forma, compreende- se que a educação ambiental tem extrema importância para a 

compreensão do meio ambiente pelas crianças, o ensino correto irá reger o modo como se 

relacionam com a natureza e a sociedade, além de ser indispensável entre os ribeirinhos que são o 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

grupo mais próximo dos recursos hídricos. O ensino da educação ambiental é uma forma de 

promover a sustentabilidade, de manter os recursos preservados, mas que precisa ser adaptado a 

cada região, segundo suas características, e que as crianças são uma das razões pelas quais o meio 

ambiente deve ser protegido: é para que elas e seus futuros descendentes possam ter um ambiente 

saudável para assegurar sua existência. 
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RESUMO  

A espécie Hancornia speciosa Gomes, popularmente conhecida como mangabeira, é uma árvore 

frutífera de clima tropical, encontrada desde os tabuleiros costeiros e baixadas litorâneas do 

Nordeste, onde é mais abundante, até os cerrados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste. 

Algumas partes da planta são utilizadas também na medicina popular: a casca, por exemplo, 

possui propriedades adstringentes e o látex é empregado contra a tuberculose, úlceras, herpes, 

dermatoses e verrugas. Além disso, o chá da folha é usado para cólica menstrual e, o decocto da 

raiz, para tratar luxações e hipertensão. Com base nesses dados, este trabalho teve como objetivo 

realizar um estudo fitoquímico preliminar do extrato bruto etanólico das folhas de Hancornia 

speciosa Gomes, visando a determinação dos principais constituintes químicos da espécie em 

questão. Baseando-se na precipitação e coloração dos extratos em soluções e/ou reativos 

específicos, foram pesquisados os seguintes compostos: saponinas; fenóis e taninos; flavonoides; 

alcaloides; esteroides e triterpenóides; catequinas e derivados da cumarina. Os testes revelaram à 

presença de flavonoides e derivados da cumarina, porém não se pode afirmar quais destes estão 

em sua forma ativa ou em que quantidade se encontram. Sendo assim, a fim de conferir um dado 

caráter medicinal à planta estudada é necessário a elaboração de um estudo fitoquímico mais 

específico, combinado com a utilização de solventes diferentes e outros métodos extrativos que 

aumentem a gama de metabólicos secundários presentes na espécie. 

 

Palavras-chave: Plantas medicinais. Fitoquímica. Mangabeira. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Química de Produtos Naturais 
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1. INTRODUÇÃO  

O uso de plantas medicinais, com fins terapêuticos, é uma das mais antigas formas de 

prática da humanidade, seja de modo tradicional, devido ao conhecimento que é passado de 

geração a geração, ou pelo emprego de espécies como fonte de moléculas ativas (BASTOS, 

2016).  

As plantas produzem uma grande variedade de compostos químicos, os quais são 

divididos em dois grupos, metabólitos primários e secundários. Os metabólitos secundários, 

geralmente de estrutura complexa, baixo peso molecular, possuem atividades biológicas 

marcantes e, diferentemente dos metabólitos primários, apresentam-se em baixas concentrações e 

em determinados grupos de plantas (BERG; LUBERT, 2008).  

A Apocynaceae é uma família nativa com número estimado de 77 gêneros e 767 espécies, 

ocorrendo nos biomas brasileiros: Amazônia (304 spp.), Caatinga (135 spp.), Cerrado (297 spp.), 

Mata Atlântica (368 spp.), Pampa (17 spp.) e Pantanal (15 spp.); sendo que na região Norte é 

observado 314 spp., no estado do Pará ocorrem 161 spp. (FLORA DO BRASIL, 2018). 

A espécie Hancornia speciosa Gomes, popularmente conhecida como mangabeira, é uma 

árvore frutífera de clima tropical, que possui abundância nos tabuleiros costeiros e baixadas 

litorâneas do Nordeste, e cerrados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste.  Caracteriza-se pelo 

porte médio (variando de 2 a 15 m de altura); tronco tortuoso; ramos lisos e avermelhados; folhas 

opostas, simples, pecioladas, glabras, brilhantes e coriáceas; e sua inflorescência possui de 1 a 7 

flores perfumadas e de coloração branca (SOARES et al., 2005). 

Figura 1 - Espécie Hancornia speciosa Gomes. 

 

 

Fonte: Santos et al. (2018). 
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A mangabeira é utilizada para diversos fins, como os frutos que apresentam um potencial 

comercial significativo. Outras partes da planta são empregadas na medicina popular: a casca, por 

exemplo, possui propriedades adstringentes; o látex é empregado contra a tuberculose, úlceras, 

herpes, dermatoses e verrugas; o chá da folha é usado para cólica menstrual e, o decocto da raiz, 

para tratar luxações e hipertensão (SOARES et al., 2005). 

Com base nesses dados, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo fitoquímico 

preliminar do extrato bruto etanólico das folhas de Hancornia speciosa Gomes, visando a 

determinação dos principais constituintes químicos da espécie em questão. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Coleta e obtenção do extrato etanólico 

A coleta da espécie foi realizada na Vila de Água Boa sob as coordenadas geográficas 

0°51'06.0"S e 48°30'48.0"W, no município de Salvaterra, localizado na Microrregião Arari, 

Mesorregião Marajó, Estado do Pará. O material botânico foi encaminhado ao Laboratório de 

Ciências do Campus XIX - Salvaterra (UEPA), localizado na rodovia PA 154, km 28, bairro 

Caju. 

As partes aéreas da espécie estudada foram submetidas a secagem em estufa de circulação 

e renovação de ar, à temperatura de 40 ºC (±0,5), por um período de 72 horas e trituradas em um 

Cutter Becker®. O “pó” obtido foi armazenado em frascos de vidro devidamente rotulados. 

Para obtenção do extrato etanólico, o material foi macerado com etanol 99,8% (v/v) em 

temperatura ambiente, a uma razão de 1:4 de material botânico/solvente. A extração foi realizada 

em três ciclos de 24 horas, totalizando um período de nove dias, onde a cada 24 horas o material 

vegetal passou por filtração a vácuo e um novo solvente era adicionado (SILVA, 2012). Ao final, 

o material foi submetido a secagem na capela de exaustão Ideoxima® até a retirada total do 

solvente. O rendimento do extrato bruto etanólico foi calculado a partir da relação do peso destes 

com o peso da droga vegetal expresso em porcentagem pela expressão: 

Rendimento (%) = 
massa do extrato

massa do material vegetal
 x 100. 
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2.2 Prospecção química preliminar do extrato etanólico 

A prospecção química do extrato etanólico de H. speciosa Gomes seguiu a metodologia 

proposta por Barbosa et al. (2014). Baseando-se na precipitação e coloração dos extratos em 

soluções e/ou reativos específicos, foram pesquisados os seguintes compostos: saponinas; fenóis 

e taninos; flavonoides; alcaloides; esteroides e triterpenóides; catequinas e derivados da 

cumarina. 

2.2.1 Saponinas 

Saponina espumídica: Dissolveu-se 50 mg da amostra em 5 mL de água destilada. Em 

seguida, diluiu-se para 15 mL e agitou-se vigorosamente durante 2 min em tubo de ensaio 

fechado. O resultado é considerado positivo, caso haja o aparecimento e permanência estável de 

uma camada de espuma por mais de meia hora. 

Saponina hemolítica: Dissolveu-se 10 mg da amostra em 2 mL de solução de etanol a 

80% (v/v). Preparou-se 20 mL de suspensão de hemácias a 5% (m/v), em solução de cloreto de 

sódio (NaCl) a 0,85% (m/v). Juntou-se 10 mL da suspensão a 1 mL da amostra em solução 

etanólica, homogeneizou-se cuidadosamente e deixada em repouso durante 5 min. Repetiu-se o 

mesmo procedimento para os 10 mL de suspensão restante, porém, substituindo a amostra em 

solução por solução de NaCl a 0,85% (m/v). Centrifugou-se as duas preparações durante 5 min a 

1372 G-force. O aparecimento de uma coloração vermelha ou rósea no líquido sobrenadante, é 

considerada evidência de hemólise, quando comparada ao teste em branco. 

2.2.2 Fenóis e taninos 

Foram dissolvidos 10 mg da amostra em 5 mL de água destilada. Filtrou-se e em seguida, 

acrescentou-se 2 gotas de solução alcoólica de FeCl3 1% (m/v). Qualquer mudança de coloração 

ou formação de precipitado é indicativo de reação positiva, quando comparado com o teste em 

branco (água + solução de FeCl3). 

• Coloração inicial entre o azul e o vermelho, é indicativo da presença de fenóis, quando o 

teste em branco for negativo. 

• Precipitado escuro de tonalidade azul, indica presença de taninos pirogálicos (taninos 

hidrolisáveis) e verde, presença de taninos catéquicos. 

2.4.3    Flavonoides 

Dissolveu-se 10 mg da amostra em 10 mL de metanol. Filtrou-se e em seguida, foi 
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adicionado 5 gotas de ácido clorídrico concentrado e raspas de magnésio. O surgimento de uma 

coloração rósea na solução indica reação positiva. 

2.4.4   Alcaloides 

Foram dissolvidos 50 mg da amostra em 5 mL de solução de HCl 5% (v/v), e filtrou-se a 

mistura. Em quatro tubos de ensaio, a solução extrativa foi separada em duas porções iguais de 1 

mL e adicionado gotas dos reativos abaixo: 

a) Reativo de Bouchardat: precipitado laranja-avermelhado. 

b) Reativo de Dragendorff: precipitado vermelho-tijolo. 

2.4.5 Esteroides e triterpenoides 

Dissolveu-se 10 mg da amostra em 10 mL de clorofórmio, e filtrou-se a mistura sobre 

carvão ativado. Transferiu-se o filtrado para um tubo de ensaio e adicionou-se 1 mL de anidrido 

acético, agitando suavemente. Em seguida, adicionou-se 3 gotas de H2SO4 concentrado 

cuidadosamente e torne-se a agitar de forma suave. O desenvolvimento de cores, que vão do azul 

evanescente, ao verde persistente que indicam resultado positivo. 

2.4.6 Catequinas 

Dissolveu-se 10 mg da amostra em 3 mL de metanol, e filtrou-se a mistura. Acrescentou-

se 1 mL de solução aquosa de vanilina a 1% (m/v) e 1 mL de HCl concentrado. O surgimento de 

uma coloração vermelha intensa indica reação positiva. 

2.4.7 Derivados da cumarina 

Dissolve-se 10 mg da amostra em 5 mL de éter etílico, e concentrou-se em banho-maria 

até 0,5 mL. Em papel filtro, aplicou-se gotas da solução etérea, de modo a formar duas manchas 

de aproximadamente 1 cm de diâmetro cada. A uma destas, juntou-se 1 gota de solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) à 1 M.  Cobriu-se a metade da mancha com papel escuro e a outra 

metade, foi exposta sob luz ultravioleta (lâmpada UV com λ de 254 a 366 nm). A fluorescência 

azul na parte exposta da mancha, indica reação positiva. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 4.1 Rendimento do extrato bruto etanólico 

O extrato etanólico de Hancornia speciosa Gomes foi obtido de acordo com os 

procedimentos descritos nos itens 2.3. A Tabela 1 apresenta a quantidade obtida do extrato bruto. 
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Tabela 1 – Rendimento do extrato obtido das folhas de Hancornia Gomes sp. 

Material 
Quantidade inicial de 

material vegetal (g) 

Quantidade de 

extrato seco (g) 
Rendimento (%) 

Hancornia sp. 208,0281 13,1232 6,31 

Fonte: Santos et al. (2018). 

O extrato bruto etanólico apresentou rendimento igual a 6,31%. O solvente usado na 

extração, álcool etílico, apresenta polaridade alta que favorece o arraste de compostos como 

heterosídeos, como os poliglicosídeos, flavanodióis, catequinas e procianidinas, bem como os 

açúcares (SIMÕES et al., 2017).  

4.2 Prospecção química preliminar 

A prospecção é um exame rápido e superficial, baseada no uso de reagentes específicos, 

que revelam ou não a presença de metabólitos secundários em um extrato. Além disso, permite ao 

químico o conhecimento preliminar do comportamento químico dos extratos com o qual se 

deverá trabalhar, sendo um instrumento utilizado na seleção de plantas (RODRIGUES et al., 

2010). 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos testes fitoquímicos realizados com o extrato bruto 

etanólico de Hancornia speciosa Gomes, sendo classificado em positivo (+) e negativo (-), de 

acordo com a presença ou ausência de metabólitos secundários. 

 

Tabela 2 – Prospecção fitoquímica do extrato etanólico das folhas de Hancornia speciosa Gomes. 

Testes Resultados 

1. Saponinas - 

2. Fenóis e taninos - 

3. Flavonoides + 

4. Alcaloides 
Reativo de Bouchardat - 

Reativo de Dragendorff - 

6. Esteroides e triterpenoides - 

7. Catequinas - 

8. Derivados da cumarina + 

Fonte: Santos et al. (2018). 
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a b 

No teste de identificação de flavonoides, houve o surgimento de uma coloração rósea, 

indicando resultado positivo para flavonoides no extrato bruto etanólico (Figura 2a). Já o 

resultado positivo para derivados da cumarina puderam ser observados com a fluorescência azul 

na parte exposta da mancha (Figura 2b). 

Figura 2 - Teste de identificação da presença de flavonoides (a) e derivados da cumarina (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos et al. (2018). 

Os testes de identificação de metabólitos permitiram a verificação da presença de alguns 

metabólitos (flavonoides e derivados da cumarina) no extrato etanólico das folhas de H. speciosa 

Gomes. Segundo Ramos (2014), esses compostos podem ser responsáveis pelas propriedades 

farmacológicas desempenhadas por essas plantas, fazendo com que essas espécies sejam muito 

utilizadas na medicina popular para o tratamento de diversas enfermidades. 

Nos seres humanos, diversas atividades farmacológicas podem ser desempenhadas por 

flavonoides, como ação antimicrobiana, antiviral, antiulcerogênica, citotóxica, antineoplásico, 

antioxidante, antihepatotóxica, anti-hipertensiva, hipolipidêmica, anti-inflamatória, 

antiplaquetária etc. (SIMÕES et al., 2017).  

Os derivados da cumarina possuem propriedades farmacológicas e aplicações terapêuticas 

que dependem de seus padrões de substituição. Algumas cumarinas apresentam efeito antipirético 

e inibidor da carcinogênese, enquanto outras reúnem um amplo espectro de ações farmacológicas 
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(SIMÕES et al., 2017). 

Há registros que relatam na composição química do extrato etanólico das folhas de H. 

speciosa Gomes a presença de flavonoides, alcaloides, saponinas, taninos e cumarinas (LIMA 

NETO et al., 2015). Nos testes realizados, não houve a constatação da presença de cumarinas, 

enquanto que flavonoides, alcaloides, saponinas e taninos foram verificados. Além disso, outros 

testes de identificação de metabólitos secundários realizados por Almeida; Peixoto (2011) 

comprovaram a presença de cumarinas no extrato de H. speciosa Gomes.  

Vale ressaltar que, as condições ambientais, como luminosidade, temperatura, 

pluviosidade, radiações, altitude, sazonalidade, disponibilidade de água e composição 

atmosférica, interferem diretamente na produção dos metabólitos secundários de interesse 

biológico e farmacológico (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). Além disso, os metabólitos 

secundários podem estar “mascarados” no extrato bruto por meio de interações (RAMOS, 2014). 

Por isso, é necessário a realização de testes utilizando solventes utilizando-se solventes em ordem 

crescente de polaridade, com o intuito de identificar essas possíveis substâncias. 

5. CONCLUSÃO  

A prospecção química do extrato etanólico das folhas de H. speciosa Gomes permitiu a 

identificação de metabólitos secundários (flavonoides e derivados da cumarina) presentes na 

espécie botânica, porém não se pode afirmar quais destes estão em sua forma ativa ou em que 

quantidade se encontram. Sendo assim, a fim de conferir um dado caráter medicinal à planta 

estudada é necessário a elaboração de um estudo fitoquímico mais específico, combinado com a 

utilização de solventes diferentes e outros métodos extrativos que aumentem a gama de 

metabólicos secundários presentes na espécie. 
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RESUMO  

É importante que o ensino de Ciências, entre estes a Química, apresentem preocupação com 

questões referentes a cidadania, incluindo aspectos tecnológicos e socioeconômicos. Assim, é 

preciso transmitir o conhecimento químico favorecendo uma formação crítica, que permita a 

reflexão a respeito de suas implicações no setor social e ambiental. Conteúdo desta natureza são 

explorados em processos seletivos, a exemplo tem-se o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), que visa verificar a capacidade de raciocínio envolvendo temas sociais, econômicos e 

ambientais. Nesta perspectiva, executou-se um levantamento investigativo a respeito da temática 

chuva ácida, com 40 alunos pertencentes a dois cursinhos pré-vestibular, sendo um deles situado 

na cidade de Salvaterra e o outro situado na cidade de Soure, ambas pertencentes a Ilha de 

Marajó-PA. A ferramenta utilizada para coleta de dados foi um questionário constituído de 

perguntas objetivas e subjetivas, com nível gradativo de dificuldade. Em síntese, a finalidade 

desta pesquisa foi analisar o conhecimento químico utilizando a temática chuva ácida, com 

alunos que visam adentrar no ensino superior. Os dados computados demonstram que a temática 

não se mostra esclarecida aos alunos, principalmente quando é exigido um conhecimento químico 

mais acentuado, diante disso é importante que o conteúdo seja ministrado com mais cautela.  

 

Palavras-chave: Ambiente. Chuva ácida. Investigação.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação ambiental 
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INTRODUÇÃO  

De acordo com Luckesi (2003), o ato de examinar importa-se com notas, desprezando 

como está sendo instituída a aprendizagem. Diante do exposto, pode-se caracterizar o exame 

como sendo uma prática classificatória, excludente. A exemplo tem-se o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), que visa verificar a capacidade de raciocínio envolvendo temas sociais, 

econômicos e ambientais (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2002; MACENO et al., 2011). 

É importante que o ensino de Ciências, entre estes a Química, apresentem preocupação 

com questões referentes a cidadania, incluindo aspectos tecnológicos e socioeconômicos. Assim, 

é preciso transmitir o conhecimento químico favorecendo uma formação crítica, que permita a 

reflexão a respeito de suas implicações no setor social e ambiental (COELHO, 2005; RESSETTI, 

2013). Ainda neste contexto, Cardoso e Colinvaux (2000) ressaltam que o homem deve perceber 

e interferir positivamente em situações que possam contribuir para a deterioração de sua 

qualidade de vida. 

Considerando o exposto, é notório que o uso da contextualização é um item relevante. 

Pois para Jiménez Lizo, Sanches Guadix e De Manuel (2002) o estudo nessa perspectiva utiliza 

os fenômenos do cotidiano, juntamente, com os conhecimentos científicos teóricos numa 

tentativa de facilitar a compreensão do estudante. Normalmente, as situações levantadas têm por 

objetivo aguçar a curiosidade e chamar a atenção do aluno, tendo como propósito promover o 

ensino (LUTFI, 1992; CAJAS, 2001). 

Partindo destes pressupostos, a presente pesquisa foi pautada na utilização da temática 

chuva ácida como ferramenta de levantamento investigativo a respeito da percepção de alunos de 

dois cursinhos pré-vestibular de Soure e Salvaterra quanto ao uso de conhecimento químico para 

a resolução de questões problemas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo possui carácter qualitativo e quantitativo, uma vez considerada a contribuição 

para a coleta de informações ao longo do processo investigativo (FIGUEIREDO; SOUZA, 2008). 

Para coleta de dados utilizou-se um questionário constituído por perguntas objetivas e 

subjetivas, as quais foram direcionadas para 20 alunos frequentadores de cursinho pré-vestibular 
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situado em Soure e 20 alunos frequentadores de cursinho pré-vestibular situado em Salvaterra, 

totalizando 40 alunos consultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a aplicação do questionário foi possível averiguar a proficiência dos alunos na 

disciplina de Química frente a temática “chuva ácida”, solicitando que os mesmos abordassem 

diferentes pontos relacionados as suas consequências, formação e causa.  

Por meio do primeiro questionamento que visou investigar a concepção que os alunos 

possuem a respeito da temática já citada. É importante salientar que houve a criação de 

denominações para as respostas, como esboça o gráfico 01: 

          Gráfico 01. Respostas dos alunos a respeito do fenômeno químico chuva ácida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Autores (2018). 

 

Verifica-se com os dados, que os alunos frequentadores do cursinho pré-vestibular X em 

sua maioria não se mostram entendedores da temática, considerando a denominação “respostas 

incoerentes”, número expressivamente maior em relação as respostas disponibilizadas pelos 

alunos do cursinho pré-vestibular Y. Abaixo estão descritas algumas respostas: 

Aluno A – É a queima de combustíveis fósseis (cursinho pré-vestibular X). 
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Aluno B – São gotículas de água com um teor ácido na sua combustão (cursinho pré-

vestibular Y). 

Os alunos A e B quando indagados o conceito de chuva ácida, empregaram de maneira 

confusa a ocorrência da combustão, ou seja, não souberam empregar a palavra combustão de 

modo que a formulação da resposta fosse escrita de forma coerente.   

Evidenciou-se que o percentual de alunos que optou em não responder, foram próximos 

em ambos os casos, resultado semelhante ao encontrado por Araújo e Braga (2016), onde 38% 

dos alunos não se pronunciaram, quanto a elaboração de conceito. Desta forma, infere-se que os 

alunos não possuíam domínio do assunto, demonstrando insegurança.  

A segunda pergunta possuía uma especificidade mais acentuada, onde foi solicitado aos 

alunos que marcassem a opção ou as opções que representassem compostos químicos que 

favorecem a formação da chuva ácida, como representado no gráfico 02: 

 

Gráfico 02: Respostas dos alunos quanto aos principais combustíveis ocasionadores da chuva 

ácida. 

          

            Fonte: Autores (2018). 

 

De acordo com Fornaro (2006), o termo mais adequado para “chuva ácida” é “deposição 
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ácida”, ocasionada pela presença de poluentes na atmosfera, a principal fonte é a queima de 

combustíveis, dentre estes, álcool, gás natural, carvão e gasolina. Com base no exposto, é notório 

que os alunos tiveram um bom raciocínio na escolha das alternativas, porém, com equívocos pois 

consideraram o gás hidrogênio como agente causador desse fenômeno. 

Ao realizar o terceiro questionamento buscou-se obter informações do conhecimento dos 

alunos sobre a implicação que a chuva ácida possui no meio ambiente. Ressalta-se que a minoria 

dos alunos atendeu à solicitação de levantar três consequências, o resultado está explicitado no 

fluxograma 01: 

 

          Fluxograma 01. Respostas dos alunos a respeito de danos ambientais causados pela chuva ácida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Autores (2018). 

 

Segundo Maia et al., (2004) e Silva (2005) a chuva ácida representa um problema para 

plantas, animais, solo, monumentos e para a água. Com base no exposto, os alunos demonstram 

conhecer os danos causados pelo fenômeno químico ao meio ambiente. 

Com a quarta indagação objetivou-se analisar se os alunos conheciam ácidos que 

constituem a chuva ácida, vale esclarecer que os alunos poderiam marcar mais de uma opção, 

como representa o gráfico 03: 
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         Gráfico 03: Percepção dos alunos a respeito dos ácidos responsáveis pela formação da chuva ácida. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          Fonte: Autores (2018). 

 

Para Kumar et al., (2002) a acidez da chuva é associada à presença dos ácidos sulfúrico e 

nítrico, produtos oriundos da oxidação dos compostos de enxofre (SO2) e nitrogênio 

(NOx = NO + NO2). Partindo do pressuposto, verifica-se que os alunos não se mostram 

esclarecidos quanto aos principais ácidos que compõem a chuva ácida, apresentando insegurança, 

quando é considera a marcação de outros compostos, além das pessoas que optaram em não 

responder à questão solicitada.  

 

CONCLUSÃO 

Por meio dos resultados foi possível constatar que tanto os alunos pertencentes ao 

cursinho pré-vestibular X quanto do cursinho pré-vestibular Y apresentam dificuldade diante do 

conteúdo “Chuva ácida”, consequentemente na disciplina de química, situação preocupante, uma 

vez que temáticas desta natureza são exploradas em processos seletivos. Em síntese, é necessário 

realizar uma análise mais aprofundada da problemática, para tentar achar o ponto falho na 

aprendizagem, com o objetivo de superar o déficit de conhecimento dos alunos, o que facilitará o 

ingresso ao ensino superior. 
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RESUMO  

O Nordeste Brasileiro enfrenta o fenômeno da seca, com a escassez de água, há muitos anos. A 

construção dos reservatórios vem sendo realizada pelo homem, desde tempos remotos, através do 

barramento de rios, com a principal função do abastecimento de água. A regulação do volume 

dos reservatórios é quantificado pelos sistemas de abastecimento e de descarga, através da 

precipitação e evaporação. O objetivo deste trabalho foi determinar a influência das variáveis 

regionais sobre os reservatórios do Nordeste. Foram avaliados 26 reservatórios de seis estados da 

região Nordeste Brasil (Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia). A 

seleção das 21 estações meteorológicas, foram espacialmente distribuídas englobando todas as 

mesorregiões presentes nos seis estados. Foram obtidos os dados médios mensais no período de 

1998 a 2015, para o volume dos reservatórios, no site do Departamento de Obra Contra Secas- 

DNOCS (www.dnocs.gov.br), e de evaporação e precipitação através do Instituto Nacional de 

Meteorologia- INMET (www.inmet.gov.br). A correlação estatística de Pearson mostrou maior 

número de relações positivas com a precipitação e negativas com a evaporação. Tendo grande 

representatividade para o volume de água acumulada nos reservatórios do Nordeste, onde a taxa 

de calor dissipado influenciou cerca de 58% dos reservatórios avaliados. 

 

Palavras-chave: : parâmetros hidrológicos. dissipação de calor. reservatórios do nordeste. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Nordeste Brasileiro enfrenta o fenômeno da seca, com a escassez de água, há muitos 

anos. Esse impacto ambiental vem trazendo prejuízos para a sociedade, milhares de municípios 

do interior nordestino já foram afetados pelo êxodo rural e pelo atraso no desenvolvimento 

agrário (MARENGO et al., 2016). Existem alguns mecanismos hidráulicos utilizados, dentre 

esses a construção de reservatórios que ameniza o problema da seca, aumentando a segurança 

hídrica e alimentar regional (ANDRADE; MARQUES, 2017).  A regulação do volume de 

água dos reservatórios no Nordeste, apresenta como principal sistema de abastecimento, as 

chuvas, que são fenômenos de alta frequência, porém apresentam uma grande irregularidade 

temporal e espacial na região Nordestina, as perdas em volume de água nos reservatórios, são 

resultantes principalmente das elevadas taxas de evaporação durante todo ano que modificam a 

quantidade e a qualidade da água disponível em reservatórios que é de fundamental importância 

para a manutenção da demanda hídrica na sociedade (KEMENES et al., 2015; SILVA et al., 

2017). O objetivo deste trabalho foi determinar a influência das variáveis regionais sobre os 

reservatórios do Nordeste. 

  

1.1 SUBTÍTULO: INTERFERÊNCIA DA PRECIPITAÇÃO E DA EVAPORAÇÃO 

SOBRE OS RESERVATÓRIOS DO NORDESTE 

 

1.1.1 Intertítulo: Diminuição do volume dos reservatórios no Nordeste   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

• Área de estudo; Foram avaliados 26 reservatórios de seis estados da região Nordeste Brasil 

(Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia) (Figura 1a). A seleção das 21 

estações meteorológicas, foram espacialmente distribuídas englobando todas as mesorregiões 

presentes nos seis estados estudados, associado a homogeneidade das condições climáticas e da 

proximidade local presentes entre os reservatórios e as estações apresentadas na Tabela 1 e 

Figura 1b. Foram obtidos os dados médios mensais no período de 1998 a 2015, para o volume 

dos reservatórios, no site do Departamento de Obra Contra Secas- DNOCS (www.dnocs.gov.br), 
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e de evaporação e precipitação através do Instituto Nacional de Meteorologia- INMET 

(www.inmet.gov.br).  

O volume dos reservatórios foi correlacionado com a precipitação e evaporação por meio 

da Correlação de Pearson (ρ), buscando avaliar o grau de significância estatística entre esses 

parâmetros. Foi considerado ρ > 0,5 ou ρ < - 0,5 uma forte correlação; para - 0,5 < ρ < - 0,3 ou 

0,5 > ρ > 0,3  correlação  moderada; e ρ < 0,3 e ρ > - 0,3 correlação fraca ou nula. Buscando 

avaliar se as correlações são estatisticamente significativas ao nível de 5% (p < 0,05) foi 

realizado o teste-t (SNEATH; SOKAL, 1973). 

 

Figura 1. a. Distribuição espacial dos 26 reservatórios em estudo na região Nordeste do Brasil; 

b.Distribuição espacialdas 21 estações meteorológicas em estudo na região Nordeste do Brasil. 

 

Fonte:Elaborado pelo autor. 
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Tabela 1- Associação dos reservatórios com as estações meteorológicas, de acordo com suas 

proximidades geográficas. 

 Reservatório  Estação Meteorológica 

 Caldeirão (PI)  Caldeirão (PI) 

 Barreiras (PI)  Picos (PI) 

 Bonfim (PI)  Picos (PI) 

 Salinas (PI)  Floriano (PI) 

 Bocaina (PI)  Bom Jesus do Piauí (PI) 

 Pentecoste (CE)  Guaramiranga (CE) 

 Araras (CE)  Guaramiranga (CE) 

 Várzea Boi (CE)  Campos Sales (CE) 

 Orós (CE)  Barbalha (CE) 

 Castanhão (CE)  Jaguaruana (CE) 

 Mendobim (RN)  Apodi (RN) 

 Trairi (RN)  Natal (RN) 

 Marechal Dutra (RN)  Serido (RN) 

 Itans (RN)  Natal (RN) 

 Sabuji (RN)  Cruzeta (RN) 

 São Gonçalo (PR)  São Gonçalo (PR) 

 Eng. Ávidos (PR)  Patos (PR) 

 Mãe Água (PR)  Patos (PR) 

 Sumé (PR)  Campina Grande (PR) 

 Boqueirão  João Pessoa (PR) 

 Entremontes (PE)  Petrolina (PE) 

 Cachoeira (PE)  Petrolina (PE) 

 Serrinha (PE)  Cabrobó (PE) 

 Rosário (PE)  Arcoverde (PE) 

 Poço da Cruz (PE)  Recife (PE) 

 Riacho do Paulo (BA)  Monte Santos (PE) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram obtidos resultados significativos das análises estatísticas correlacionando a 

precipitação e evaporação com o volume mensal dos reservatórios do Nordeste (Tabela 2). Para 

os resultados obtidos o valor que apresentou a melhor correlação estatística foi dos reservatórios 

de Engenheiro Ávidos e Serrinha com as estações de Patos e Cabrobó, respectivamente.  

Os reservatórios de Caldeirão, Bonfim, Pentecoste, Araras, Trairi, Itans, Sabuji, São 

Gonçalo e Sumé avaliados nesse estudo apresentaram correlações positivas com a precipitação, 
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evidenciando que o regime pluviométrico local influencia diretamente o nível volumétrico destes 

locais. Colaborando com os estudos realizados por Medeiros et al. (2016), Costa e Silva 

(2017),Shimidt (2014) e Menezes et al. (2008), respectivamente nas regiões do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte e Paraíba. Os estados de Pernambuco e Bahia, a precipitação não apresentou 

correlações estatisticamente significativas, pela provável influência do Oceano Atlântico na 

distribuição pluviométrica da água desses estados, corroborando aos resultados encontrados em 

Ferreira e Kemenes (2017). 

A evaporação apresentou correlações negativas para 58% das estações meteorológicas 

estudadas. O aumento da dissipação do calor para a atmosfera, através da evaporação, fez com 

que ocorresse a diminuição no volume dos reservatórios de Caldeirão, Bocaina, Pentecoste, 

Araras, Orós, Trairi, Sabuji, São Gonçalo, Engenheiro Ávidos, Mãe Água, Sumé, Boqueirão, 

Cachoeira, Serrinha e Poço da Cruz, colaborando com os estudos de Medeiros et al. (2016), Silva 

et al. (2016), Moura et al. (2007) e Azevedo et al. (2016), respectivamente nos estados do Piauí, 

Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Na Bahia, a estação de Monte Santo não 

apresentou correlações significativas com o reservatório Riacho do Paulo. 

O período de 2012 a 2015 foi marcado pela redução de volume da maioria dos 

reservatórios investigados, sendo justificado pela diminuição do regime pluviométrico, além das 

elevadas taxas de calor dissipado. Corroborando com os estudos, de Bezerra e Bezerra (2016), 

que evidenciaram que cerca de 463 reservatórios do Nordeste Setentrional tiveram seu volume 

reduzido, dentre estes, pode-se destacar os de Araras, São Gonçalo e Engenheiro Ávidos. Dentre 

os parâmetros regionais avaliados, a precipitação segundo Dantas e Sales (2015) e Pereira et al. 

(2009), é uma grandeza diretamente proporcional ao volume do reservatório. Contradizendo, com 

os resultados encontrados nessa pesquisa, Pentecoste e Trairi apresentaram redução de seu 

volume em pleno período chuvoso (Janeiro/2005 a Maio/2005 e Julho/2013 a Junho/2005, 

respectivamente). Mas que deve ser levado em consideração a continuação deste estudo, para 

investigar o efeito da tomada da bacia hidrográfica à montante, que apresenta grande influência 

sobre a regulação no nível dos reservatórios, como já confirmado por Costa e Campos (2012). 
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Tabela 2- Coeficiente de correlação de Pearson entre os valores médios mensais do volume dos 

reservatórios e as médias mensais de precipitação e evaporação, entre os anos de 1998 e 2015. Os 

reservatórios foram numerados conforme a Figura 1. 

Reservatório Parâmetros Regionais 

Evaporação do Piche 

(mm) 

Precipitação Total (mm) 

1 -0,24* 0,17* 

2 0,03 0,06 

3 -0,15 0,18* 

4 0,08 0,08 

5 -0,16* -0,06 

6 -0,18* 0,15* 

7 -0,16* 0,20* 

8 0,02 0,06 

9 -0,22* 0,00 

10 0,08 0,01 

11 0,07 0,13 

12 -0,22* 0,19* 

13 -0,11 0,09 

14 -0,34* 0,17* 

15 -0,16* 0,20* 

16 -0,50* 0,29* 

17 -0,56* 0,10 

18 -0,50* 0,12 

19 -0,33* 0,14* 

20 -0,40* 0,12 

21 -0,18 0,17 

22 -0,33* 0,00 

23 -0,56* 0,18 

24 -0,15 0,20 

25 -0,31* 0,08 

26 0,03 0,06 
* Valores em negrito são significativos (p < 0.05) com teste t de Student. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
4. CONCLUSÃO  

 

A precipitação e a evaporação apresentaram grande representatividade para o volume de 

água acumulada nos reservatórios do Nordeste, onde a taxa de calor dissipado influenciou cerca 

de 58% dos reservatórios avaliados. 
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RESUMO  

Nos últimos anos vêm aumentando a frequência de secas e enchentes, em todo o mundo, 

demonstrando que os eventos interanuais e decadais que ocorrem em escala sinótica acoplados as 

mudanças climáticas, vem se tornando cada vez mais frequentes. A regulação do volume de água 

dos reservatórios no Nordeste, apresenta como principal sistema de abastecimento, as chuvas, que 

são fenômenos de alta frequência, porém apresentam uma grande irregularidade temporal e 

espacial na região Nordestina.O objetivo deste trabalho é investigar a influência das anomalias de 

TSM sobre o regime pluviométrico no nordeste do Brasil. Foram avaliadas 21 estações 

meteorológicas de seis estados da região Nordeste Brasil (Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Bahia). Foram obtidos dados de médias mensais de precipitação das estações, 

de 1998 a 2015, no site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Médias mensais das 

anomalias da Temperatura do Mar (TSM), das regiões de El Niño (1+2, 3, 3.4 e 4) no Oceano 

Pacífico Equatorial, e das regiões do Atlântico Norte (TNAI) e Atlântico Sul (TSAI) no Oceano 

Atlântico Tropical foram obtidas através do site da NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration). A correlação estatística de Pearson mostrou que as anomalias de temperatura da 

superfície do mar, influenciam diretamente o regime pluviométrico no nordeste Brasileiro, 

originado principalmente pelo resfriamento do Atlântico Sul. 

 

Palavras-chave: : anormalidades de TSM. efeitos do clima. índice pluviométrico. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos vêm aumentando a frequência de secas e enchentes, em todo o mundo, 

demonstrando que os eventos interanuais e decadais que ocorrem em escala sinótica acoplados as 

mudanças climáticas, vem se tornando cada vez mais frequentes(MARENGO et al., 2016). As 

chuvas são fenômenos de alta frequência, porém apresentam uma grande irregularidade temporal 

e espacial na região Nordestina, dificultando a conservação do volume dos reservatórios e a 

demanda energética e alimentar da sociedade (SILVA et al., 2017). A grande variabilidade 

climática do regime pluviométrico no Nordeste brasileiro, pode estar sendo influenciado por 

anomalias da temperatura da superfície do mar (TSM), tais como: El Niño, La Niña, Temperatura 

do Atlântico Norte (TNAI) e Temperatura do Atlântico Sul (TSAI), mas, também à circulação 

atmosférica regional e outros fenômenos de escala sinótica (FERREIRA e KEMENES, 2017). 

Este trabalho tem como objetivo investigar a influência das anomalias de TSM sobre o regime 

pluviométrico no nordeste do Brasil.  

  

1.1 SUBTÍTULO: EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS VEM INFLUNCIANDO A 

REGULAÇÃO DO VOLUME DOS RESERAVTÓRIOS DO NORDESTE. 

1.1.1 Intertítulo: Diminuição do volume dos reservatórios no Nordeste   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

• Área de estudo; Foram avaliadas 21 estações meteorológicas de seis estados da região 

Nordeste Brasil (Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia), sendo 

selecionados cinco estações para cada um destes estados, exceto Bahia que possui somente uma 

estação estudada (Figura 1). Foram obtidos dados de médias mensais de precipitação das 

estações, de 1998 a 2015, no site do Instituto Nacional de Meteorologia- INMET 

(www.inmet.gov.br). Médias mensais das anomalias da Temperatura do Mar (TSM), das regiões 

de El Niño (1+2, 3, 3.4 e 4) no Oceano Pacífico Equatorial, e das regiões do Atlântico Norte 

(TNAI) e Atlântico Sul (TSAI) no Oceano Atlântico Tropical foram obtidas através do site da 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (www.noaa.gov). De acordo com o 

site da NOOA, as anomalias de temperatura no Oceano Pacífico, relacionadas com o El Niño, 

estão localizadas geograficamente, Niño 1+2 (0-10ºS; 90ºW-80ºW), Niño 3 (5ºN-5ºS; 150ºW-

90ºW), Niño 3.4 (5ºN-5ºS; 170ºW-120ºW) e Niño 4 (5ºN-5ºS; 160ºE-150ºW). 
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Figura 1 - Distribuição espacialdas 21 estações meteorológicas em estudo na região Nordeste do 

Brasil. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

As anomalias de temperatura da superfície do mar (El niño 1+2, 3, 3.4 e 4; TNAI e  

TSAI) foram correlacionadoscom a precipitação por meio da Correlação de Pearson (ρ), 

buscando avaliar o grau de significância estatística entre esses parâmetros. Foi considerado ρ > 

0,5 ou ρ < - 0,5 uma forte correlação; para - 0,5 < ρ < - 0,3 ou 0,5 > ρ > 0,3  correlação  

moderada; e ρ < 0,3 e ρ > - 0,3 correlação fraca ou nula. Buscando avaliar se as correlações são 

estatisticamente significativas ao nível de 5% (p < 0,05) foi realizado o teste-t (SNEATH; 

SOKAL, 1973). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No nordeste brasileiro, as anomalias de TSM exerceram influência sobre o regime 

pluviométrico, representado por correlações estatisticamente significativas (Tabela 1). O valor 

que apresentou a maior correlação estatística foi o TSAI, onde a diminuição a temperatura do 
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Atlântico Sul gerou diminuição na precipitação, em Arcoverde, Pernambuco.  

 

Tabela 1. Coeficiente de correlação de Pearson entre os valores médios mensais das anomalias 

de TSM (TNAI, TSAI, Niño3, Niño 4 e Niño 3.4) e as médias mensais de precipitação, entre os 

anos de 1998 e 2015. As estações foram numeradas conforme a Figura 1.  

Estações Coeficiente de Pearson 

El Niño Temperatura Atlântico 

  1+2    3      4   3.4 TNAI TSAI 

1 -0,07 -0,14* -0,15* -0,17* -0,09 0,09 

2 0,04 -0,08 -0,08 -0,13 -0,04 0,25* 

3 0,02 0,00 -0,04 -0,01 -0,15* 0,18* 

4 -0,02 -0,08 -0,13 -0,12 -0,23* 0,27* 

5 0,03 0,04 0,02 0,01 -0,23* 0,18* 

6 0,10 -0,05 -0,11 -0,11 -0,10 0,15 

7 0,01 -0,06 -0,10 -0,10 -0,14 0,20* 

8 0,03 -0,06 -0,07 -0,11 -0,25* 0,28* 

9 0,01 0,00 -0,05 -0,05 -0,18* 0,25* 

10 0,13 0,12 0,04 0,07 -0,09 0,15* 

11 -0,05 -0,06 -0,06 -0,08 -0,14* 0,25* 

12 0,02 -0,02 -0,01 -0,05 -0,17* 0,26* 

13 -0,04 -0,14 -0,19* -0,19* -0,18* 0,22* 

14 0,01 -0,07 -0,07 -0,09 -0,20* 0,23* 

15 0,08 -0,12 -0,15* -0,18* -0,09 0,27* 

16 0,01 0,04 0,04 0,03 -0,14 0,09 

17 0,03 -0,12 -0,14 -0,18 -0,18 0,17 

18 0,01 -0,18 -0,22* -0,24* -0,15 0,22* 

19 0,20 0,17 0,07 0,10 -0,08 0,50* 

20 0,04 0,08 0,04 0,05 -0,11 0,11 

21 -0,09 -0,12 0,00 -0,09 0,07 0,06 

            * Valores em negrito são significativos (p < 0.05) com teste t de Student. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As anomalias do Pacífico em todas as localidades de Niño, apresentaram correlações 

estatisticamente negativas, indicando que o aumento da temperatura do Oceano gerou diminuição 

da precipitação, corroborando com Nóbrega et al. (2016). As estações de Bom Jesus do Piauí, 

São Gonçalo, Campina Grande e Cabrobó, foram associadas estatisticamente ao Niño 4. Santos e 

Ramos (2017) avaliaram os extremos de precipitação no Piauí e encontraram significância 

estatística positiva entre os dias consecutivos secos e a estação de Bom Jesus do Piauí justificada 

pela influência de sistemas meteorológicos locais, contradizendo com resultados aqui 
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encontrados, devido à restrição dos estudos em períodos extremos de chuva. Macedo et al. 

(2010), encontraram que as secas extremas e severas na cidade de Paraíba, estão ligadas ao El 

Niño na cidade de Paraíba, influenciando o déficit hídrico nas estações de São Gonçalo e 

Campina Grande. Em Pernambuco, Cabrobó apresentou déficit hídrico no período de 1991 a 

2000, que segundo Oliveira et al. (2006) é justificado pela influência do El Niño. Na localidade 

Niño 3.4, Bom Jesus, São Gonçalo, Campina Grande e Cabrobó apresentaram escassez hídrica 

originado pelo aquecimento do Oceano Pacífico, corroborando com os estudo de Macedo et al. 

(2011).  No Piauí, a estação de Bom Jesus ainda sofreu influência do Niño 3, contradizendo com 

Medeiros et al., (2016), que não encontrou associação explicita entre a estação e El Niño, 

apresentando a mesma conclusão de Santos e Ramos (2017), diante da influência de outros 

sistemas locais. A região de Niño 1+2, não apresentou nenhuma correlação estatisticamente 

significativa com a precipitação (FERREIRA; KEMENES, 2017; TRENBERTH, 2016).  

Em relação ao Oceano Atlântico, o aumento da temperatura do TNAI gerou baixa 

pluviosidade, representado por correlações estatisticamente negativas. As estações de Picos, 

Caldeirão, Guaramiranga, Jaguaruana, São Gonçalo, Patos, Apodi, Serido e Cruzeta apresentaram 

redução em seu regime pluviométrico devido ao aumento do Atlântico Norte, colaborando com 

os estudos já realizados por Santos e Ramos (2017), Costa e Silva (2017), Nobrega et al. (2014) e 

Santos e Brito (2007), respectivamente nos estados de Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do 

Norte. Em relação ao Atlântico Sul, o seu resfriamento gerou diminuição do índice 

pluviométrico, representado por correlações estatisticamente positivas. As estações de Picos, 

Floriano, Caldeirão, Guaramiranga, Campos Sales, Barbalha, Jaguaruana, Apodi, Natal, Serido, 

Cruzeta, São Gonçalo, Patos, Capina Grande, Cabrobó e Arcoverde apresentaram déficit hídrico, 

nos estados, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, colaborando com os 

estudos de Santos e Ramos (2017), Costa e Silva (2017), Menezes et al.(2008), Silva et al. 

(2017). 

A precipitação é influenciada por fenômenos de escala global, em quase todas as estações 

avaliadas, exceto Campos Sales, João Pessoa, Petrolina, Recife e Monte Santo que sofreram a 

influência de sistemas atmosféricos, como a Zona de Convergência Intertropical- ZCIT 

(MEDEIROS et al., 2016; REBOITA et al., 2010).  
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4. CONCLUSÃO  

As anomalias de temperatura da superfície do mar, influenciam diretamente o regime 

pluviométrico no nordeste Brasileiro, originado principalmente pelo resfriamento do Atlântico 

Sul. 
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RESUMO  

Nas comunidades rurais do estado do Pará uma das principais dificuldades encontradas é a 

carência de informações aos moradores sobre a utilização de agrotóxicos, o que contribui para o 

uso extensivo e sem os cuidados necessários. Com isso, aumenta-se o risco de degradação 

ambiental e de intoxicação do solo e corpos hídricos, o que provavelmente se torna um, problema 

de saúde pública no meio rural, tornando trabalhos como o referende de extrema importância. O 

objetivo do trabalho foi analisar as práticas em relação ao uso dos agrotóxicos, bem como a 

percepção quanto aos riscos, impactos e destinação das embalagens. A metodologia usada foi a 

aplicação de entrevistas semiestruturadas direcionadas a agricultores familiares da comunidade 

de Cubiteua, localizada no município de Capitão Poço.  Após as entrevistas, foram distribuídos 

panfletos informativos sobre iscos, danos e técnicas adequadas de uso e descarte do material 

agrotóxico. Os resultados mostraram que 56% dos entrevistados possui Ensino Fundamental 

incompleto. Os entrevistados conhecem os principais EPIs (equipamentos de proteção 

individual), mas não os utilizam por completo. As principais culturas desenvolvidas foram de 

pimenta do reino, laranja, tangerina, limão e mandioca. Mais de metade dos entrevistados 

reutilizam embalagens de agrotóxicos, o que não é permitido. Outros resultados mostraram uma 

série de problemas relacionados ao uso de agrotóxicos, como o contato direto com essas 

substâncias, existindo a necessidade de maiores esclarecimentos sobre riscos e danos. 

 

Palavras-chave: Intoxicação, riscos à saúde, impactos ambientais. 

 

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

 O estado do Pará tem como um dos pilares de sua economia a exploração agrícola, tanto a 

caracterizada como agronegócio (baseada em monoculturas e realizada por corporações), como a 

de base familiar (geralmente com produção diversa e pouca mão-de-obra).  Para poder entrar no 

mercado e ter vias garantidas de escoamento de sua produção, é comum agricultores familiares 

utilizarem agrotóxicos e defensivos comumente usados nas grandes produções. Este é um cenário 

bastante comum na região nordeste do Pará, onde o uso de substancias químicas na produção 

agrícola tem se tornado um fator de risco ambiental e à saúde humana. Um dos principais 

entraves é decorrente da falta de informação aos moradores de áreas rurais sobre as formas 

adequadas de utilização. Para que os mesmos tenham uma qualidade de vida adequada, é de suma 

importância o conhecimento sobre como utilizar os recursos químicos sem trazer grandes danos 

ao meio ambiente (ALVES et al, 2015).  

O termo “agrotóxico” inclui processos e substâncias que controlam pragas (MENTEN, 

2016). Devido à larga escala da produção agrícola, há uma grande dependência do uso de 

agrotóxicos, onde a logística de mercado do agronegócio não permite aos produtos outras formas 

de cultivos (ANVISA, 2018). 

Ao longo dos anos o processo de tratamento dos cultivos rurais vem sendo modificado, 

visando uma maior produtividade, controle de doenças e maior resistência às pragas e vem sendo 

baseado no uso de agentes químicos. Em contrapartida, essas inovações não vieram 

acompanhados pela implementação de programas de qualificação da força de trabalho, expondo o 

meio ambiente e as comunidades rurais a um conjunto de riscos e impactos (MOREIRA et al., 

2002). 

A utilização de agrotóxicos de forma generalizada nas mais diferentes condições 

ambientais, acarreta em muitos problemas, como a ocorrência de resíduos em alimentos, a 

contaminação de solos e águas, o efeito em organismos não-visados e a intoxicação de 

trabalhadores rurais (CAMPANHOLA; BATTIOL 2003). 

Os agrotóxicos podem provocar intoxicações agudas ou crônicas. No primeiro caso, os 

sintomas manifestam-se rapidamente no organismo em forma de dores de cabeça, dores de 

estômago, sonolência, tontura, fraqueza, perturbação da visão, saliva e suor excessivos, 
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dificuldade respiratória e diarreia (AMARAL; GONZALEZ, 2013). E no segundo caso 

manifesta-se através de inúmeras patologias, que atingem vários órgãos e sistemas, com destaque 

para os problemas imunológicos, hematológicos, hepáticos, neurológicos, malformações 

congênitas e tumores (CAMPANHA PERMANENTE CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA 

VIDA, 2018). 

Diante do exposto, além dos efeitos a saúde da população causados pelo uso de 

agrotóxicos, pesticidas, agroquímicos, e outros, chamados de defensivos agrícolas, o meio 

ambiente também fica exposto à poluição por estes agentes tanto pelo contato com as substâncias, 

como pelo descarte inadequado das embalagens, que pode também trazer prejuízos a saúde da 

população e a biota local. Sendo assim, é necessário ter um cuidado especial para que haja o 

destino correto das mesmas, evitando danos ao meio ambiente e à saúde dos organismos em geral 

(VEIGA, 2013).  

A falta de informações e instruções sobre EPI’s e aos perigos que os agrotóxicos e suas 

embalagens fornecem, é vigente, segundo ZORZETTI, J. et.al (2014), os fabricantes de 

agrotóxicos, as cooperativas, revendas, e os agrônomos responsáveis pela assistência técnica, 

deveriam dar mais atenção a isto, sendo assim, tornando essencial e indispensável tais 

informações aos produtores.  

Diante do exposto o trabalho tem como objetivo geral analisar a percepção sobre as 

atitudes e práticas, riscos e impactos no uso dos agrotóxicos por produtores rurais da comunidade 

Cubiteua, Capitão Poço, Pará. 

  

2.  METODOLOGIA  

• Área de estudo. 

O estudo foi realizado no dia 26 de agosto de 2018, em um domingo, na comunidade 

Cubiteua, pertencente ao município de Capitão Poço - Pará, localizado nas coordenadas 

1°40'37.89''S 47°03'17.28''W, Figura 1. Nesta localidade a agricultura é a atividade predominante 

como forma de arrecadação de renda para maioria das famílias.  
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Figura 1 – Mapa da localização da Comunidade de Cubiteua, no município de Capitão Poço, PA, 

Brasil. 

 

 
Fonte: Autores, 2018, Bases cartográficas do IBGE. 

• Coleta de dados. 

 O estudo foi feito a partir de entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas, 

com a finalidade de avaliar o conhecimento, as atitudes e práticas no uso dos agrotóxicos pelos 

produtores. Foram entrevistados 50 agricultores, todos eram proprietários e produtores rurais 

residentes da comunidade que faziam uso de agrotóxicos. As entrevistas foram feitas nas 

residências dos entrevistados. Apesar da entrevista possuir uma estrutura prévia, foi comum que 

elas se estendessem, de acordo com as observações que cada entrevistado quisesse fazer.  

 Ao final da entrevista, foram entregues folders (panfletos) que continham informações sobre 

o que são agrotóxicos, como descartar as embalagens, os efeitos indesejados, os sintomas de 

possíveis intoxicações e os EPIs necessários para manipulação dessas substâncias, entre outras, 

repassando algumas informações no intuito de ampliar o conhecimento dos mesmos sobre a 

temática. 

• Análise de dados.  

 Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel 2010, como ferramenta principal para 

as análises estatísticas, cálculos e geração dos gráficos e todas as análises, contabilizando a visão 

que os produtores da comunidade têm sobre os agrotóxicos e seus riscos e impactos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Todos os entrevistados eram do sexo masculino. Isso revela um perfil relacionado a 

gênero dos agricultores, já que as mulheres geralmente contribuem com o trabalho na agricultura, 

porém, sem tomada a frente desta atividade estudos mostram (CASTILHO; SCHNEIDER, 2010), 

que há desigualdades de gênero privilegiando os homens no trabalho rural refletindo a 

desvalorização do trabalho feminino. Quanto ao nível de escolaridade dos agricultores, 56% 

possuíam o ensino fundamental incompleto variando da 1ª à 5ª série, 6% não estudou, 6% 

possuíam o fundamental completo, 20% o médio completo, 10% o médio incompleto e 2% 

apenas possuíam o ensino superior.  

As principais culturas cultivadas na localidade são: Pimenta do reino, laranja, tangerina, 

limão e plantações de mandioca. As quatro primeiras estão relacionadas à principal característica 

produtiva de Capitão Poço: produção fortemente voltada aos citros e à pimenta. Segundo a figura 

2, sendo estas culturas são cultivadas pela maioria dos entrevistados e todos tinham mais de uma 

cultivar nas suas respectivas áreas. Os agricultores relataram que comercializam laranja e pimenta 

para todo o estado e para o resto do país. 

 
Figura 2 – Tipos de cultivos na comunidade Cubiteua Capitão Poço, PA 2018. 

 
Fonte: Autores. (2018). 

 

A agricultura na comunidade é de extrema importância, pois auxilia na geração da renda 

de quase toda a comunidade, visto que todos os entrevistados estavam diretamente trabalhando 
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com a aplicação de agrotóxicos. Quando questionados sobre o que era o agrotóxico, 100% 

consideravam esses produtos como “um veneno” e especificaram que utilizando agrotóxicos nas 

cultivares era o “jeito” mais viável as condições financeiras, os mesmos diziam sempre, que 

alternativas para diminuir o uso de agrotóxicos se tornavam caras. 

Sobre o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), 88% dos agricultores 

entrevistados afirmaram conhecer todos EPIs corretos para o manuseio e aplicação da calda 

(agrotóxico). Alguns relataram não usar luvas, máscaras ou roupas impermeáveis, embora 

conhecessem esses equipamentos e considerassem que deveriam usá-los. Os outros 12% disseram 

não conhecer todos EPIs, sendo que o total de 100% não usa os equipamentos corretos. A 

justificativa mais comum para esse procedimento foi o fato do clima da região, que é 

característico de um clima equatorial, quente e chuvoso (PACIEVITCH, T. 2018), tornando o uso 

de roupas impermeáveis “insuportáveis por conta do clima quente que as faz esquentar bastante, 

esta era a resposta obtida pelos entrevistados quando questionados o porquê de não utilizarem 

todos os EPI’s.  

Somente 10 entrevistados relataram o uso de luvas, máscaras e óculos, 100% deles usam 

apenas uma camisa de mangas compridas, calça comprida, bota e chapéu, ficando muito exposto 

ao veneno.  Os EPIs foram projetados para a garantia de segurança e proteção contra os agentes 

químicos externos, mantendo estas fora do organismo, e estes mesmos podem tornar-se fonte de 

contaminação caso haja falhas nos cuidados básicos de conservação e outros procedimentos 

(VEIGA, 2007). 

Quando indagados sobre o que eles sabiam a respeito de possíveis riscos à saúde e 

contaminação do meio ambiente causados pelo uso de agrotóxicos, todos (100%) responderam 

que tinham conhecimento  da possibilidade de intoxicação do indivíduo que trabalha diretamente 

com o produto, porém, que pouco eles sabiam, sobre riscos à saúde dos demais moradores e sobre 

a probabilidade de contaminação do meio ambiente, tornando essencial a apresentação de 

panfletos informativos sobre esses riscos e os cuidados que os mesmos devem ter. Estudos 

mostram que alguns agricultores tem um conhecimento básico sobre armazenamento e uso, 

porém a maioria não sabe os danos à saúde (SANTOS et al, 2012). 

Quando indagados sobre o contato direto na preparação dos coquetéis 58% disseram que 

já possuíram contato direto e 42% responderam que não tiveram contato direto. A preparação dos 
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coquetéis é feita pela adição direta do produto no tanque, ou através de pré-diluição. Quando são 

utilizados produtos na formulação líquida, podem ser adicionados diretamente no tanque com a 

quantidade da água desejada, produtos na formulação de pó molhável, é recomendado fazer uma 

pré-mistura dissolvendo em pequena quantidade de água depois despejando a suspensão no 

tanque com água (GARRIDO; SÔNEGO, 2003). 

Ao serem questionados sobre possíveis sintomas gerados pelos agrotóxicos, 68% 

mostraram conhecer esses sintomas respondendo sim e 32% disseram que não. Foram relatados 

pelos 68%, sintomas como dores de cabeça, tonteiras e vômitos, que seriam de possíveis 

intoxicações agudas (AMARAL; GONZALEZ, 2013), porém, nenhum saberia dizer se estes 

sintomas seriam de uma possível intoxicação por nunca terem sentido algo durante ou após as 

aplicações. 

Com base nesse resultado, é perceptível que os agricultores têm a noção de que 

agrotóxicos podem trazer malefícios à saúde dos mesmos, com um possível potencial real de 

intoxicação. Entretanto, 50% dos entrevistados não se consideravam afetados diretamente pela 

ação desses produtos, referindo-se a possíveis eventos de intoxicação geralmente na terceira 

pessoa, associando-os a indivíduos “fracos” para esses produtos, identificando assim uma visão 

não tão clara para esse assunto. 

O principal agrotóxico mencionado na utilização dos cultivos pelos entrevistados foi o 

glifosato, assim como mencionado por VEIGA (2013). Trata-se de um herbicida utilizado 

anualmente para matar plantas daninhas em diversas variedades de cultivos, como citros, soja, 

milho, pastagens, entre outros (JUNIOR; SANTOS, 2002). Apesar deste herbicida ter baixa 

toxidade, alguns efeitos de seus efeitos podem ser crônicos (PERES, 2009). Como visto, nenhum 

entrevistado relatou ter sentido algum sintoma antes ou durante as aplicações da substância, 

porém não podemos descartar a possibilidade de uma possível intoxicação aguda ou crônica 

futuramente, se não forem tomados os devidos cuidados. 

Os agricultores entrevistados mostraram não estar cientes dos riscos de contaminação do 

meio ambiente tanto pelo contato direto com as substâncias como pelo descarte inadequado de 

embalagens vazias de agrotóxicos, pois, 54% dos entrevistados disseram não saber os prejuízos 

do descarte inadequado das embalagens, como visto na figura 3.  
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Figura 3 – Destinação dada às embalagens dos agrotóxicos utilizados pelos agricultores entrevistados de 

Cubiteua, Capitão Poço, Pará. 

 
Fonte: Autores. (2018). 

 

96% dos entrevistados relataram não ter recebido nenhum tipo de orientação na hora da 

compra, sobre a destinação das embalagens vazias, 4% disseram receber apenas um folheto como 

orientação, mas que dificilmente eles liam. Segundo BÜLOW (2008), a ausência de atividades de 

orientação mais objetivas e falta de fiscalização são reflexos da falta de envolvimento dos órgãos 

públicos municipais e federais. 

Cabe ressaltar que há uma legislação específica que determina o retorno das embalagens 

dos agrotóxicos pelo processo da logística reversa (VEIGA, 2013), trata-se da prática de 

devolução das embalagens aos fabricantes, os agricultores devem devolver as embalagens 

lavadas (tríplice lavagem) para os pontos de compra ou recolhimento e eles devolvem as fábricas. 

A lei 7.802, determina que estas embalagens devem passar pelo processo de tríplice lavagem e 

depois retornar para a fábrica pelo processo chamado logística reversa (BRASIL, 2018). Quando 

questionados sobre logística reversa, todos disseram que não conheciam o significado da palavra, 

porém, alguns entrevistados mostraram fazer a prática da mesma sem conhecer a prática pelo 

nome. 

Todos os entrevistados alegaram não ter condições de trabalhar de outra maneira, a não 

ser com a utilização de agrotóxicos, pois economizam tempo, dinheiro e mão de obra. Apesar dos 

riscos, sem o uso dos agrotóxicos a produtividade diminuiria e a comercialização dos alimentos 
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seria inviável prejudicando-os financeiramente. 

 
4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho, verifica-se a existência de uma série 

de problemas relacionados ao uso de agrotóxicos, mostrando a carência de informações por 

grande parte dos agricultores. Em relação à utilização de EPIs, existe a necessidade de 

esclarecimento através de palestras educacionais, buscando a conscientização em relação ao risco 

de exposição, mostrando que apesar da vestimenta adequada trazer um incômodo a eles, é 

essencial e indispensável para a melhoria da saúde dos mesmos, já que 100% dos entrevistados 

não utilizam os EPI’S corretamente. 

 Os agricultores sabem que os agrotóxicos causam um mal à saúde e ao meio ambiente, 

porém não sabem como estes produtos podem afetar o ecossistema como um todo, do mesmo 

modo não sabendo o impacto, nem os riscos que o descarte de embalagens inadequadas pode 

causar a toda a comunidade e ao ecossistema local. 
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RESUMO  

Devido a carência cada vez mais crescente em vários locais do mundo, à frente do seu uso 

indiscriminado na agricultura, indústria e consumo humano, vem surgindo uma grande 

dificuldade de se obter água para manter tais atividades e a subsistência do ser humano. Diferente 

de solos, as florestas e outros recursos naturais, a água possui um volume no qual não pode ser 

diminuído ou aumentado, o mesmo sendo um recurso fundamental para a sobrevivência humana, 

porém não recebe a importância que merece. Considerando os atuais métodos de destilação em 

laboratórios e considerando a possibilidade de reutilização de efluentes de água oriundos desses 

destiladores, este estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade de reuso do efluente, sem a 

necessidade de tratamento das águas provenientes do destilador, para o atendimento de diferentes 

atividades, como, por exemplo, limpeza geral de laboratórios e lavagem de vidrarias. A 

metodologia baseou-se em cálculos para se obter a quantidade de efluente gerado antes, durante e 

no final do processo de destilação, bem como o rendimento do destilador. Como resultado 

observou-se nesse estudo que para a elaboração de 50 L de água destilada são gerados 3.312,5 L 

de efluente, logo há uma grande geração de efluente e que o mesmo pode ser reutilizado sem a 

necessidade de tratamentos. Desse modo, o efluente gerado pelos destiladores pode ser 

reutilizado em atividades, como, por exemplo, lavagem de vidrarias, limpeza geral de 

laboratórios, entre outros, já que o efluente gerado não precisa necessariamente de um 

tratamento. 

 

Palavras-chave: Reuso. Destilação. Meio ambiente 
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1. INTRODUÇÃO  

 O crescimento populacional iniciado a partir do século XIX e vem tornando-se muito 

mais acentuado no século XX, principalmente, após a segunda guerra mundial, a água está 

tornando-se cada vez mais o ponto central das atenções dos governos e da população. Devido a 

carência muito mais crescente em vários locais do mundo, à frente do seu uso indiscriminado na 

agricultura, indústria e consumo humano, está surgindo uma grande dificuldade de se obter água 

para manter tais atividades e a subsistência do ser humano (BASSO e BARACHO, 2016). 

Desse modo, estima-se que 97,5% da água disponível no mundo é salgada, logo não é 

adequada para o consumo humano e nem para a irrigação de plantações. Dos 2,5% de “água 

doce” a maior parte dela, cerca de 65%, é concentrada em forma de difícil acesso, como as 

geleiras, 30% são encontradas no subsolo, armazenadas em aquíferos, e 1% está localizada em 

rios (ANA, 2018).  

No entanto, diferente de solos, as florestas e outros recursos naturais, a água possui um 

volume no qual não pode ser diminuído ou aumentado, o mesmo sendo um recurso fundamental 

para a sobrevivência humana, porém não recebe o valor, atenção e a importância que merece 

(STEPHANOU, 2013).   

Isso se deve porque durante muito tempo, acreditava-se que a água era um recurso 

inesgotável. Mas com o crescimento da demanda populacional e pelo evidente decréscimo das 

reservas de “água doce” em todo o planeta, está gerando uma grande preocupação entre 

especialistas e autoridades nesse assunto.  

No Brasil a lei n° 9.433 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece 

que a água deve ser usada de forma racional, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Desse 

modo, as instituições, bem como a população devem utilizar medidas que visem a redução de 

desperdícios de água, já que se trata de um recurso não renovável. 

Considerando os atuais métodos de destilação em laboratórios e considerando a 

possibilidade de reutilização de efluentes de água oriundos desses destiladores, este estudo teve 

como objetivo avaliar a viabilidade de reuso do efluente, sem a necessidade de tratamento das 

águas provenientes do destilador, para o atendimento de diferentes atividades, como, por 

exemplo, limpeza geral de laboratórios e lavagem de vidrarias. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O método utilizado para esse estudo foi a medição e a elaboração dos cálculos da 

produção de efluente antes do processo de destilação, durante o processo de destilação e após o 

desligamento do destilador até o resfriamento da água, segundo o método descrito por 

Marckmann et al. (2012). O local onde foi efetuado as medidas ocorreu no laboratório de química 

da Universidade do Estado do Pará, campus Cametá (figura 1). 

Figura 11: fotos do destilador no laboratório de química da UEPA, campus Cametá 

 

Fonte: Autores, 2018. 

Primeira etapa: O cálculo para consumo antes de iniciar o processo de destilação foi 

realizado a partir da contagem do tempo necessário para gerar 1 litro de efluente, o qual foi 

medido em proveta volumétrica. 

Segunda etapa: Para o cálculo de rendimento do destilador durante a destilação foi 

realizado a partir da contagem do tempo para a geração de 1 litro de efluente, o mesmo foi 

medido em proveta graduada. Para obter o cálculo do volume total o resultado foi multiplicado 

pelo tempo necessário para a obtenção de 1 litro de água destilada. 

Terceira etapa: O consumo final, após o desligamento do aparelho até o resfriamento da 

água foi realizado de forma direta utilizando uma proveta graduada. Por fim, foi realizado um 

esboço do projeto, para o desenvolvimento do cálculo de custo de acordo com a figura 2. 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 2: Esboço do projeto de reutilização de efluente de destiladores. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na primeira etapa, de cálculos de consumo de água antes de iniciar o processo de 

destilação, identificamos que o tempo para gerar 1L de efluente é igual a 25 segundos, e o tempo 

total até o início da destilação igual a 5 minutos.  Desse modo, o volume total de efluente gerado 

nesse primeiro processo é de, aproximadamente, 12 litros. 

Na segunda etapa, o cálculo para consumo médio, que ocorre durante o processo de 

destilação, obteve-se que para gerar 1L de efluente é igual a 20 segundos e o tempo para gerar 1L 

de água destilada é igual a 22 minutos. 

A partir disso, tem-se que o volume de efluente gerado nesta etapa é de, 

aproximadamente, 66 L para produzir 1L de água destilada, esse resultado é próximo ao obtido 

por Silva, Queiroz & Monte Mor (2010), os quais obtiveram 44,5L de efluente para obter 1L de 

água destilada. 

Para Rondon, Ribeiro Junior & Silva (2017) o fluxo constante de água potável para a 

produção da água destilada é um processo muito preocupante, já que nesse processamento é gasto 

um grande volume de água potável. 

Os dados revelam um consumo de água superior ao estimado pelo manual do 

equipamento que é de 40 L. Segundo Marckmann et al. (2012) isso se deve pela variação de 

vazão de água utilizada durante o processo. 

Na terceira etapa, após o processo de destilação é necessário um certo tempo, antes que a 

vazão de água seja interrompida, para que a água do destilador esfrie (MARCKMANN et al, 

2012). Este tempo foi determinado em 1 min. gerando, aproximadamente, 500 ml de efluente, o 
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resultado desse estudo é inferior ao encontrado por Marckmann et al. (2012). 

De acordo com os dados obtidos e considerando uma utilização média de 18 horas 

semanais é possível verificar os gastos referentes ao desperdício deste resíduo, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1: Efluente gerado durante o processo de destilação para uma bombona de 50 litros de 

água destilada. 

Etapa Água destilada (L) Efluente gerado (L) 

Antes de iniciar o processo 

de destilação 

- 

 

12 

Durante o processo de 

destilação  

50 

 

3.300 

Após o processo de 

destilação até o resfriamento 

da água 

- 

 

 

0,5 

Total 50 3.312,5 

Fonte: Autores, 2018.  

Considerando-se que é utilizado 1 bombona de 50 litros de água destilada por semana, 

tem-se a geração de 3.312,5 L de efluente. Todavia, como um ano possui 53 semanas, em um ano 

será produzido, aproximadamente, 175.562,5 L de efluente. 

Na tabela 2 encontra-se o investimento necessário para a implementação do projeto. Por 

se tratar de uma estrutura com uma alta durabilidade, o investimento para a aplicação do projeto 

mostra-se viável. 

 

Tabela 2: custo para implementação do projeto de armazenamento deste efluente para reuso. 

 

Insumos 

Custo (R$) 

Caixa d’água 500 L 160,00 

Tubos e conexões 50,00 

Cloração 25,00 

Mão de obra UEPA 

Serralheria  UEPA 

Total 235,00 
Fonte: Autores, 2018. 

Com base nesses resultados, o próximo passo para o referido trabalho será a implantação 

e o monitoramento de um sistema de reuso, para o laboratório de química da Universidade do 

Estado do Pará, campus Cametá, para se determinar a redução real do consumo de água potável 

para o bloco em estudo. 

 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

4. CONCLUSÃO 

Tratando-se de uma estrutura que terá uma durabilidade de longo prazo, o referido 

trabalho torna-se uma proposta bastante atrativa para laboratórios que utilizam bastante água 

destilada. 

Apesar de 3.312,5 L de efluente gerado para a elaboração 50 L de água destilada, como 

mostra neste estudo, a instalação de um sistema de reuso pode diminuir os gastos de água em 

laboratórios que utilizam muita água destilada. 

O efluente gerado pelos destiladores pode ser reutilizado em atividades, como, por 

exemplo, lavagem de vidrarias, limpeza de bancadas, limpeza geral de laboratórios, entre outros, 

já que o efluente gerado não precisa necessariamente de um tratamento. 
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RESUMO  

As questões ambientais estão sendo cada vez mais discutidas, pois há uma necessidade de tomar 

medidas que visem o controle da degradação de ecossistemas e recursos naturais. O descarte de 

pilhas e baterias em ambientes inadequados podem trazer riscos para saúde humana, assim como 

para o meio ambiente, já que esses materiais possuem na sua composição metais pesados. A 

pesquisa teve como objetivo levantar dados a respeito do descarte de pilhas e baterias em um 

bairro do município de Cametá, PA. A pesquisa foi realizada com moradores do bairro Aldeia, os 

dados foram obtidos por meio da aplicação de questionários a 100 participantes, e as perguntas 

abertas foram construídas tendo por base a lei n° 13.576, de 6 de julho de 2009. Como resultado, 

por unanimidade os entrevistados informaram que possuem conhecimento a respeito do lixo 

eletrônico. Constatou-se que, cerca de 96% dos indivíduos entrevistados utilizam pilhas ou 

baterias no seu dia a dia, sendo que os aparelhos mais utilizados, segundo as respostas ao 

questionário: são relógios, controles remotos, brinquedos, entre outros. Além disso, 81% dos 

entrevistados informaram que descartam as pilhas e baterias no lixo doméstico e 68,5% dos 

moradores participantes possuem conhecimento que as pilhas e baterias devem ser descartadas 

em local apropriado. Mas, 31,5% dos respondentes não sabem o destino correto para esses 

materiais. Desse modo, há necessidade de medidas que visem à orientação a respeito dos 

procedimentos corretos para o descarte de pilhas e baterias. 
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1. INTRODUÇÃO  

As questões ambientais estão sendo cada vez mais discutidas, já que há a necessidade de 

tomar medidas que visem o controle da degradação de ecossistemas e recursos naturais. A 

preservação deve ser a prioridade por parte das empresas e da população para que, dessa forma, 

seja alcançado o desenvolvimento sustentável, reduzindo os danos que são causados pelo 

consumo e pela destinação inadequada de resíduos (VIEIRA; SOARES; SOARES, 2009). 

A lei n° 13.576, de 6 de julho de 2009, define que são considerados resíduos 

tecnológicos os aparelhos eletrodomésticos, equipamentos e componentes eletrônicos de uso 

doméstico, comercial, industrial, ou em setores de serviços que estejam em desuso e sujeitos à 

disposição final, como, por exemplo, componentes e periféricos de computadores, monitores e 

televisores, acumuladores de energia (baterias e pilhas) e produtos magnetizados.  

A aquisição de eletrônicos, como, por exemplo, computadores, e aparelhos celulares, 

entre outros, é uma prática que está no cotidiano dos consumidores em geral (CELINSKI et al., 

2011). Dessa forma, algumas questões são levantadas: Como descarta-los? O que fazer com os 

equipamentos? De quem é a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos eletrônicos? 

Tradicionalmente, a área da informática não era vista como uma poluidora de ambientes. 

Mas, com o rápido avanço tecnológico, houve o encurtamento do ciclo de vida dos 

equipamentos de informática, gerando lixo tecnológico que não está tendo o seu destino 

adequado (MATTOS; MATTOS; PERALES, 2008). 

Diante do cenário competitivo em escala global, as empresas possuem a necessidade de se 

inovar tecnologicamente em um curto espaço de tempo para atender às exigências do mercado 

consumidor (VIEIRA; SOARES; SOARES, 2009). A partir disso surgem os problemas com o 

lixo tecnológico no mundo. 

Objetos como relógios, controles de aparelhos eletrônicos, smartphones, entre outros, 

utilizam pilhas ou baterias para o seu funcionamento. Esses materiais podem possuir 

componentes altamente nocivos, como o mercúrio, chumbo e cádmio, o quais são metais 

pesados que representam um grande risco para o meio ambiente (BOCCHI; FERRACIN; 

BIAGGIO, 2000). 

Com o descarte indevido desses materiais, os metais presentes na sua composição 

podem ser lixiviados e contaminar o solo, lençóis freáticos, bem como a fauna e a flora de 
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regiões próximas. Além disso, os metais presentes nesse material são bioacumuladores, ou seja, 

quando absorvidos pelo ser humano, esses metais são depositados no tecido ósseo e gorduroso, 

podendo provocar doenças, tais como lesões cerebrais, disfunção renal e pulmonares (ROA et 

al., 2009). 

Com base no tema exposto, o presente trabalho como objetivo apresentar os impactos 

ambientais decorrentes da disposição incorreta de pilhas e baterias. 

   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo teve como área de estudo o bairro Aldeia localizado no município de Cametá, 

Estado do Pará. Foram realizadas entrevistas semi-estruturada por meio de questionários com 100 

moradores presentes no bairro.  

Baseando-se na lei n° 13.576, de 6 de julho de 2009, elaborou-se um questionário, o qual 

foi utilizado para as entrevistas anonimamente dos moradores. O material continha 5 perguntas a 

respeito de pilhas e baterias. Foram elas, respectivamente: Você sabe o que é lixo tecnológico? 

Você utiliza pilhas e baterias no dia a dia? Se sim de que forma? De que maneira você descarta as 

pilhas e baterias após o seu término de vida útil? Você sabe qual o destino correto para esses 

objetos? 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa obteve por unanimidade que todos possuem conhecimento a respeito do que se 

trata o lixo tecnológico, assim como 96% dos indivíduos entrevistados utilizam pilhas ou baterias 

no seu dia a dia. 

 Através do questionário, constatou-se que os objetos mais utilizados que possuem pilhas 

e baterias consumidos pelos moradores são: relógios, lanternas, brinquedos, controles remotos, 

notebook, entre outros. A respeito da forma de descarte de pilhas e baterias, verificou-se que 81% 

dos entrevistados descartam os materiais no lixo doméstico (figura 1). 
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Figura 1. Destinação de pilhas e baterias 

 
Fonte: Autores, 2018. Destinação de pilhas e baterias  

Há diversos tipos de pilhas, como zinco/dióxido de manganês ou Lenclaché, Alcalina, 

Lítio/Dióxido de Manganês, e de baterias, a exemplo das de Chumbo/Óxido de Chumbo, 

Cádmio/Óxido de Níquel. Esses materiais são de alta periculosidade para a saúde humana e para 

o meio ambiente quando despejados de forma incorreta (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 

2000). 

Desse modo, pode-se apontar que há uma diversidade de pilhas e bateria sendo utilizadas 

pelo amostral da pesquisa, que podem interferir tanto na saúde humana quanto no meio ambiente 

ao serem descartadas de forma incorreta. 

Em virtude do perigo dos metais pesados existentes na composição das pilhas e baterias, a 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente –CONAMA, n° 401, de 2008, estabelece 

que os estabelecimentos que comercializam esses produtos devem receber as pilhas e baterias 

usadas e repassar para os respectivos fabricantes.   

A pesquisa revelou que 68,5% dos moradores possuem conhecimento a respeito do 

descarte de pilhas e baterias, os quais devem ser descartados em locais apropriados ou devolvidos 

para os fabricantes a fim de serem depositadas em locais apropriados, como sugerido por alguns 

dos entrevistados. Contudo, 31,5% não sabem o destino correto para esses materiais. 

Com a alta produção anual de pilhas e baterias no Brasil (BRUM; SILVEIRA, 2011) e sua 

abundante utilização, não há um plano de gestão eficaz o suficiente que vise conscientizar a 

população para gerenciar seu lixo de forma correta, com a utilização de conceitos básicos de 

educação ambiental. Com a falta dessa ação, a população acaba depositando no meio ambiente 
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esses materiais, desse modo, comprometendo a fauna, flora e a saúde humana. 

4. CONCLUSÃO  

Portanto, a pesquisa mostrou que o descarte de pilhas e baterias ainda é realizada de forma 

inadequada na área de estudo. Desse modo, faz-se necessário estudar as formas corretas de 

descarte e a implementação de políticas públicas que visem a conscientização da população a 

respeito do impacto ao meio ambiente e à saúde humana decorrente do descarte inadequado. 

A orientação a respeito dos procedimentos corretos de descartes desses materiais é de 

suma importância. A implementação de postos de coletas na cidade, bem como a divulgação dos 

conteúdos na Resolução n° 401, de 2008, do CONAMA, são medidas fundamentais que devem 

ser colocadas em prática.  
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RESUMO  

A agricultura de forma geral, em especial quando referente a produção de hortaliças, é uma 

atividade intensiva quanto à utilização dos recursos naturais disponíveis. A sustentabilidade da 

agricultura urbana, como, no manejo de hortaliças, torna-se um aspecto importante dentro do 

sistema de produção agrícola atual. o objetivo desta pesquisa é apresentar uma forma otimizada 

para a agricultura urbana no cultivo de espécies vegetais, com a proposição de uma horta vertical 

irrigada por gotejamento, para o cultivo de cariru: Allium fistulosum e cebolinha: Talinun 

triangulare, configurando uma opção de fácil manejo e maior acesso ao consumo dessas 

hortaliças no município de Paragominas-PA. A pesquisa apresenta natureza aplicada, pois 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos: a limitação de espaços para cultivar espécies vegetais na agricultura urbana. Essa 

metodologia foi complementada com o levantamento de dados documentais referente ao tema 

proposto, em sites de busca aberta (Google Scholar, Ler livros, ISSUU, WebScience). As hortas 

verticais são ideais em locais nos quais o espaço é limitado e o consumo de temperos, ervas e 

hortaliças é elevado. Neste caso, estas tecnologias se encaixam perfeitamente na realidade de 

grande parte das comunidades altamente povoadas, que tem como uma das bases da economia, a 

agricultura familiar. O sistema de agricultura vertical urbana promove o desenvolvimento 

sustentável em locais que estimulam a degradação ambiental: os centros urbanos; e aumentam a 

renda do produtor pela otimização dos espaços que são limitados horizontalmente, além de 

incorporarem no sistema, espécie de baixo custo, o que pode ser uma ótima alternativa para o 

pequeno agricultor do município de Paragominas-PA. 

 

Palavras-chave: agricultura, sustentabilidade, hortaliças.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Cidades Sustentáveis. 
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1. INTRODUÇÃO  

A agricultura de forma geral, em especial quando referente a produção de hortaliças, é 

uma atividade intensiva quanto à utilização dos recursos disponíveis como, solo, água e 

nutrientes, o que exige alto investimento por unidade de área explorada. No caso de pequenas 

propriedades de cultivo dessas culturas, como as urbanas, um dos maiores obstáculos é a restrição 

de área física para os cultivos (BRITO, et al 2017). 

Neste contexto, a agricultura urbana traz elementos que podem nos ajudar a rever a ideia 

de que a cidade é o produto da técnica, exclusivamente constituída de ambientes construídos. 

Além disso, a agricultura urbana vem ganhando visibilidade e sendo inserida na agenda das 

políticas públicas e das agências multilaterais de financiamento, em função de temas importantes 

para tais agendas como, a questão ambiental nas cidades; a insegurança alimentar; e o entrave do 

acesso à terra e a segregação socioespacial a que está submetida a maioria da população urbana 

(COUTINHO; COSTA, 2012). 

A sustentabilidade da agricultura urbana, como, no manejo de hortaliças, torna-se um 

aspecto importante dentro do sistema de produção agrícola atual. Para isso, é essencial adaptá-lo 

às situações que incorporem práticas como reduzir o desperdício de água, e ter a ciência que para 

a obtenção de altos níveis de produtividade e de rentabilidade é imprescindível a otimização dos 

espaços disponível para o plantio, como em cultivo vertical (BARBOSA et al., 2014). 

Referente a espécies de hortaliças, o cariru (Talinum triangulare (Jacq.) Willd.), 

originário da África tropical e também conhecido como caruru ou João-gomes, é uma espécie 

utilizada pelo pequeno agricultor, principalmente na região norte e nordeste, da mesma forma que 

a cultura da cebolinha de palha (allium fistulosum L.), muito utilizada na gastronomia paraense 

(MASSAD; OLIVEIRA; DUTRA, 2010). 

Referente aos sistemas de irrigação, embora possam trazer muitos benefícios aos 

agricultores, os riscos da adoção de uma agricultura irrigada devem ser criteriosamente estudados 

e analisados, objetivando-se sempre que o incremento nos rendimentos sejam maiores que os 

custos de produção, para isso, é necessário a adoção de técnicas com menos gastos em 

manutenção e ótimo rendimento (BOAS et al, 2011). 

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é apresentar uma forma otimizada para a 

agricultura urbana no cultivo de espécies vegetais, com a proposição de uma horta vertical 
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irrigada por gotejamento, para o cultivo de cariru: Allium fistulosum e cebolinha: Talinun 

triangulare, configurando uma opção de fácil manejo e maior acesso ao consumo dessas 

hortaliças no município de Paragominas-PA. 

2. METODOLOGIA 

2.1 FISIOGRAFIA DO MUNICÍPIO  

O município de Paragominas pertence à Mesorregião Sudeste Paraense e à Microrregião 

de Paragominas. O trabalho foi realizado com bases físicas-ambientais do município (Figura 1), 

situado no nordeste do Pará, o qual possui como principal via de comunicação e transporte a 

Rodovia Belém – Brasília (BR-010), distante à 320 km da região metropolitana de Belém, 

apresentando as coordenadas: latitude 02° 59´ 4” S, longitude 47° 21´ 10” W, altitude de 90 

metros (COSTA et al, 2016) e uma área aproximada de 19.342,25 km², e com densidade 

demográfica de 5,06 habitantes por km², e uma população estimada em 110.02 habitantes (IBGE, 

2017). 

Figura 1- Localização do município de Paragominas-Pa. 

 
Fonte: Autores (2018). 
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2.2 ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS  

Paragominas possui clima quente e úmido, com temperatura média anual de 26,3ºC e 

umidade relativa do ar elevada, com média anual em torno de 80% e médias mensais variando de 

70% a 90%. Apresenta precipitação pluviométrica como sendo o elemento meteorológico de 

maior variabilidade climática, pois a média dos valores pluviométricos anuais é de 1.802 mm 

(PINTO et al., 2009).  

A vegetação original da região é composta principalmente por florestas tropicais densas 

de terra firme e perenes, entretanto, devido o avanço da supressão vegetal da região oriundo da 

atividade de exploração da madeira e agropecuária, grandes áreas de floresta nativa foram 

substituídas por florestas secundárias (capoeira nos seus diversos estágios de desenvolvimento). 

O tipo de solo predominante no município é o Latossolo amarelo distrófico, que cobre 95% da 

sua área. Quanto à hidrografia, há duas bacias principais: a do rio Capim, cujos tributários se 

ramificam por 54% da área do município, e a do rio Gurupi que ocupa os 46% restantes. Mais de 

70% da área do município se encontra entre 50 e 150 metros acima do nível do mar (PARÁ, 

2008). 

2.3 MÉTODO 

O método aplicado foi o dedutivo, pois, de acordo com Gil (2008), parte-se de princípios 

reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis, como o espaço apresentarem dimensões limitadas 

nos centros urbanos para o cultivo de hortaliças o que limita a renda do produtor; e possibilita 

chegar a conclusões de maneira puramente formal, em virtude de sua lógica: a otimização desses 

espaços aumenta a produtividade do agricultor. 

A pesquisa apresenta natureza aplicada (MATIAS-PEREIRA, 2016), pois objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos: a limitação 

de espaços para cultivar espécies vegetais na agricultura urbana. Essa metodologia foi 

complementada com o levantamento de dados documentais referente ao tema proposto, em sites 

de busca aberta (Google Scholar, Ler livros, ISSUU, WebScience). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 DA ESTRUTURA VERTICAL 

Pesquisa efetuada em Rio do Sul – SC por Franz et al (2015), sobre sistema de horta 

vertical, concluiu que as hortas com estruturas verticais surgiram como uma ótima oportunidade 
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para quem dispõe de espaços pequenos nas residências urbanas e busca por otimização desses 

locais para o cultivo de hortaliças e outros vegetais. Neste contexto, os dados obtidos e analisados 

referentes as estruturas verticais utilizadas para cultivos de espécies vegetais, indicaram que este 

processo aumenta a produção e consequentemente a renda do agricultor, por aproveitar o espaço 

de forma otimizada. 

 Estudo realizado em Minas Gerais e São Carlos-SP por Azambuja; Kawakami (2015), 

indicou que, diversos modelos de estruturas de proteção e de elementos construtivos têm sido 

comercializados. Entretanto, o pequeno produtor necessita de tecnologia diferenciada para a 

utilização de materiais alternativos, que estejam disponíveis na propriedade, como, por exemplo, 

estruturas verticais, com objetivo de otimizar o sistema de plantação. 

No estudo efetuado em Rio Branco – AC, por Araújo Neto et al (2010), o autor concluiu 

que a vantagem do sistema deste plantio vertical em relação aos demais sistemas é baseada em 

vários princípios ecológicos, entre eles, o favorecimento na estocagem de Carbono (C), a 

diminuição a infestação de plantas invasoras, a redução da temperatura do solo, aumento da 

massa microbiana e maior economia de água. 

Pesquisa bibliográfica efetuada por Barbosa e Fontes (2016) indicou que as hortas 

verticais são ideais em locais nos quais o espaço é limitado e o consumo de temperos, ervas e 

hortaliças é elevado. Neste caso, a tecnologia de Horta Vertical se encaixa perfeitamente na 

realidade de grande parte das comunidades altamente povoadas, como no município de 

Paragominas-PA, que tem como uma das bases da economia, a agricultura familiar. 

Tais estruturas, são estruturas leves, fáceis de serem construídas. A partir do 

desenvolvimento tecnológico, os jardins verticais tomaram novas proporções e hoje estão muito 

além de simples trepadeiras direcionadas sobre muros, e foram transformados em verdadeiros 

tapetes de vegetação revestindo extensas áreas verticais. 

3.2 DO CULTIVO DO CARIRU 

 Os dados obtidos e analisados referentes ao cariru (Talinum triangulare (Jacq.) Willd.), 

indicou que, esta espécie pode ser cultivada em canteiros, uma vez que a propagação é realizada 

através de sementes ou estacas. Pode ser cultivado em rotação com outras hortaliças, 

aproveitando-se o efeito residual da adubação. No período seco, as irrigações diárias são 

indispensáveis, ou mesmo no período chuvoso, no caso de estiagem prolongada. 
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Estudo realizado em Viçosa – MG, por Brasileiro et al (2016), indicou que está espécie de 

vegetal é considerada de uso tradicional e atualmente são menos utilizados em favor de outras 

espécies exóticas, e a disponibilidade destes vegetais tem declinado drasticamente devido ao 

aumento de outras culturas que incluem eliminação química de vegetais selvagens e mudança no 

habitat. 

De acordo com o manual da EMBRAPA, sobre o cultivo de T. triangulare elaborado por 

Cardoso (2007), no início do ciclo vegetativo, não há a necessidade do controle de plantas 

invasoras, pois a folhagem da planta recobre toda a área do canteiro, impedindo o surgimento de 

plantas indesejáveis. A análise de crescimento é a forma mais simples para entender a 

contribuição de diferentes processos fisiológicos para o crescimento vegetal e, portanto, torna-se 

possível o conhecimento da produção de massa das plantas e sua distribuição. 

Pesquisa efetuada em Rio Verde – GO, por Alexandre et al (2018), indicou que espécies 

T. triangulare apresentam potencial econômico e agronômico, principalmente para pequenos 

produtores rurais desprovidos de alternativas rentáveis. Diante da necessidade do 

desenvolvimento de práticas de manejo para o cultivo de T. triangulare e de otimizar a 

quantidade e a qualidade da produção, torna-se imprescindível a utilização de alternativas 

otimizadas para o cultivo desta espécie. 

3.3 DO CULTIVO DA CEBOLINHA 

Os dados obtidos e analisados sobre cultura da cebolinha de palha (allium fistulosum L.), 

indicaram que o cultivo da cebolinha é viável, com preparo convencional ou plantio direto com 

palhada de plantas espontâneas, alguns agricultores utilizam a colheita exclusivamente manual, 

colhendo as folhas desprendendo do perfilho usando o método “folha-folha”. Enquanto outros 

agricultores utilizam a touceira para cortes rasos e repetindo o procedimento por até três vezes 

devido ao ciclo rápido da cebolinha que possibilita vários cortes ao ano (ZÁRATE et al., 2010). 

 Estudo efetuado em Arapiraca – AL, por Cavalcante et al (2015), indicou que a cultura da 

cebolinha de palha assemelha-se à cebola (Allium cepa), necessita de solo fértil, enriquecido de 

matéria orgânica, bem preparado e com irrigação frequentemente. Uma característica importante 

desta cultura é a de poder ser utilizada em consórcio com outras culturas de ciclo mais longo, que 

tenham épocas definidas de plantio, ou perenes, pois além de relativa rusticidade, tem ciclo curto, 

com rápido retorno econômico (SANTANA, 2015).  
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Em analogia a isto, pesquisa efetuada em Araras – SP, por Baoni et al (2017), concluiu 

que as mudas dessas espécies podem ser produzidas a partir de semeaduras em bandejas ou em 

sementeiras, com posterior transplante para o local efetivo para cultivo, ocorrendo entre 30 a 40 

dias após a semeadura, quando as plantas atingem entre 10 a 12 cm de altura. 

3.4 DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO 

Os dados obtidos sobre o sistema de irrigação por gotejamento indicaram que existem 

muitas vantagens este sistema, dentre estas, é fixo, do qual o custo de outros sistemas é elevado e 

limita seu uso para culturas de hortaliças. Além de que, sistemas alternativos como o de aspersão 

apresenta investimento alto em obras e aquisição de equipamentos para captação, condução, 

controle e distribuição da água.  

Pesquisa efetuada em Catalão – GO, por Melo Filho (2016), concluiu que a técnica de 

irrigação por gotejamento funciona quando a água é colocada diretamente sobre as raízes das 

plantas com alta frequência e pequena intensidade, onde haverá uma redução da água molhada 

minimizando as perdas por evaporação direta da água no solo para atmosfera, atingindo o uso e 

aproveitamento melhor dos recursos hídricos e uma aplicação maior eficaz.   

Em estudo efetuado em Botucatu – SP, por Ventura et al (2017), indicou que este sistema 

evita perdas significativa no seu desempenho além de existirem ganhos do sistema de 

gotejamento pois, mantém a capacidade de manter a fertilidade do solo e a umidade, 

relativamente, constante e próxima ao ótimo requerida pelas culturas, sem acarretar problemas de 

aeração. 

Em pesquisa efetuada em Lavras-MG, por Boas et al (2011), os autores indicaram que 

sistema de irrigação por gotejamento apresenta muitas vantagens, dentre elas podem-se destacar: 

maior eficiência no uso da água, maior produtividade, maior eficiência na adubação (fertilizantes 

podem ser aplicados via água de irrigação) e no controle fitossanitário, economia de mão-de-

obra, redução dos gastos com energia e possibilidade de automação. No entanto, nos Estados 

Unidos, já existem grandes áreas, em escala comercial, cultivadas com a cebola irrigadas pelo 

sistema de gotejamento. Uma das principais limitações é seu alto custo de implantação. 

4. CONCLUSÃO  

O sistema de agricultura vertical urbana promove o desenvolvimento sustentável em 

locais que estimulam a degradação ambiental: os centros urbanos; e aumentam a renda do 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

produtor pela otimização dos espaços que são limitados horizontalmente, além de incorporarem 

no sistema, espécie de baixo custo, o que pode ser uma ótima alternativa para o pequeno 

agricultor do município de Paragominas-PA. 

O sistema de irrigação por gotejamento estimula o uso racional da água, por minimizar as 

perdas significativa deste recurso no sistema; apresenta melhor eficiência do processo, o que 

estimula a maior produtividade, além de minimizar os gastos com mão de obra e energia, pois 

todo o procedimento é realizado de forma mecânica, sem gastos secundários com eletricidade. 
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GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM BELÉM E RMB7: COLETA SELETIVA COMO 

ALTERNATIVA DE TRABALHO E RENDA SUSTENTÁVEL8 

 

Vanusa Carla Pereira Santos9 

 

RESUMO  

A coleta seletiva em Belém é uma necessidade, pois o consumo aumenta incessantemente e a 

quantidade de resíduos sólidos aumenta na mesma proporção e cria o problema sobre o que fazer 

com este lixo produzido. Uma das soluções tem sido reaproveitar os resíduos, para diminuir a 

quantidade de lixo direcionado aos aterros sanitários e ao mesmo tempo criar uma fonte de renda 

para os catadores, ou seja, um programa de coleta seletiva, onde todos ganharão, além dos 

benefícios ambientais de uma cidade livre de lixo. Assim, o objetivo deste trabalho é discutir 

estratégias para viabilizar a coleta seletiva em Belém, através do sistema de cooperativas e 

associações, num trabalho conjunto dos catadores, da Prefeitura, e da comunidade. Logo, uma 

alternativa para os trabalhadores, como geração de emprego e renda na economia. Esta é também 

uma maneira de combater a degradação dos recursos naturais, marginalidade, exclusão social e a 

deposição irregular dos resíduos sólidos. Os métodos da pesquisa são baseados na pesquisa-ação, 

neste processo de indagações reflexivas e auto-refletivas a que nos propomos neste trabalho. 

Dados comprovam que a coleta seletiva traz uma economia significativa ao município de Belém, 

na questão da disposição do lixo no aterro, pois esta disposição é paga e o valor tem um impacto 

substancial nas contas públicas. Diminuindo esta disposição, via coleta seletiva, haverá uma 

diminuição nos gastos com lixo, que poderá ser direcionada a outras áreas essenciais na 

sociedade.   

 

Palavras-chave: Coleta seletiva. Catadores.  Resíduos sólidos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas 

 

 

 

 

                                                      
7 RMB – Região Metropolitana de Belém, englobando os municípios do seu entorno. No caso da 

disposição dos resíduos urbanos, no Aterro Sanitário da Guamá Tratamento de Resíduos (GTR), são 

principalmente os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, esta última é a cidade onde fica o 

referido Aterro. 
8 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) – da Profa. Vanusa Carla 

Pereira Santos. 
9Doutora, Universidade Federal do Pará (UFPA), E-mail: vanusasantos18@yahoo.com.br 
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1. INTRODUÇÃO  

A necessidade de investigar, analisar e compreender a economia oriunda do lixo, sua 

dinâmica econômica e socioambiental em Belém é um tema de extrema importância, pois o lixo é 

uma questão que afeta a vida de todos e precisa ser tratado com a seriedade que este tema exige. 

Neste contexto, a economia do lixo abrange o setor público através da Prefeitura Municipal de 

Belém (PMB), que é responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, pelo Ministério 

Público do Estado (MPE) e a Ordem dos Advogados que servem de mediadores nos diversos 

conflitos entre a PMB, os catadores e a sociedade civil, pelo setor privado, representado pelas 

cooperativas e catadores de resíduos sólidos e também pelo Aterro Sanitário Guamá Tratamento 

de Resíduos - GTR, onde o lixo é depositado e este cobra pelo serviço, além da sociedade civil, 

pois todos nós produzimos lixo e somos responsáveis por sua destinação final.  

 Assim, a problemática dos resíduos sólidos é extremamente conflituosa, pois há 

interesses diversos dos atores envolvidos nesta questão. A racionalidade do mercado é 

representada pelas cooperativas e associações de catadores e pela GTR, a racionalidade ambiental 

engloba toda a sociedade que sofre com a mercantilização exagerada da produção, logo tanto 

Estado como catadores, além da sociedade civil são responsáveis pela preservação do meio 

ambiente. E a racionalidade do Estado se manifesta pelo fato do mesmo ser o responsável pela 

gestão dos resíduos sólidos, principalmente o município, que é o responsável direto, segundo a 

legislação vigente. Logo, há um conflito claro entre Estado, mercado e sociedade civil que 

envolve interesses diversos, regidos por racionalidades diferentes, mas que tem em comum a 

economia do lixo e precisam conviver entre conflitos, contradições e semelhanças.  

A organização dos catadores em Belém ocorre através de Redes, que trabalham de 

maneira independente. Existem duas redes distintas, a Rede Recicla Pará que trabalha em 

convênio com a PMB, numa espécie de parceria. Esta Rede faz a coleta seletiva em alguns 

bairros em Belém. Tem também a rede que é a Central de Cooperativas do Estado do Pará, que é 

associada à Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). Esta rede não tem nenhum vínculo 

com a PMB. E a dinâmica das cooperativas e associações de catadores trabalham utilizando os 

preceitos da economia solidária, através da autogestão, ou seja, uma tentativa de organizar o 

trabalho cooperativo e associativo, como um meio de erradicar a pobreza e o desemprego em 
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massa existente em nosso país. Logo, um instrumento de política urbana para os trabalhadores, 

como geração de emprego e renda na economia.  

Dados comprovam que a coleta seletiva proporcionaria uma economia significativa ao 

município de Belém, na questão da disposição do lixo no aterro, pois esta disposição é paga e o 

valor tem um impacto substancial nas contas públicas. Diminuindo esta disposição, via coleta 

seletiva, haveria uma diminuição nos gastos com lixo, que poderia ser direcionada a outras áreas 

essenciais a sociedade. É também uma maneira de combater a degradação dos recursos naturais, 

marginalidade, exclusão social e a deposição irregular dos resíduos sólidos. Diante disto, a 

questão ambiental é inserida na discussão de acordo com as idéias de Leff (2006), através da 

necessidade de uma racionalidade ambiental para solucionar a problemática da crise ambiental 

que se propagou em todo o mundo, através da mercantilização de tudo no planeta. E pela 

constatação de que a economia de mercado não tem conseguido resolver as questões relacionadas 

ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. 

A partir destas contradições surge o objetivo deste trabalho que é discutir a coleta seletiva 

como um instrumento de política pública urbana na criação de emprego e renda, num trabalho 

conjunto dos catadores, da Prefeitura, da comunidade e da UFPA, analisando o custo de 

oportunidade10 do desperdício e da falta de políticas públicas capaz de conscientizar a população 

da importância da coleta seletiva dos resíduos sólidos. Partindo da hipótese de que, há um custo 

de oportunidade para a economia do lixo em Belém, que está sendo desperdiçado e por isso a 

região está perdendo dinheiro e oportunidade de criar emprego e renda pelo simples fato de não 

estar investindo na coleta seletiva. 

 

2. METODOLOGIA  

Para alcançar este objetivo a metodologia utilizada foi a pesquisa-ação, uma pesquisa 

social, que possui uma relação direta com uma ação ou resolução de um problema coletivo, onde 

os pesquisadores e participantes da pesquisa estão envolvidos de modo cooperativo e 

                                                      
10 Custo de oportunidade é um termo usado em  economia  para indicar o custo de algo em termos de uma 

oportunidade renunciada, ou seja, o custo, até mesmo social, causado pela renúncia do ente econômico, 

bem como os benefícios que poderiam ser obtidos a partir desta oportunidade renunciada ou, ainda, a mais 

alta renda gerada em alguma aplicação alternativa.  
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participativo. A metodologia da pesquisa-ação inclui várias etapas como a investigação, a 

tematização e a programação e a ação. 

Foi realizada uma visita técnica ao aterro sanitário da GTR, em Marituba com intuito de 

conhecer o lugar onde é feito o descarte final dos resíduos sólidos, a forma como se processa este 

descarte e as conseqüências para o meio ambiente da RMB e do seu entorno. Na oportunidade foi 

visitada também uma associação de catadores localizada no aterro da GTR, a Associação de 

Catadores e Recicladores de Materiais Recicláveis de Marituba (ACAREMA). Esta associação 

utiliza um espaço que foi cedido pelo aterro sanitário desde 23 de junho de 2015. A associação 

conta com 35 pessoas ao todo, sendo que parte delas não fica no aterro, mas na sede em outra 

localidade de Marituba. Esses catadores fazem a separação a partir do lixo orgânico enviado a 

GTR, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência.  

A GTR fornece a esteira onde os catadores fazem a triagem e também um trator e um 

caminhão, a empresa também se responsabiliza pela manutenção dos mesmos. Quando os 

equipamentos quebram, o trabalho fica suspenso. A ACAREMA não possui caixa de reserva para 

possíveis eventualidades, todo o material necessário para a realização do trabalho é comprado 

com o dinheiro que eles mesmos conseguem com a venda de uns determinados produtos 

separados na coleta, sandálias, garrafas de sucos. O resto dos produtos que são considerados 

rentáveis são vendidos a Ripel Reciclagem de papeis Ltda. O que é coletado é transportado à 

RIPEL para que a mesma faça a pesagem e determine o preço a ser pago. Na saída do Aterro é 

feita uma pesagem preliminar dos caminhões carregados, porém os valores da pesagem diferem 

no final, pois a Ripel faz uma triagem do que será de fato utilizado para a reciclagem. Os 

trabalhadores têm horários a cumprir, de segunda a sábado, se organizam numa espécie de forma 

“familiar” onde qualquer eventualidade ou problema é resolvido por meio de assembléia entre 

todos os participantes da associação. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 COLETA SELETIVA: UMA OPORTUNIDADE DE EMPREGO E RENDA EM BELÉM 

 

A economia do lixo, movida pela catação e reciclagem, está entre as atividades que mais 

produzem riquezas no nosso país e também onde mais há desperdício de oportunidades. A 

comercialização dos resíduos sólidos, por meio das associações e cooperativas, contribui para o 
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sustento das famílias dos trabalhadores, mas, principalmente, para a proteção do meio ambiente. 

Assim, os catadores em Belém se organizam em associações e cooperativas de resíduos sólidos 

na promoção de emprego e renda para o setor e existe um custo de oportunidade11 do desperdício 

e da falta de políticas públicas capazes de conscientizar a população sobre a importância da coleta 

seletiva dos resíduos sólidos. Estes resíduos estão sendo desperdiçados e por isso a região está 

perdendo dinheiro e oportunidade de criar emprego e renda pelo simples fato de não estar 

investindo na coleta seletiva.  

As cooperativas e associações no município de Belém já realizam a coleta seletiva na 

cidade, mas ainda num número pequeno comparado com a necessidade da população. Não 

existem cooperativas suficientes para atender todos os catadores, além da inexistência da coleta 

seletiva para atender todas as demandas do município de Belém. Logo, há necessidade de 

políticas públicas que controlem e separem o lixo produzido nas fontes geradoras, como 

infraestrutura do município para o desenvolvimento desta coleta seletiva. Assim, não há dúvidas 

que os catadores cooperados e associados são um alicerce para o combate da poluição ambiental, 

para o desenvolvimento desta atividade informal gerando emprego e renda para os catadores 

envolvidos e benefícios públicos, pois as cooperativas contribuem para a diminuição dos gastos 

municipais com a disposição do lixo no aterro sanitário particular (GTR), e esta disposição tem 

um custo por tonelada depositada e também com transporte até o local.  

Desde julho de 2015, que o lixo de Belém é destinado ao aterro sanitário da GTR, que 

possui capacidade para receber 4,6 milhões de metros cúbicos e por isso, estima-se uma vida útil 

de 15 anos, com 4 lagoas de chorume em funcionamento, com capacidade de 120 mil metros 

cúbicos cada uma, mas o projeto prevê que sejam construídas mais 10 lagoas. Atualmente a GTR 

recebe em torno de 1.800 toneladas de lixo diariamente e 100 hectares do local são destinados 

para o depósito de resíduos sólidos, mas possui a capacidade de atender cerca de 3 milhões de 

pessoas que estão dentro das cidades que compõem a RMB. Com a introdução do aterro da GTR, 

houve uma mudança no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos. Abaixo, segue abaixo o 

Quadro 1, fazendo uma comparação do gerenciamento da PMB, pagando pela disposição do lixo 

                                                      
11Custo de oportunidade é um termo usado em economia para indicar o custo de algo em termos de uma 

oportunidade renunciada, ou seja, o custo, até mesmo social, causado pela renúncia do ente econômico, 

bem como os benefícios que poderiam ser obtidos a partir desta oportunidade renunciada ou, ainda, a mais 

alta renda gerada em alguma aplicação alternativa.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
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no aterro da GTR e se a mesma estivesse investindo na coleta seletiva. 

 
Quadro 5: Gerenciamento do Lixo na RMB - Coleta Seletiva  X   GTR  

Destinação Final do lixo:               Coleta Seletiva                  X                  GTR 

Gerenciamento PMB e Associações e Cooperativas de 

catadores 

Empresa Privada: 

Capacidade 4,6m³ - estimativa 

de uso: 15 anos 

Custo PMB pagou para as cooperativas e 

associações dos catadores de materiais 

recicláveis: R$ 88.034,94. 

 

Valor pago pela SESAN/PA: 

fevereiro de 2016 

R$ 1.390.489,14               

(transporte mais aterro) 

 

Custo de 

Oportunidade  

Sairia mais em conta para a PMB investir 

na coleta seletiva do lixo do que continuar 

pagando a sua disposição, sem coleta 

seletiva prévia, no aterro sanitário da 

GTR. 

 

Está havendo um desperdício 

de custo de oportunidade por 

falta de políticas públicas na 

PMB: coleta seletiva  

Fonte: Autora do Trabalho 

 

Segundo dados da Secretaria de Saneamento de Belém (SESAN)12 em 26 de fevereiro de 

2016 o custo para o depósito de lixo no aterro da GTR foi de R$ 1.390.489,14 em contrapartida o 

custo da PMB com as cooperativas e associações dos catadores de materiais recicláveis foi no 

mesmo mês de R$ 88.034,94. Verifica-se a enorme diferença de valores orçamentários entre as 

duas despesas. De acordo com estes dados, podemos observar que sairia mais em conta para a 

PMB investir na coleta seletiva do lixo do que continuar pagando a sua disposição, sem coleta 

seletiva prévia, no aterro sanitário da GTR. Reforçando a nossa hipótese inicial de que há um 

custo de oportunidade que poderia estar sendo aproveitado se houvesse políticas públicas feitas 

pela PMB neste sentido. Ou seja, investir em coleta seletiva ainda é a melhor alternativa para 

uma gestão sustentável dos resíduos sólidos, garantindo emprego e renda para os catadores, 

contribuindo para o meio ambiente e para toda a sociedade. 

                                                      
12 Portal da Transparência Belém (Consulta Detalhada - por empenho - SESAN - Atividade Manutenção 

do Serviço de Limpeza Urbana) 
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O Aterro Sanitário da GTR, abaixo na Figura1, foi contratada pela PMB para cuidar dos 

resíduos sólidos de Belém e da RMB e está em pleno funcionamento. 

 
Figura 1: Aterro Sanitário da GTR  

 

Fonte: Autora do Trabalho 

O lixo se decompõe em duas etapas: o chorume e o gás metano, os quais são 

extremamente danosos ao meio ambiente. O chorume é tratado através do processo denominado 

osmose reversa, onde o liquido é drenado de dentro das células de lixo através de mangueiras e 

processado com produtos químicos até estar pronto para ser descartado no meio ambiente de 

forma correta. E o gás metano é queimado nos incineradores que estão em cima das células de 

lixo, para ser transformado em dióxido de carbono que é 27 vezes menos poluente para o meio 

ambiente do que o metano. O projeto é que este ano o grupo Solvi, da qual a GTR faz parte, feche 

um contrato com uma empresa americana que irá financiar a implantação de um projeto no aterro 

para transformar o gás metano que sai do lixo em energia.  

Antes desse lixo ser jogado nas células é feita uma cobertura com uma “manta preta” ou 

geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD), para que o lixo não entre em contato com 

o solo e o chorume não alcance os lençóis freáticos. As células têm cada uma no máximo cinco 

camadas de lixo e estão localizadas a um raio de 500 m de distância da comunidade mais próxima 

para que o cheiro de lixo não incomode essas famílias. Os resíduos são quase totalmente cobertos 

por terra e não tem mau cheiro. Havia também as incineradoras queimando o gás metano em 

cima da parte das células que já estavam cobertas. Não havia urubus (em cima das células), pois 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

de acordo com informações da GTR, a empresa usa um “pássaro mecânico” para afastá-los. 

(GEMAS, 201713). Das 1500 a 1800 ton de lixo que chegam diariamente ao aterro GRT, 1% 

destes resíduos são doados a Associação de Catadores e Recicladores de Materiais Recicláveis de 

Marituba (ACAREMA), que funciona dentro do aterro sanitário, como uma das exigências do 

TAC. Esta Associação é composta por vinte e nove catadores, estando cinco deles na 

administração geral. Na visita do GEMAS a GTR foi possível conversar com a administradora da 

mesma, a qual nos relatou sobre o funcionamento da associação e suas formas de ganho. Abaixo, 

na Figura 2, o galpão de separação dos resíduos da ACAREMA. 

 

Figura 2: Galpão de Separação dos Resíduos - ACAREMA. 

 
Fonte: Autora do Trabalho 

 Os catadores trabalham de segunda a sexta de 08h ás 17h e aos sábados até o meio-dia. A 

administradora nos relatou também sobre o maior problema enfrentado lá, que é quando quebra o 

caminhão, cedido pela GTR. Este caminhão transporta o lixo não aproveitado para as células, e 

quando o mesmo quebra, os catadores ficam impossibilitados de trabalhar por cerca de um, dois 

dias ou até uma semana. O trabalho funciona da seguinte forma: o lixo é colocado no espaço no 

chão e depois passado para esteira com o auxilio de um trator, em seguida é feita a separação por 

tipos de materiais e são colocados em sacos, como garrafas pets, ferro, latinhas, etc. até atingir a 

quantidade de toneladas e ser vendido para a Riopel. Os materiais mais lucrativos para a 

associação são a garrafa pet e o plástico chamado “garrafa de quiboa”. Contudo, pelo material ser 

                                                      
13 Estas informações são o resultado de uma visita de campo realizada ao Aterro da Revita no dia 26 de 

junho de 2017, pelo Grupo de Pesquisa em Meio Ambiente e Sustentabilidade – GEMAS, UFPA. 
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“sujo” é descontado certo valor daquela quantidade.  

A administradora também nos relatou que os catadores ganham uma renda maior 

trabalhando dentro do aterro GTR do que nas ruas, cerca de 300,00 por mês e por catador. Os 

materiais necessários para a manutenção da associação são comprados com a renda obtida da 

venda de dois materiais: o vidro transparente e o plástico da sandália rider. Para entrar na 

associação são necessários apenas os documentos pessoais e numero do NIT de catador (que 

corresponde ao PIS). 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de uma economia mais humanizada e social é uma discussão que não tem 

mais volta. A ideia da economia de mercado foi única por muito tempo, mas já não explica os 

problemas da sociedade atual. Por isso tantos novos conceitos estão sendo discutidos e criados, 

rumo a uma sociedade mais justa. O processo ainda está em construção, às ideias estão se 

organizando, mas o caminho está sendo traçado. A construção de um novo paradigma 

sustentável, com racionalidade ambiental significa que a sociedade precisa se conscientizar de 

que o mundo necessita da natureza e que esta tem um limite, ou seja, ela é finita e deve ser 

utilizada com coerência, racionalidade, responsabilidade e bom senso. Logo, estamos falando de 

algo limitado, com limites físicos, culturais, econômicos e produtivos. 

A formação de cooperativas no município de Belém e RMB destaca nitidamente a posição 

social de pessoas excluídas do mercado e que por uma finalidade de renda, não havendo outra 

opção, entram na cooperativa. É demonstrado que as organizações dos catadores em cooperativas 

qualificam o seu papel social, formando um grupo com maior destaque na realização de 

atividades e na cobrança de suas demandas internas e externas, assim, é destacado que os 

problemas envolvidos não são mínimos e independentes, principalmente na sua relação com o 

poder público. É notório identificar as carências que esse tipo de serviço apresenta na realidade, e 

da mesma maneira, é de fácil identificação as políticas voltadas para suprir essas necessidades. 

Logo, a situação dos resíduos sólidos em Belém se agravou após a finalização das 

atividades do aterro do Aurá, que deixou catadores sem renda e não houve uma implementação 

de políticas públicas urbanas para realocar essas pessoas, muitos indo trabalhar em semáforos ou 

trabalhando como ambulantes em Belém.  
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Dentro das cooperativas e associações, é identificada a falta de uma gestão administrativa, 

sem um acompanhamento de consultoria do poder público, limitando-se a administrações de 

organizações como esta, a apenas a anotação da produção e seu valor remunerativo de cada 

catador. Além disso, de acordo com os dados levantados, ficou claro que seria mais em conta 

para a PMB investir na coleta seletiva do lixo do que continuar pagando a sua disposição, sem 

coleta seletiva prévia, no aterro sanitário da GTR. Reforçando a nossa hipótese inicial de que há 

um custo de oportunidade que poderia estar sendo aproveitado se houvesse políticas públicas 

feitas pela PMB neste sentido. Ou seja, investir em coleta seletiva ainda é a melhor alternativa 

para uma gestão sustentável dos resíduos sólidos, garantindo emprego e renda para os catadores, 

contribuindo para o meio ambiente e para toda a sociedade, diminuindo os gastos públicos no 

contrato com empresas privadas para o serviço de coleta e utilizando o que seria gasto para 

enterrar o lixo em obras sociais, tão necessárias no nosso município. 

O Aterro sanitário da GTR está sendo reestrutrurado, cumprindo algumas exigências da 

SEMAS – PA, através do Termo de Ajuste de Conduta – TAC – 2017, depois de muitos protestos 

da população do entorno do Aterro, reivindicando a mudança de local do mesmo, pelo fato do 

mau cheiro que exalava do aterro. Diante disso, a situação está sendo ajustada. E a esperança que 

a situação dos resíduos sólidos em Belém e RMB seja solucionada. 
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RESUMO 

Doenças diarreicas agudas (DDAs) são síndromes causadas por diferentes agentes etiológicos, 

como bactérias, vírus, parasitas e agentes não infecciosos, como a intolerância a algumas 

substâncias. No Brasil, a diarreia aguda é uma das principais patologias responsáveis pelo 

desequilíbrio das condições de saúde que caracterizam a população infantil brasileira. Existem 

diferenças nos números de casos de DDAs de acordo com as regiões do Brasil. Diversas medidas 

podem contribuir para a prevenção das DDAs, entre elas, medidas de saneamento, como a 

melhoria da qualidade da água consumida, destino adequado dos resíduos, higiene pessoal e 

alimentar, manter hábitos saudáveis para a superação dos fatores de risco e o cuidado com/em 

locais de uso coletivo, tais como nas escolas. Há a necessidade de integrar educação e saúde, 

utilizando esta junção para proporcionar benefícios à comunidade.  O uso de ferramentas 

metodológicas alternativas auxilia na estimulação e facilitação do aprendizado. O objetivo deste 

trabalho foi sensibilizar uma comunidade escolar a respeito das causas e medidas preventivas de 

doenças diarreicas agudas e a importância do saneamento básico através de recursos pedagógicos 

alternativos. Optou-se por utilizar uma maquete interativa e um jogo didático. Utilizou-se como 

instrumento de avaliação um questionário com questões objetivas, simples e diretas. Ficou claro 

que os percentuais de acerto relacionados do tema aumentaram consideravelmente para todas as 

questões após a aplicação dos métodos. Com estes resultados, entende-se que os alunos foram 

sensibilizados a respeito dos métodos preventivos às DDAs. No entanto, para ocorrer mudança de 

comportamentos e melhora na qualidade de vida, na prática, é necessário haver um maior 

engajamento da comunidade escolar (incluindo pais) e de órgãos governamentais. A temática das 

doenças diarreicas ainda é repassada de maneira deficitária para os alunos de Ensino 

Fundamental.  

 

Palavras-chave: Educação. Ferramentas alternativas. Saúde. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saúde pública. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

As doenças diarreicas agudas (DDAs) continuam sendo uma das principais causas de 

óbitos em nível mundial, especialmente relacionada à mortalidade infantil. Anualmente, morrem 

em torno de dois milhões de crianças no mundo por conta de complicações de infecções de 

quadros diarreicos (NASCIMENTO et al., 2013). As DDAs são definidas pelo Ministério da 

Saúde (2014) como uma síndrome causada por diferentes agentes etiológicos, como bactérias, 

vírus, parasitas e agentes não infecciosos, como a intolerância a algumas substâncias como, por 

exemplo, o glúten ou pela ingestão demasiada de alguns alimentos. Sua manifestação 

predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes aquosas ou de pouca 

consistência. As formas podem variar desde leves até graves, com desidratação e distúrbios 

eletrolíticos, sendo classificadas basicamente em dois tipos: a diarreia aquosa (perda de grande 

quantidade de água) e a diarreia sanguinolenta (presença de sangue nas fezes). 

 Cerca de um milhão e oitocentas mil vidas poderiam ser salvas anualmente (mais de 90% 

dos casos), uma vez que a diarreia pode ser prevenida ou tratada (FAÇANHA; PINHEIRO, 

2005). Estimativas de 2000 a 2003 mostraram que a diarreia estava entre as seis causas que 

explicavam 73% das 10,6 milhões de mortes em crianças menores de cinco anos no mundo 

(VASCONCELOS; BATISTA FILHO, 2008).  

No Brasil, a diarreia aguda é caracterizada como uma das principais patologias 

responsáveis pelo desequilíbrio das condições de saúde que caracterizam a população infantil 

brasileira, mas que aflige também indivíduos de outras idades, sendo a responsável por mais de 

600 mil internações distribuídas por todas as faixas etárias da população (PEREIRA; CABRAL, 

2008; CÉSAR, 2006). Identificou-se com um estudo realizado por Benício e Monteiro (2000) que 

há diferenças nos casos de DDA de acordo com as regiões do Brasil, evidenciando que nas 

regiões Norte e Nordeste, ocorreriam entre três e quatro episódios de diarreias anuais em menores 

de cinco anos, enquanto no Sul do país a frequência baixava para 1,4 casos.  

Diversas medidas podem contribuir para a prevenção das DDAs, entre elas estão pontos 

centrais de saneamento, como a melhoria da qualidade da água consumida, destino adequado de 

lixo e dejetos, controle de insetos vetores, higiene pessoal e alimentar, manter hábitos saudáveis 

para a superação dos fatores de risco e o cuidado com/em locais de uso coletivo, tais como as 
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escolas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Neste contexto, surge o grande papel de realizar a integração entre educação e saúde, 

utilizando esta junção para proporcionar benefícios à comunidade. Partindo deste princípio, 

Estevam (2016) aborda a produção do documento ESCOLA PROMOTORA DA SAÚDE, de 

2007 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que reconhece a relação que existe entre os 

dois setores, visto que uma boa saúde apoia um aprendizado proveitoso e vice-versa. As práticas 

educacionais bem aplicadas levarão as pessoas a adquirirem os conhecimentos para prevenção e, 

assim, será evidenciado o valor da orientação pedagógica para a conscientização da população 

(HAESBAERT et al., 2009). 

Em paralelo, há a importância de se buscar a inserção de ferramentas metodológicas 

alternativas a fim de ocorrer uma estimulação e facilitação do aprendizado de conteúdo, 

buscando-se métodos que incluam o educando como agente ativo. O interesse dos alunos tende a 

aumentar quando há atividades dinâmicas nas quais sua participação seja maior e constante 

(SANTOS; GUIMARÃES, 2010). Há inúmeros recursos alternativos que podem ser utilizados 

nas mais variadas situações encontradas nas escolas. Para abordar a relação entre saneamento e 

transmissão de DDAs, optamos por criar uma maquete interativa e um jogo didático.  

Dentro deste contexto, identificamos que o tema das DDAs e do saneamento é de 

fundamental importância para o Brasil, devendo ser abordados mais diretamente com crianças em 

fase escolar, pois podem disseminar as informações apreendidas para sua família, de modo a 

favorecer a incorporação de melhores hábitos que previnam a transmissão das DDAs. Neste 

sentido o objetivo do trabalho foi sensibilizar alunos de Ensino Fundamental a respeito das 

causas e medidas preventivas de doenças diarreicas agudas e a importância do saneamento básico 

através de recursos pedagógicos (maquete interativa e jogo da memória).  

 

2.METODOLOGIA 

Área de estudo 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Osvaldo 

Cruz, localizada no município de Capitão Poço, Pará.  

Capitão Poço é um município brasileiro do estado do Pará (Figura 1) composto por área 

rural e área urbana, possuindo como área total 2.900 km². Possui população em torno de 52.839 
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pessoas, com renda média mensal de 1,5 salários mínimos por trabalhador formal. A economia 

tem predomínio da Agricultura, Pecuária, Silvicultura e comércio. A porcentagem de domicílios 

com esgotamento sanitário adequado é de 3,3% e o de vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) é de 4,2% não possui rede de esgoto e 

ocorrem 17,2 internações por mil habitantes com casos de diarreia, ocupando a 8ª posição de 144 

municípios no estado e 89ª de 5570 no país (IBGE, 2010). 

Figura 1: Mapa de localização do município de Capitão Poço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018. 

Período e Público-alvo 

Foram realizadas oficinas com turmas de 6° ano, 7° ano, 8°ano e 9° ano do Ensino 

Fundamental que ocorreram nos meses de maio e junho de 2018, todas em dois turnos (manhã e 

tarde), sendo 160 a quantidade total de alunos que participaram.  

 

Material pedagógico utilizado 

1−Jogo da memória 

O jogo da memória (figura 2) é aplicado visando repassar de maneira simples aos 

educandos alguns conceitos básicos, necessários para que posteriormente se tenha uma maior 

eficácia na aplicação da maquete interativa. Trata-se de um jogo cooperativo, em que a turma 

toda deverá colaborar para se chegar ao objetivo final. 
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Figura 2 - Par de cartas do jogo da memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 

2-Maquete interativa 

A utilização da maquete (Figura 3) possibilita a interação entre os educandos e 

educadores, principalmente por ocorrer a troca espacial das peças que compõem a maquete, 

ocorrendo troca de ideias e de experiências. Além disso, buscou-se utilizar materiais recicláveis 

na confecção da maquete, a fim de minimizar os gastos, e também para estimular o hábito da 

reutilização de materiais. 

Figura 3 – Maquete mostrando área urbana e rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2018. 

Coleta de dados 

Foi utilizado como avaliação do projeto um questionário com questões objetivas, simples 

e diretas a fim de avaliar conceitos e definições acerca dos temas abordados O questionário foi 
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aplicado aos alunos antes e após a explanação e utilização dos materiais didáticos, a fim de 

identificar se houve ou não eficácia no método ensino-aprendizado dos alunos. 

 

 Análise e tabulamento dos resultados (questionários) 

Com a realização das oficinas na Escola Osvaldo Cruz foram obtidos 320 questionários. 

Para o tabulamento e para a análise em porcentagem das respostas foi utilizado o software 

Microsoft Excel na versão 2010. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao analisar os questionários foram encontrados os seguintes resultados: 

Tabela 1: análise da porcentagem de respostas consideradas acertadas das perguntas contidas nos 

questionários com alunos do 7° ano da manhã e tarde da escola Osvaldo Cruz, 2018. 

 

 

PERGUNTAS SOBRE OS 

TEMAS 

Manhã (7° ano) Tarde (7° ano) 

Antes 

Acertos em 

porcentagem 

(%) 

Depois 

Acertos em 

porcentagem           

(%) 

Antes 

Acertos 

em 

porcentage

m 

(%) 

Depois 

Acertos em 

porcentagem 

(%) 

 

1. CLASSIFICAÇÃO DAS DDAS 

 

 

23,00 

 

26,92 

 

20,83 

 

72,73 

2. CONCEITO DE DESINTERIA 

 
19,23 65,38 33,33  63,64 

4. O QUE É ETE E O QUE É 

ETA? 

 

15,38 50,00 45,83 68,18 

5. O QUE O SANEAENTO 

BÁSICO PODE TRAZER DE 

BENEFÍCIOS PARAA 

POPULAÇÃO 

 

65,38 80,77 37,50 45,45 

 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018. 

Foi separada a resposta de dois estudantes da escola antes da oficina para a pergunta “a 

diarreia pode ser classificada como?” Um respondeu “somente persistente” e o outro respondeu 

acertadamente “aguda, persistente e crônica”, e duas respostas da pergunta “o que é ETE e 
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ETA?” Um respondeu “estação de triagem de escola e estação de triagem de ambiente” e outro 

respondeu acertadamente “estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto”, e 

posteriormente as oficinas ambos os estudantes responderam corretamente a estas perguntas, 

correspondendo às expectativas dos pesquisadores. 

De acordo com os resultados da Tabela 1, ficou claro que antes e após a explanação do 

material os percentuais de acerto (considerados por conceitos encontrados na literatura citada) 

aumentaram consideravelmente para todas as questões, o que confirma as alegações de JACOB 

et. al (2009): “O aprendizado significativo só é alcançado através de alternativas que despertem o 

interesse dos alunos”. Dallabona e Mendes (2004), também confirmaram que o lúdico é 

significativo para a criança poder conhecer, compreender e construir seus conhecimentos, tornar-

se cidadã deste mundo, ser capaz de exercer sua cidadania com dignidade e competência. 

Foi compreendido que por meio desta metodologia de ensino os alunos conseguiram 

compreender este assunto complexo, conseguindo melhorar seu rendimento nas respostas do 

questionário, com isso pode-se afirmar como Souza e Faria (2011), que a ausência de maquetes e 

modelos nas aulas traz prejuízos ao aprendizado.  

Assim, é válido o incentivo aos professores para buscarem trabalhar mais com recursos 

alternativos, uma vez que despertam maior interesse dos alunos (SANTOS; GUIMARÃES, 

2010), bem como buscar que os próprios educandos apresentem seus próprios interesses, assim o 

processo de ensino será facilitado.  

Com esses resultados entende-se que os alunos foram sensibilizados a respeito dos 

métodos preventivos das DDAs. Embora adote-se essa concepção no presente estudo, 

ressalvamos que uma intervenção educativa, por si só, não garante mudança de comportamentos 

e melhora na qualidade de vida, devido às questões socioculturais e econômicas envolvidas 

(COSCRATO et al., 2010) Para isto ocorrer é necessário haver um maior engajamento dos pais e 

de outros órgãos do governo, visto que é necessário mudar situações tidas como “normais”. 

 

Tabela 2: Porcentagem de acertos à pergunta “Qual a forma de descontaminação na água?”  com alunos 

do 7° ano da manhã e tarde da escola Osvaldo Cruz, 2018. 

  Ferver Clorar Expor ao sol 
     Duas 

opções 

    Três   

opções 
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7°ano manhã                    
Antes 12% 16% 20% 25% 27% 

Depois 8% 14% 11% 30% 37% 

7° ano tarde 
Antes 15% 16% 18% 18,5% 32,5% 

Depois 13% 10% 12% 25,5% 39,5% 

Fonte: elaborada pelos autores, 2018 

Os dados contidos na Tabela 2 permitem reafirmar os resultados da Tabela 1, pois a 

porcentagem dos alunos que responderam dois ou três métodos para descontaminação aumentou 

consideravelmente depois das oficinas, evidenciando as inúmeras maneiras de tornar a água 

própria ao consumo humano, com o propósito de repassar esta informação de diversidade de 

técnicas conhecidas aos alunos.   

Ao longo deste estudo e por meio da observação participada, foi identificado a ocorrência 

de adversidades que atrapalham o processo de ensino como, por exemplo, a falta de um sistema 

de refrigeração, fator prejudicial as turmas da tarde. Além disso, por vezes são encontrados 

alunos com grande diferença de idade na mesma turma e quantidade exagerada de alunos por 

turma. 

Ainda, foi perceptivo que a temática das DDAs é repassada de maneira deficitária para os 

alunos de Ensino Fundamental, não conseguindo demonstrar a grande importância de se possuir 

hábitos saudáveis, sendo benéficos tanto para a saúde humana, quanto para o meio ambiente. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Demonstrou-se que metodologias alternativas para o ensino de crianças e adolescentes 

apresentaram resultados positivos em relação ao aumento de respostas corretas sobre os temas 

abordados, principalmente para a assimilação de conhecimento, e que também funciona como 

método para sensibilizar as crianças e adolescentes com relação a prevenção das doenças 

diarreicas, sabendo que para haver uma mudança na prática de costumes e situações maléficas 

para saúde humana, é necessária uma maior integração por parte de pais, alunos, escola e Estado.  
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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. O uso de 

controle biológico por microrganismos é uma alternativa inteligente para a redução ou eliminação 

do uso de agroquímicos. O objetivo deste estudo 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 

com rizobactérias mostraram resultados promissores e devem avançar para a casa de vegetação 

para avaliar a redução da severidade de resinose em coqueiro. 

 

Palavras-chave: Biocontrole. Antagonismo. Cocos nuficera.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 
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  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 a cultura desta palmeira 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 (De Seynes) Höhn. (anamorfo 

do ascomiceto Ceratocystis paradoxa (Dade) C. Moreau), 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 microrganismos 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 generosas espécies 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 do patógeno. As amostras foram lavadas com água corrente e sabão, em seguida foram 

cortadas em pequenos fragmentos do material para que pudesse ser realizado o isolamento. 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 em temperatura ambiente com 

fotoperiodo de 12h 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 Plantas-UFRA, e foram 

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 utilizou-se placas de Petri 

contendo meio de cultura BDA. Em cada placa 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 – 32111, 32113, R92 e 

patógeno) e cinco repetições.  
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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.  

 Foi avaliada a porcentagem de inibição de crescimento micelial em relação proposto por 

Ezziyyani (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 4×5. 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 com 2,93 cm, enquanto o controle apresentou 3,96 cm 

(Figura 1). Na inibição do crescimento micelial (PICR), BRM-32113 apresentou melhor 

resultado com 22,89% (Tabela1). A eficiência na atividade “in vitro” apresentada por 

rizobactérias está associada à capacidade que essas bactérias têm em produzir antibióticos 

capazes de atuar na inibição do crescimento micelial de fungos (MORADI et al., 2012). A ação 

antagônica também é dependente do meio de cultura utilizado, havendo substâncias que possuem 

a capacidade bacteriocinogênica e a habilidade de inibição em condições de laboratório 

(FUTUYA et al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Crescimento micelial do T. paradoxa em cultivo pareado in vitro, com rizobactérias. Médias 
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com letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). 

 

 

 

Tabela 1- Inibição do crescimento micelial (%) do T. paradoxa na presença do rizobactérias. Médias com 

letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p ≤ 0,05). 

 

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 

 O estudo de controle biológico de T. paradoxa com a utilização de rizobactérias 

(especialmente o isolado BRM-32113) apresentou resultados promissores no controle da doença 

in vitro e devem avançar para a casa de vegetação para avaliar a redução da severidade de 

resinose em coqueiro. 
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RESUMO  

Discussões a respeito de conteúdos integrados se fazem presentes atualmente a partir da chamada 

Reforma do Ensino Médio. Entendendo que alunos de cursos técnicos subsequentes ao ensino 

médio possam ter um déficit maior de conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular em 

virtude do tempo que passaram sem estudar após terminarem o ensino médio normal, este 

trabalho objetiva avaliar a receptividade de alunos do Curso Técnico de Meio Ambiente 

(Subsequente) a aulas integradas de um conteúdo da base técnica com as disciplinas de História e 

Sociologia. O conteúdo selecionado foi “Comitê de Bacias” da disciplina Planejamento e Gestão 

de Recursos Hídricos para a Amazônia e ao término destas aulas foi aplicado aos alunos um 

questionário para fins de avaliação qualitativa. Tal questionário apresentou uma questão aberta 

para que os alunos pudessem melhor se expressar. As questões fechadas, por sua vez, 

apresentavam respostas que permitiam avaliar os diferentes graus de entendimento. Os resultados 

demonstram que a receptividade e entendimento dos conteúdos foram em sua grande maioria 

consideradas boas, inclusive com pedidos de que esta prática se repetisse mais vezes. Os pontos 

mais elogiados foram a possibilidade de aprender o conteúdo sob diferentes didáticas e ângulos, 

além da interação maior provocada pelos professores convidados.  

 

Palavras-chave: Educação. Cursos técnicos. Meio ambiente.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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 Em tempos da chamada “Reforma do Ensino Médio”, o ensino integrado é pauta de 

discussão. A partir da aprovação da Lei nº 13.415/2017, consolida-se para as escolas de todo o 

país a obrigatoriedade de oferta de turmas em pelo menos um dos cinco “itinerários formativos”, 

com destaque para o quinto, que trata da formação técnica e profissional (BRASIL, 2017). Tal 

itinerário pode ser entendido como aquele que a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica já aplica, nos casos em que os cursos são integrados ao Ensino Médio. Todavia, a 

experiência da integração ainda é bastante incipiente no contexto de sala de aula. 

 Entende-se que o processo de integração é um enorme desafio, pois grande parte dos 

docentes vem de uma formação acadêmica disciplinar. Quando se trata dos cursos técnicos 

subsequentes estes desafios são ainda maiores, dado a separação histórica entre o ensino 

propedêutico e o técnico. Estes fatores e dualismo tornam-se ainda mais evidentes quando o 

aluno decide realizar os estudos de um curso técnico após ter terminado o Ensino Médio há anos. 

Com isso, saberes relativos a disciplinas da BNCC se perdem em determinadas disciplinas 

técnicas. 

 Neste contexto, percebe-se a necessidade da ocorrência de integração não somente entre 

as disciplinas técnicas presentes na matriz curricular do Projeto Pedagógico do curso (PPC), 

como também a integração com as disciplinas da BNCC. Partindo da hipótese de que a presença 

de discussões provenientes da BNCC possa enriquecer os conteúdos de determinadas disciplinas 

e o entendimento por parte dos alunos, este trabalho avaliar a receptividade de alunos de um 

curso Técnico em Meio Ambiente na modalidade subsequente uma aula com conteúdos 

integrados com duas disciplinas da BNCC do IFPA Campus Breves. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido com os docentes e discentes do curso Técnico em Meio 

Ambiente subsequente ao Ensino Médio do Instituto Federal do Pará – IFPA - Campus Breves. o 

projeto contará primeiramente com a realização de 2 aulas integradas com dois professores da 

base comum, tratando do tema “Comitês de Bacia” na disciplina “Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos para a Amazônia”, avaliando qualitativamente a receptividade dos alunos a 

esta nova dinâmica de aula. 

Tal tópico trata da criação de comitês pela população e usuários de água que residem em 
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determinada bacia hidrográfica a fim de que possam tomar as melhores decisões a respeito da 

gestão e uso das águas da região. Por tratar de debate que envolve a mobilização da comunidade, 

convidou-se o professor de Sociologia para a aula integrada. Foi convidada a professora de 

História, haja vista que pode contribuir a respeito da urbanização e seus efeitos no consumo da 

água. Decidiu-se que cada professor apresentaria seu conteúdo em aulas distintas, sendo primeiro 

apresentado o conteúdo da base técnica sem integração, como se fosse uma aula normal do 

professor autor deste trabalho e titular da disciplina. Nos dias seguintes (que apresentassem aula 

da disciplina previstas no calendário acadêmico do IFPA Campus Breves), participaram os 

professores convidados, cada um presidindo a sua aula e ministrando 2h/a de conteúdo. 

A avaliação foi realizada de forma qualitativa para os 24 discentes que participaram da 

experiência. Contou-se com perguntas simples, na forma de questionário, ao final das três aulas 

planejadas, as quais analisaram a receptividade de cada aluno a vários aspectos desta experiência. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A experiência de aulas integradas foi recebida de forma bastante positiva pelos alunos, 

onde 78% consideraram Excelente e 22% consideraram Boa, conforme exposto na Figura 1. 

Outro dado relevante é o de todos os alunos gostariam que aulas integradas voltassem a 

acontecer, mostrando que o trabalho de interdisciplinaridade foi eficiente. 

Figura 12. Percepção dos alunos quanto à experiência das aulas integradas ocorridas. 

 

 

Quanto ao entendimento do conteúdo ministrado pelos três professores, de forma 

individual, mais da metade dos alunos conseguiram entender satisfatoriamente ou 

completamente, conforme visto nas Figuras 2, 3 e 4. 
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Figura 13. Entendimento do histórico e papel da urbanização no uso da água na Amazônia. 

 

 

Figura 14. Entendimento da forma como populações e movimentos sociais conseguiram 

representatividade em tomada de decisão, incluindo Comitês de Bacias. 

 

 

Figura 15.Entendimento sobre conceituação e funcionamento de Comitês de Bacias. 

 

A aula quando integrada com a disciplina de História foi a que apresentou maior índice de 

entendimento, onde 65% entenderam satisfatoriamente e 13% entenderam completamente 

(Figura 2). A aula integrada com Sociologia foi a segunda com melhor entendimento por parte 

13%

65%

9%

13%

Você entendeu o papel da urbanização no uso da 
água, através da aula de História? 

Completamente

Satisfatoriamente

De forma mediana

Pouco entendi

Não entendi

Não consigo opinar

22%

43%

26%

9%

Você entendeu o papel da população na gestão dos Comitês? 
(Aula de Sociologia).

Completamente

Satisfatoriamente

De forma mediana

Pouco entendi

Não entendi

Não consigo opinar

17%

35%

44%

4%

Você conseguiu entender o que são e como funcionam 
os Comitês de Bacias?

Completamente

Satisfatoriamente

De forma mediana

Pouco entendi

Não entendi

Não consigo opinar



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

dos alunos, onde 43% responderam que entenderam satisfatoriamente e 22% entenderam 

completamente (Figura 3). Esses resultados mostra que o trabalho com a interdisciplinaridade, 

integrando os conteúdos foi satisfatório. Segundo Silva (2012, p.1), trabalhar a 

interdisciplinaridade é uma possibilidade de relacionar conteúdos das diferentes áreas, 

respeitando as peculiaridades de cada uma e proporcionando um desenvolvimento significativo. 

Para a autora, ela rompe as barreiras que separam os diversos saberes, permitindo que haja 

interação entre os mesmos, tornando possível a construção de um conhecimento global e 

imbricado. 

A aula em que houve menor entendimento foi justamente a aula ministrada sem a 

participação integrada, onde 35% entenderam satisfatoriamente e 17% entenderam 

completamente (Figura 4). Contudo, cabe ressaltar que não houve pouco ou nenhum 

entendimento, haja vista que 44% responderam que obtiveram conhecimento de forma mediana. 

Avaliando qualitativamente a experiência, alguns fatores podem ter contribuído para tais 

resultados.  

O primeiro deles diz respeito aos recursos didáticos utilizados. Enquanto que os outros 

professores utilizaram “data show” em suas aulas, na disciplina de Planejamento de Recursos 

Hídricos somente foi utilizado o quadro branco e aula expositiva. Esta aula foi a que 

perceptivelmente houve menor participação da turma, em virtude inclusive de uma menor 

tentativa por parte do professor. A ausência de figuras projetadas via data show e/ou a menor 

tentativa de incentivo a participação dos alunos pode ter contribuído para este menor 

entendimento. 

Contudo, os resultados encontrados na Figura 4 também podem ser justificados por outros 

fatores, como ter sido uma aula mais longa (3h/a); o fato de ter sido um conteúdo mais técnico, 

extraído em grande parte de leis federais e estaduais; ou até mesmo pelo possível pensamento 

“mais uma aula repetida do mesmo professor” (levando a um desinteresse por parte do aluno).  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação de aulas nesta modalidade e apresentação da proposta aos docentes trouxe 

como resultado mais pertinente a grande aceitação por ambas as partes. Os discentes visualizam 

como uma forma de aprender um mesmo assunto sob diferentes óticas e didáticas, sendo que os 
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docentes entendem que há relevância e aplicabilidade na ideia apresentada, desde que ocorram 

ajustes.   
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RESUMO 

Conceitua-se como resíduo sólido todo e qualquer tipo de resíduo, no estado sólido e semisólido, 

produzido e descartado pela atividade humana de origem doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, industrial, de serviços e de varrição. A importância em se estudar os resíduos sólidos se 

faz pelos fatos de sua produção excessiva, acúmulo e má gestão constituírem-se em fatores que 

podem causar grandes impactos no ambiente natural, como a poluição dos rios e mares, 

comprometendo a vida dos organismos nestes ecossistemas. Neste trabalho propôs-se estudar a 

produção de resíduos sólidos, os processos seletivos e o destino destes, da Universidade Federal 

do Tocantins, Campus de Porto Nacional.  Portanto, observou-se que os resíduos sólidos não são 

corretamente destinados visto que não há no município de Porto Nacional uma empresa (pública 

ou privada) que realize coleta de resíduos sólidos recicláveis de forma ampla.  São gerados em 

média 86,25kg de resíduos sólidos a cada quinze dias no Campus, a geração de resíduos per 

capita foi de 0,147kg por semana e 0,30 kg por dia. O processo seletivo se dava por meio das 

lixeiras seletoras, que demostraram ser insuficientes em sua eficácia. 

 

Palavras-chave: Gestão. Lixo. Per capita. 
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1.  INTRODUÇÃO 
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A ampliação do consumo do “descartável” teve como consequência a geração em larga 

escala de resíduos sólidos e o surgimento de algumas questões ambientais e ecológicas. Essa 

excessiva produção de resíduos sólidos, vem causando problemas recentes,com impactos intensos 

aos ecossistemas, ocasionando a baixa qualidade da saúde dos ambientes e das pessoas, tanto no 

meio rural como no urbano. 

Segundo a Norma NBR 10.004:2004 criada pela ABNT: 

“Resíduos Sólidos diz-se de todo e qualquer tipo de resíduo, no estado sólido e 

semi-sólido, produzido e descartado pela atividade humana de origem 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, industrial, de serviços e de varrição. 

Na definição de resíduos sólidos, estão incluídos os lodos de estações de 

tratamento de água e de efluentes e os líquidos cujas características tornam 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou nos corpos de água. Os 

resíduos sólidos são classificados de acordo com a sua origem e composição, o 

que permite uma escolha mais adequada para o seu tratamento e/ou disposição 

final”. (ABNT, 2004, p.1) 

No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, através do CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente) criaram legislações específicas sobre o tema, como por exemplo, a Resolução 

CONAMA nº 005, de 05 de agosto de 1993, relativa à definição de normas para tratamento de 

resíduos sólidos oriundos de serviço de saúde, portos e aeroportos e terminais ferroviários e 

rodoviários. 

O principal registro da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

a Conferência de Estocolmo na Suécia, foi a Agenda 21, que consigna o compromisso assumido 

pelos 179 países participantes da conferência, contendo mais de 2,5 mil recomendações de ordem 

prática. O documento ampliou o conceito de desenvolvimento sustentável, buscando conciliar 

justiça social, eficiência econômica e equilíbrio ambiental (Kohler&Philippi Jr; 2003). 

Na Constituição brasileira o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nas cidades é de 

responsabilidade do poder público municipal. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB/2008) aponta que 61,2% das prestadoras dos serviços de manejo dos resíduos sólidos são 

vinculadas à administração direta do poder público. Este serviço exerce um impacto no 

orçamento que pode atingir até 20% nos gastos das administrações municipais.  

No ano de 2010 foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que, 

segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), contém importantes instrumentos que 

permitem o avanço necessário em relação ao enfrentamento de problemas ambientais e sócio-
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econômicos decorrentes do inadequado manejo dos resíduos sólidos no Brasil (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2014). Para isso, o PNRS prevê a destinação adequada de resíduos, o que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético, 

e ainda a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais diversos (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2014). 

Com efeito, essa problemática de má gestão de resíduos sólidos se dá também em 

instâncias específicas, como os Campi universitários.  Com a expansão desses centros de estudos 

em número de vagas e cursos, a geração dos resíduos sólidos tende a aumentar, dessa forma, 

existe uma demanda por entender os processos que ocorrem quanto a esta problemática. Pois, 

sendo as instituições de ensino superior exemplo de desenvolvimento do saber e da pesquisa, elas 

servem de influencia e norteamento das ações na sociedade (RIVETTI, et al; 2012). 

A problemática observada quanto aos resíduos sólidos no campus universitário, permitiu 

criar as seguintes hipóteses: i) os resíduos sólidos não são corretamente coletados na 

Universidade Federal do Tocantins, campus de Porto Nacional, pela falta de prática de coleta 

seletiva na comunidade acadêmica; ii) os resíduos sólidos não são corretamente destinados. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de estudos para a real aplicação da Lei nº 

12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estudos que possam oferecer 

dados a respeito da produção, seletividade e destino dos resíduos sólidos para subsidiar a 

aplicação da Lei em instituições publicas e privadas do município de Porto Nacional, no estado 

do Tocantins. 

2. METODOLOGIA 

• Área de estudo 

O local escolhido para estudo foi o Campus de Porto Nacional da Universidade Federal 

do Tocantins, que corresponde à área de 72.756m², localizada a 60 km de Palmas, capital do 

estado Tocantins. A comunidade acadêmica é composta por 4 segmentos, a saber com seus 

respectivos quantitativos: Discentes mestrandos e graduandos do PARFOR (Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica), EAD (Educação a Distância) e presencial 

(1.428); docentes (87); técnicos-  administrativos (43); terceirizados (55), totalizando 1.613 

pessoas. 
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Figura 1: Representação esquemática da planta baixa da Universidade Federal do Tocantins campus 

Porto Nacional. 

Primeiramente foi realizada a observação dos pontos de geração de lixo no perímetro 

interno, e após, o campus foi dividido em zonas como demonstra o esquema da figura 01, com: 

Zona A – Bloco I, Administrativo e Sala dos Professores; Zona B – Biblioteca; Zona C – Bloco 

II ao VIII, incluindo o prédio do PARFOR; Zona D – NEAMB (Núcleo de Estudos 

Ambientais). 

 

• Tipo de pesquisa 

Quanto ao modo de abordagem do problema, a presente pesquisa se deu de forma 

exploratória (de acordo com Gil, 2008) por possuir amostras com grande número de casos. Em se 

tratando do objetivo geral, a pesquisa é descritiva, conforme Chemin (2012), visto que esse tipo 

de pesquisa estuda características de grupo, tratando-se da análise do resíduo sólido gerado na 

UFT-Porto Nacional. Quanto aos procedimentos técnicos, de acordo com Gil (2008), esta 

pesquisa caracteriza-se como um estudo de campo, pois procura o aprofundamento de uma 

realidade específica, sendo realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado. 

De acordo com os procedimentos técnicos utilizados a pesquisa é do tipo ex-post facto. O 

estudo é realizado depois da ocorrência dos fatos, quando a pesquisadora observa um fenômeno 
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já produzido numa situação e em seguida tenta encontrar as possíveis causas ou fatores que 

originaram esse fenômeno (LEOPARDI, 2002). A pesquisa é Longitudinal, coleta dos dados em 

dois ou mais momentos, havendo um acompanhamento do desenrolar do fenômeno considerado 

(CHEMIN, 2012). 

• Amostra  

O resíduo sólido foi coletado em todos os blocos do campus, exceto o gerado na 

lanchonete que não foi contabilizado, dadas às dificuldades inerentes ao processo de lida com o 

material em questão e por uma limitação no setor de recursos humanos. Nos cinco dias iniciais 

não houve amostras dos resíduos gerados nos banheiros por não terem sido coletados, estes 

resíduos só foram quantificados nos dez dias que seguiram de coleta.  

• Coleta de dados 

Como metodologia de coleta, optou-se pela caracterização quali- quantitativa, onde os 

resíduos sólidos foram coletados por um período de 15 dias úteis, durante o mês de dezembro do 

ano de 2014. A cada dia os resíduos eram acumulados em um local coberto para a seleção e então 

eram identificados, segregados, pesados e categorizados segundo o recomendado por Mandelli 

(2013) – com adaptações para os resíduos encontrados na caracterização. Após a coleta de dados 

os resíduos eram entregues para a destinação por parte do pessoal responsável.  

Para a pesagem dos resíduos coletados foram utilizados os seguintes materiais: uma 

balança eletrônica de mão com capacidade de 50 kg e graduação de 10g; corda; caderno e caneta; 

sacos plásticos para acondicionamento dos resíduos; materiais de higienização (álcool e panos de 

limpeza) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s).  

• Análise de dados 

A geração de resíduos per capita foi calculada dividindo-se a média do resíduo produzido 

por dia, pelo número de pessoas que compõem a comunidade acadêmica. Os resíduos sólidos 

foram categorizados conforme Tabela 1, baseada na classificação proposta por Curc (2011) apud 

Rosales et al., (2013). 

 

 

Tabela 1: Categoria de classificação dos resíduos sólidos 

Resíduos Orgânicos Qualquer tipo de resíduo de alimento 
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     Resíduos Alimentícios Papel, periódicos e revistas 

     Papel e Cartão Folhas, árvore e ramas 

     Outros orgânicos PET, sacolas, restos de plásticos 

Resíduos Inorgânicos Garrafas 

     Plástico Latas de alumínio e metais diversos 

     Vidro Areia, madeira e outros 

     Metal Reativos, baterias, inseticidas, outros 

Não recicláveis Resíduos sanitário e outros 

     Construção e Demolição Qualquer tipo de resíduo de alimento 

     Perigosos Papel, periódicos e revistas 

     Outros Folhas, árvore e ramas 

Fonte: Collage and University Recicling Council (CURC, 2011) apud Rosales, et al. (2013) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resíduos são coletados diariamente, nos turnos da manhã e tarde, realizados pelo grupo 

da empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza do Campus. Após a coleta os 

funcionários levam os resíduos para uma lixeira localizada no lado externo do Campus 

universitário, de onde são recolhidos pelos funcionários da prefeitura através de caminhões 

basculantes numa periodicidade de dois em dois dias, e daí são encaminhados para a área de 

“lixão” da cidade. 

Na PNSB, a Região Norte apresenta um contingente maior de municípios com este 

serviço gerenciado pelo poder publico, já a Região Sul destaca-se pelo número de entidades 

privadas atuando no setor. A Região Sul do Brasil registra a menor proporção de destinação dos 

resíduos sólidos aos lixões, destacando o Estado de Santa Catarina, onde 87% dos resíduos 

gerados são destinados a aterros sanitários e controlados. As Regiões Norte e Nordeste 

registraram as maiores proporções de destinação de resíduos em lixões com 85% e 89% 

respectivamente. Na região Norte o Estado do Pará se destaca com 94% dos resíduos destinados a 

lixões (PNSB, 2008).  

Segundo Rufo e Picanço (2005) o município de Porto Nacional – TO produz 

aproximadamente 30 toneladas de resíduos sólidos por dia, que são recolhidos em caminhões 

basculantes ou compactadores, sem nenhum tipo de separação. O resíduo hospitalar não recebe a 

devida destinação sendo disposto juntamente com o resíduo de origem doméstica, comercial e 

industrial desde o seu recolhimento até o destino final. Portanto, se faz necessária a produção de 

trabalhos na área para dispor de dados que colaborem com o processo de implantação adequada 
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de aterro sanitário, bem como o processo de seleção, reutilização, reciclagem e disposição final 

dos resíduos.  

Das quatro Zonas delineadas pela presente pesquisa observou-se que há distribuição de 

lixeiras seletoras em três delas, exceto na Zona D. No entanto, a eficiência destas lixeiras em 

selecionar os resíduos conforme categoria não foi constatada durante a coleta, ou seja, as lixeiras 

seletoras não são o suficiente para adotar medidas de segregação do resíduo gerado no Campus, 

elas devem vir acompanhadas de ações que provoquem  e estimulem a consciência ambiental. 

Considerando-se as três semanas utilizadas para amostragem, verifica-se que no Campus 

foi produzido cerca de 238 kg de resíduos sólidos, como demonstra a Tabela 2. A média do que é 

gerado por dia é de 47,5 kg o que, de acordo com o total da comunidade acadêmica de 1.613 

pessoas, teremos uma geração de 0,30 kg per capita. 

Tabela 2: Quantitativo de resíduo sólido coletado por dia, semana e quinzena. 
SEMANA/DIA SEG TER QUA QUI SEX TOTAL 

1º (S/WC) 5,81 12,72 19,30 16,23 11,10 65,15 

2º (C/WC) 14,96 14,40 21,26 23,88 10,00 84,55 

3º (C/WC) 21,19 17,54 13,62 23,94 11,68 87,96 

TOTAL 41,95 44,63 54,23 64,07 32,78 237,66 

 

Analisando a Tabela 2, observa-se que na primeira semana de coleta, onde não houve 

amostras dos resíduos dos banheiros (S/WC), foi quantificado um total de 65kg, correspondendo 

a 27% do recolhido nas três semanas. A segunda e a terceira semanas com amostras dos resíduos 

dos banheiros (C/WC) apresentaram um percentual de 36% e 37% respectivamente, do valor total 

coletado nos quinze dias, e a média de geração de resíduos sólidos apresentado nestas duas 

semanas foi de 86kg e a média nas três semanas foi de 79kg. Os resíduos dos banheiros 

representam cerca de 20% do volume total gerado nas duas semanas. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 2, é possível inferir que o dia de maior coleta 

de resíduos sólidos no Campus universitário de Porto Nacional foi quinta-feira, seguida da 

quarta-feira e terça-feira, sendo estes os dias com maior concentração de estudantes no local.  A 

média diária dos resíduos sólidos gerados, que inclui dos banheiros, é de 32,44 kg. Levando em 

consideração que o calendário acadêmico é composto por 190 dias letivos, referente á um ano, 

pode-se supor que o Campus da UFT- Porto Nacional gera um quantitativo de 6.163,9 kg 

anualmente.  

As principais categorias de resíduos sólidos encontrados nas amostras, conforme 
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apresenta a Tabela 3, foi o resíduo Orgânico, seguido do Inorgânico e, o Não Reciclável foi o que 

obteve a menor representatividade. Estes resultados estão em consonância com os encontrados 

em estudo realizado no Instituto Tecnológico de Tepic, México (Rosales, et al; 2013) o qual foi 

realizado em um ambiente acadêmico com uma metodologia similar ao do presente estudo, 

dividindo-se o instituto em duas zonas: Zona A: 54% (Orgânico); 39% (Inorgânico); 7% (Não 

recicláveis) e a Zona B: 56% (Orgânico); 25% (Inorgânico); 19% (Não recicláveis). Ainda de 

acordo com a Tabela 3, a zona que obteve o maior volume total de resíduo foi a Zona C, seguida 

das Zonas A e D; a Zona B foi a que apresentou o menor volume do total recolhido. 

Tabela 3: Total de resíduos sólidos recolhido por zona e categoria. 
Categoria/ Zona A B C D TOTAL 

Orgânico 61,51 4,74 54,74 16,97 137,96 

Inogânico 23,92 2,64 27,45 3,75 57,76 

Não reciclável 12,56 3,11 22,94 3,33 14,94 

TOTAL 97,99 10,49 105,13 24,05 237,66 

A divisão do Campus universitário em zonas teve como objetivo obter resultados da 

geração de resíduos sólidos nesses espaços isolados. De maneira a provocar reflexões quanto ao 

que se pode fazer em termos de educação ambiental para minimizar a geração e  evitar 

desperdícios a partir das características de cada área, bem como o reaproveitamento de recursos, 

como o resíduo orgânico útil no processo de compostagem. 

Os resíduos sólidos gerados no Campus de Porto Nacional, da Universidade Federal do 

Tocantins não são corretamente coletados, inferindo- se como causa a falta de prática de coleta 

seletiva na comunidade acadêmica. Os resíduos também não são corretamente destinados visto 

que não há no município de Porto Nacional uma empresa (pública ou privada) que realize coleta 

de resíduos sólidos recicláveis de forma ampla.  

A Zona C (Bloco II ao VIII e Prédio PARFOR) apresentou a maior geração de resíduos 

sólidos e a Zona B (Biblioteca) apresentou a menor, este resultado era esperado já que a Zona C 

possuia a maior área e a Zona B, a menor. As lixeiras seletoras demonstraram não ser o suficiente 

para a separação do lixo no ato do descarte, tendo visto, durante a coleta, a frequente mistura de 

resíduos nas mesmas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo da pesquisa aqui apresentada foi a realização de um estudo sobre a geração de 

resíduos sólidos, dos processos seletivos e do destino destes, da Universidade Federal do 
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Tocantins, de forma que os resultados podem contribuir potencialmente para a implantação de 

ações de educação ambiental no Campus de Porto Nacional.   

Sugerimos como possíveis objetivos futuros, o estabelecimento de uma cultura de coleta 

seletiva eficaz e capaz de possibilitar a compreensão a cerca da importância  do  seu  

desenvolvimento,  do  seu  processo  e  do  seu  reflexo  na  saúde ambiental, assim como na 

limpeza visual do Campus proporcionando um  ambiente  saudável  e esteticamente  agradável, o  

que  provoca  a  harmonização  sócio-espacial  e a diminuição dos focos de dengue, leishmaniose 

e de nichos de animais peçonhentos. 

Se por um lado existem preocupações mundiais a cerca do meio ambiente, ocorrem 

grandes falhas e descaso no que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Como 

postula Blumenshein (2004), faz-se necessária a busca de soluções para o problema da 

disposição, como o fortalecimento do processo de reciclagem e a reutilização dos produtos. O 

mau gerenciamento destes produtos contribui para o esgotamento das áreas de disposição final do 

lixo urbano, custos adicionais do governo e desperdício dos recursos naturais não renováveis. 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Classificação de resíduos 

sólidos: NBR 10.004. Rio de Janeiro, 2ª Ed. 2004. 

 

BLUMENSCHEIN, R.N.  A sustentabilidade na cadeia produtiva da indústria da 

construção. 2004 249f. Tese (Doutorado). Centro de Desenvolvimento Sustentável, 

Universidade de Brasília, UnB, Brasílis, DF. 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS.  Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento: Agenda 21. Brasília: Coordenação de Publicações, Disponível em: 

(http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/7706). Acesso em: 25 Jan. 2014. 

 

CHEMIN, B.F. Manual da Univates para trabalhos acadêmicos: planejamento, elaboração e 

apresentação, 2. ed. Lajeado: Univate, 2012. 

 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

IBGE. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB/2008). Rio de Janeiro, 2010. 

 

KOHLER, M.C.M.; PHILIPPI JR., A. Agenda 21 como instrumento para a Gestão Ambiental. 

Educação Ambiental e Sustentabilidade. 2003. 

LEOPARDI, M.T.; BECK, C.L.C.; NIETSCHE, E.A. Metodologia de pesquisa na saúde. 

Florianópolis: UFSC, 2002. 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

MANDELLI, S.M.C. Variáveis que interferem no comportamento da população urbana no 

manejo de resíduos sólidos domésticos no âmbito das residências.  267f.  Tese (Doutorado em 

Educação) – Área de Metodologia do Ensino, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

1997. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Política Nacional de resíduos Sólidos. Disponível em: 

(http://www.mma.gov.br/política-de-resíduos-sólidos). Acesso em: 20 Jan. 2014. 

 

RIVETTI, L. V.; SIMONATO, D. C.; COSTA, S.O.; FIGUEIREDO, R. A. Análise documental e 

de percepção acerca da gestão de resíduos em um campus universitário (SP, Brasil). Revista 

Ibero‐Americana de Ciências Ambientais, Aquidabã, v.3, n.1, p.98‐111, 2012. 

 

ROSALES-FLORES M, SALDAÑA-DURÁN C, TOLEDO-RAMÍREZ V, MALDONADO L. 

Caracterización y potencial del reciclado de los residuos sólidos urbanos generados en el 

Instituto Tecnológico de Tepic, una institución de educación superior. Revista Bio Ciências 

2013; 2(3): 216-223. 

 

RUFO, R.C.; PICANÇO, A.P. Avaliação de impactos ambientais e proposta de remediação do 

lixão do município de Porto Nacional- To.  In: XXIII Congresso Brasileiro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, Campo Grande, 18-23 Set. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES MORFO – AGRONÔMICAS INDUZIDAS POR Trichoderma asperellum 

EM PLANTAS DE ARROZ EM SOLO COM RESÍDUO DE RAÍZES DE ARROZ 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

  

Thayná da Cruz Ferreira1; Marcela Cristiane Ferreira Rêgo2; Samanda Perreira Silva3; Ricardo 

Christin Lobato Machado4; Ana Paula Magno do Amaral5; Gisele Barata da Silva6. 

  
1 Graduanda do curso de Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

thayna_ferreira_9@hotmail.com.  
2 Doutora em Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

marcela.c.f.rego@gmail.com. 
3 Graduanda do curso de Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

samandakizy@hotmail.com.  
4 Graduando do curso de Eng. florestal. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

riko.ffx@hotmail.com 

5Mestranda em Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

magno_ana@yahoo.com.br 
6Professora orientadora. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

giselebaratasilva@gmail.com 

 

RESUMO  

O arroz (Oriza sativa) é um cereal de alto valor nutricional e exerce um papel fundamental 

na alimentação. As plantas exsudam pelas raízes inúmeros produtos químicos, alguns dos quais 

com características alelopáticos. O objetivo foi identificar os efeitos da amenização dos danos as 

características morfo - agronômicas induzidas por Trichoderma asperellum em plantas de arroz 

(Oryza sativa L.) em solo com resíduo de arroz. Os tratamentos foram controle em solo sem 

resíduo de arroz e controle em solo com resíduo de arroz, e planta inoculadas com a mistura de 

quatro isolados de T.asperellum e semeadas em solo sem resíduo de plantas de arroz e com 

quatro isolados de T.asperellum e semeadas em solo com resíduo de arroz, perfazendo quatro 

tratamentos com cinco vasos por tratamento, e dez plantas por vazo, em delineamento 

inteiramente casualizado, com vinte plantas por tratamento. De acordo com os resultados de 

comprimento (cm) de folhas de arroz e massa fresca e seca (mg).   Plantas controle em solo sem 

resíduo diferiram  24,29%  e 41,83% em média em relação ao controle em solo com resíduo. E 

em de plantas com T. asperellum (Sem resíduo) diferiram em 3,19% e 18,84% em média em 

relação T. asperellum (com resíduo), respectivamente. Os resultados mais representativos da 

atuação do T. asperellum nos tratamentos (com e sem resíduos) foram na quantidade de Clorofila 

total em que o tratamento T. asperellum (com resíduos) foi o que apresentou melhor resultados 

não diferindo estatisticamente do tratamentos T. asperellum (sem resíduos) que diferiram do 

Controle  (com e sem resíduos), os quais obtiveram os menores valores. Conclui-se que o 

Trichoderma asperellum conseguiu amenizar os danos causados pelas substâncias alelopáticas 

em plantas de arroz, para todos os parâmetros testados no trabalho, principalmente na densidade 

de plantas, área foliar e clorofila total. 

 

Palavras-chave: Alelopáticos. Microrganismo. Danos 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 

1. INTRODUÇÃO 
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 O arroz (Oriza sativa) é um cereal de alto valor nutricional e exerce um papel fundamental 

na alimentação. No Brasil, o cultivo deste cereal é necessário para o abastecimento interno e o 

excedente é exportado. O estado do Rio Grande do Sul (RS) caracteriza-se por ser responsável 

por mais de 61% do que é produzido no Brasil, seguido por Santa Catarina (SC) com 9% 

(SOSBAI, 2014).  

A decomposição de resíduos vegetais no solo é um processo complexo controlado 

principalmente por microrganismos cujo a atividade é afetada diretamente por uma associação de 

fatores bióticos e abióticos (SWIFT, et al., 1979). Inúmeros estudos buscam compreender a 

dinâmica de decomposição de resíduos vegetais que permaneceram sobre o solo após a colheita, 

porem o estudo da dinâmica de raízes no solo é reduzido.  

 As plantas exsudam pelas raízes inúmeros produtos químicos, alguns dos quais com 

características alelopáticos. A alelopatia é reconhecida como um importante mecanismo 

ecológico, que influencia a dominância e a sucessão das plantas, formação de comunidades, 

vegetação clímax, manejo e produtividade de culturas (NOVAES, 2011). É difícil saber com 

precisão se as substancias encontradas no solo, às quais atribuídos efeitos alelopáticos, são 

provenientes diretamente das raízes, ou produzidas pelos microrganismos a elas associadas ou 

liberadas pela decomposição de resíduos orgânicos, os quais se incluem as células mortas 

liberadas pelas raízes. (ALMEIDA, 1990)  

  O fungo Trichoderma spp., é um microrganismo naturalmente encontrado no solo, que 

apresenta uma importante função ecológica, pois participa da decomposição e mineralização dos 

resíduos vegetais, possibilitando um maior acesso aos elementos minerais nele presentes. Outras 

são capazes de solubilizar e disponibilizar para a planta o fosfato de rocha, ferro, cobre, 

manganês e zinco. Também podem melhorar os mecanismos ativos de absorção de cobre, 

fósforo, ferro, manganês, sódio, cobalto, cádmio, cromo, níquel, chumbo, vanádio, magnésio, 

boro, zinco e alumínio; bem como aumentar a eficiência da planta para utilizar alguns nutrientes 

importantes, como o nitrogênio. (MENEZES, et al., 2009) 

Além de suas diversas características, como a produção de metabolitos, complexos de 

degradação de substratos como celulose, quitina e lignina e também possui atividade proteolítica. 

A presença do Trichoderma spp. no solo torna os nutrientes disponíveis para a planta, permitindo 

maior e mais rápida absorção. Por isso, solos contendo Trichoderma spp. Apresenta maior teor 
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húmico, originários da lignina que é decomposta por este. Desta forma, ocorre o aumento da área 

radicular da planta, acompanhado do aumento da massa verde em culturas que são tratadas com 

Trichoderma spp. (HOWELL, 1987). 

Desse modo, a hipótese é que a mistura de isolados de Trichoderma asperellum induzem 

a tolerância aos efeitos deletérios dos resíduos doas solos nas plantas. Assim,  o objetivo foi 

identificar os efeitos da amenização dos danos as características morfo - agronômicas induzidas 

por Trichoderma asperellum em plantas de arroz (Oryza sativa L.) em solo com resíduo de arroz. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

- Material vegetal e microrganismos 

Sementes de arroz (cv. Primavera Cleanfield), foram microbiolizadas com a mistura de 

quatro isolados de Trichoderma asperellum (Ufra T-06, Ufra T-09, Ufra T-12 e Ufra T-52) 

selecionados por FILLIPI et al (2011), armazenados em meio de cultura de BDA (batata, 

dextrose e agar), todos os isolados estão mantidos a ±4oC no banco de microrganismos do 

Laboratório de Proteção de Plantas da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). 

Os tratamentos foram controle em solo sem resíduo de arroz e controle em solo com 

resíduo de arroz, e planta inoculadas com a mistura de quatro isolados de T.asperellum e 

semeadas em solo sem resíduo de plantas de arroz e com quatro isolados de T.asperellum e 

semeadas em solo com resíduo de arroz, perfazendo quatro tratamentos com cinco vasos por 

tratamento, e dez plantas por vazo, em delineamento inteiramente casualizado, com vinte plantas 

por tratamento. 

Nos tratamentos sem resíduos, foram utilizados vasos com 2kg de latossolo amarelo 

distrófico, e submetidos a adubação de fundação, e nos tratamentos com resíduo foram 

adicionados 23 mg de raízes de plantas de arroz, que foram incorporados e incubados por 20 dias. 

A mistura de quatro isolados de Trichoderma asperellum foi obtida com incubação de 

cada isolado em arroz por cinco dias a 28oC em câmara de crescimento, em BDA, a suspensão de 

conídios ajustada em câmara de Neubauer [108 ufc.mL-1]. 

Em seguida as sementes foram desinfestadas com [ETOH- 70%] por 1’, e em [NaClO - 

2%] por 1’e depositadas em papel filtro estéril por 1 hora, e em seguida submersas por 24 horas 

nas suspensões da mistura de isolados de T. asperellum spp. E o controle em água e mantidas a 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

28º C em 115 rpm, e posteriormente será feita a semeadura. 

- Desenvolvimento agro - morfológica  

Aos 21 dias as plantas foram coletadas e avaliados o comprimento e massa seca da folha, 

densidade e área foliar total. a densidade do tecido da folha foi calculada pela razão da massa 

foliar (MF -mg) por unidade de área foliar (UA - cm2) (MFUA) e espessura da folha (EF- cm) 

(DTF, mg.cm-3) (WRIGHT e WESTOBY2002). 

DTF =
MF

UA . EF
 

-Clorofila total 

Foi obtido 15mg da massa fresca da folha e adicionado 250µl 98% EtOH, o tecido foi 

macerado e levado ao banho Maria em temperatura de 80°C por 20 min, e centrifugado por 5 

minutos a 4oC em 13500 rpm, o sobrenadante foi reservado em um novo eppi 2mL. Foi 

adicionado 250 µl de EtOH 80% submetido a banho Maria em temperatura de 80°C por 20 

minutos e centrifugado por 5 minutos a 4oC em 13500 e juntar o sobrenadante no tubo eppi de 

2mL. No tubo com pelete adicionar adicionar 250µl 50% EtOH, e posto no banho Maria em 

temperatura de 80°C por 20 minutos e centrifugado por 5 minutos a 4oC em 13500 e juntar o 

sobrenadante no tubo eppi de 2mL. O sobrenadante das extrações nas três concentrações de EtOH 

foram juntados e homogeneizados e em seguida o teor de clorofila a e b foi determinado, foi 

adicionado 120 µl de EtOH 98%, 40 µl de mix de EtOH 98, 80 e 50% (1:1:1), e 20 µl de extrato 

em cada poço da placa de ELISA. E submetido a absorbância de 645 e 665nm (OD 645nm não 

exceder 0,3; OD 665nm não exceder 0,6). A avaliação foi feita em triplicata. 

-Análise estatística 

Será feita a análise de variância (ANOVA) e teste de Duncan para comparações múltiplas, 

realizada utilizando um software estatístico SPSS 17. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

  De acordo com os resultados de comprimento (cm) de folhas de arroz e massa fresca e 

seca (mg).   Plantas controle em solo sem resíduo diferiram  24,29%  e 41,83% em média em 

relação ao controle em solo com resíduo. E em de plantas com T. asperellum (Sem resíduo) 

diferiram em 3,19% e 18,84% em média em relação T. asperellum (com resíduo), 
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respectivamente(Tabela 1). 

O gênero Trichoderma na promoção de desenvolvimento de plantas pode estar 

relacionada à sua capacidade de associação simbiótica às raízes das plantas, juntamente com sua 

ação decompositora, disponibilizando nutrientes prontamente absorvíveis para as plantas, e, 

ainda, habilidade como agente de controle biológico, inibindo a ação de fitopatógenos, que 

podem interferir de forma direta no desenvolvimento normal da planta (Santos 2008). 

 

Tabela 1. Morfo-agronomica de folhas de plantas de arroz, comprimento (cm), massa fresca e massa seca 

(mg). Obtidas de plantas com 21 dias a partir de sementes microbiolizadas com PGPMs  

Tratamentos 
Comprimento da 

folha (cm) 
Massa seca das folhas (mg) 

T. asperellum1 (com resíduo) 23,77 ± 2,02 a 129 x 102 ± 0,56 x 102 ab 

Controle (com resíduo) 19,97 ± 2,49 b 100 x 102  ± 0,57 x 102 b 

T. asperellum1(Sem resíduo)  23,01 ± 6,21 a 226 x 102 ± 0,69 x 102 a 

Controle (sem resíduo) 23,30 ± 3,20 a 229 x 102 ± 0,98 x 102 a 

1T. asperellum (mistura de quatro isolados: T-06, T-09, T-12 e T-52). 2Erro padrão (P≤0,01).3Médias 

acompanhadas da mesma letra, dentro de uma mesma coluna, não diferiram pelo teste de Scott-Knott 

(P≤0,05). (n=20). 

 

  Para aos resultados de densidade foliar (mg.cm-3) e área foliar total (cm)2. Plantas controle 

em solo com resíduo diferiram  29,73%  e 5% em média em relação ao controle em solo sem 

resíduo. E em de plantas com T. asperellum (Com resíduo) diferiram em 4,87% e 11,73% em 

média em relação T. asperellum (Sem resíduo), respectivamente (Tabela 2). 

 Acosta (2014), em seus resultados na identificação dos compostos das culturas de 

diferentes espécies de Trichodermas e avaliação da atividade alelopática dos extratos em plantas 

de sorgo (Sorghum bicolor), pepino (Cucumis sativus) e corda de viola (Ipomoea grandifolia) os 

isolados T. ressei e T. longibrachiatum tiveram resultados similares. Ambos aumentaram o 

crescimento das raízes nas menores concentrações utilizadas. Esse extrato também inibiu em 30 

% o desenvolvimento da parte aérea. Devido aos resultados similares entre os extratos, os 

compostos como o ácido deidroacético, a anidromevalonolactona e o 2-feniletanol podem estar 

envolvidos nessas atividades. Esses dois Trichoderma spp. são bem reconhecidos pela capacidade 

de aumentar o crescimento das raízes primárias e secundárias e no controle biológico, 

melhorando a absorção de nutrientes e de água (VINALE et al. 2008). 
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Tabela 2. Morfológia de folhas de plantas de arroz, densidade folias e área foliar total. Obtidas de plantas 

com 21 dias a partir de sementes microbiolizadas com PGPMs  

Tratamentos Densidade foliar (mg.cm-3) Área foliar total (cm)2 

T. asperellum1 (com resíduo) 0,41 ± 0,81 a 65,50 ± 20,72 a 

Controle (com resíduo) 0,26± 0,12 b 24,16 ± 6,75 b 

T. asperellum1 + (sem 

resíduo) 
0,39 ± 0,24 a 57,82 ± 20,34 a 

Controle + (sem resíduo) 0,37 ± 0,24 a 22,95 ± 14,34 b 
1T. asperellum (mistura de quatro isolados: T-06, T-09, T-12 e T-52). 2Erro padrão (P≤0,01).3Médias 

acompanhadas da mesma letra, dentro de uma mesma coluna, não diferiram pelo teste de Scott-Knott 

(P≤0,05). (n=20). 

 

Os resultados mais representativos da atuação do T. asperellum nos tratamentos (com e 

sem resíduos) foram na quantidade de Clorofila total em que o tratamento T. asperellum (com 

resíduos) foi o que apresentou melhor resultado não diferindo estatisticamente do tratamentos T. 

asperellum (sem resíduos) que diferiram do Controle (com e sem resíduos), os quais obtiveram os 

menores valores. 

Isso ocorre porque as raízes são bastante afetadas devido ao fato da raiz entrar em contato 

com os aleloquímicos presentes na rizosfera. Esses compostos podem influenciar a absorção de 

água e íons e a germinação das sementes assim como outros aleloquimicos que proporcionam o 

aumento da clorofila nas plantas auxiliadas pela atuação do Trichoderma (SUÁREZ et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clorofila total em plantas de arroz aos 21 dias após semeadura, provenientes de sementes 

tratadas com biopromotores de crescimento. 
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Fonte: Marcela Rego, 2017. 

 

4. CONCLUSÃO   

 
 Desse modo pode concluir que o Trichoderma asperellum conseguiu amenizar os danos 

causadas pelas substâncias alelopáticas em plantas de arroz, para todos os parâmetros testados no 

trabalho, principalmente na densidade de plantas, área foliar e clorofila total. 
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RESUMO 

O levantamento de estatísticas para safras agrícolas é um requisito fundamental para o bom 

planejamento do processo produtivo, evitando perdas e otimizando a produtividade. Desta forma, 

os índices de vegetação são uma importante ferramenta amplamente utilizada para o 

monitoramento agrícola e as estimativas de produtividade. A aplicação do sensoriamento remoto 

é essencial para avaliação de grandes áreas, tornando viável o levantamento de estatísticas 

agrícolas tanto em escala estadual como nacional. O presente trabalho visou identificar a duração 

do ciclo produtivo de culturas agrícolas, em áreas irrigadas por pivôs centrais, a partir da análise 

de perfis temporais gerados pelos produtos do NDVI e MOD13Q1 em uma área localizada no 

estado do Mato Grosso. Foram identificados 197 pivôs centrais ao longo da área de estudo, 

abrangendo oito municípios mato-grossenses, totalizando 26.339,56 ha de área irrigada. Para a 

análise de perfil temporal, foram utilizadas as médias mensais dos valores máximos de NDVI 

extraídos para todos os pontos no período de setembro/2017 a setembro/2018. Foi possível 

observar que o ciclo da cultura durou em média quatro meses para o período estudado, ocorrendo 

o plantio em fevereiro e a colheita em maio, caracterizando-se como cultura anual. Por meio da 

análise de dados do censo agropecuário 2017, observou-se que a soja e o milho são os principais 

cultivos na região, principalmente no município de Sorriso, onde há maior aglomeração de pivôs 

centrais. Apesar do curto período analisado, os resultados mostram que a utilização do NDVI são 

satisfatórios para o monitoramento de safras agrícolas.  

 

Palavras-chave: MODIS, NDVI, perfis temporais.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
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Os levantamentos agrícolas têm sido realizados principalmente através de métodos 

convencionais e informações de órgãos governamentais, porém com a crescente disponibilização 

de dados de sensoriamento remoto tem sido possível realizar o monitoramento das áreas agrícolas 

através do uso desses dados (Oliveira et al., 2015).  

O monitoramento de culturas agrícolas por imagens de satélites é amplamente realizado 

através da aplicação dos índices de vegetação, definidos como combinações de dados espectrais 

de duas ou mais bandas (Moreira, 2000). O mapa de colheita é considerado a informação mais 

completa para visualizar a variabilidade espacial das lavouras, considerando-se os fatores de 

produção (Molin, 2002).  

Segundo Wiengand et al. (1991) e Tucker (1979), o uso de índices de vegetação para 

caracterizar e quantificar parâmetros biofísicos de culturas agrícolas permite reduzir a dimensão 

das informações multiespectrais, através de uma razão simples, fornecendo um dado altamente 

correlacionado aos parâmetros agronômicos.  

O levantamento de estatísticas agrícolas para previsão de safras é um requisito 

fundamental para o bom planejamento do processo produtivo, evitando perdas e otimizando a 

produtividade, assim, favorecendo preços justos (Rizzi e Rudorff, 2003). É crescente o número de 

pesquisas voltadas à estimativa da produtividade desenvolvidas integrando dados 

agrometeorológicos juntamente às imagens de sensoriamento remoto, através de modelos 

matemáticos (Rudorff e Batista, 1990, 1991; Fontana et al., 1998). É fundamental integrar o 

Sistema de informações geográficas (SIG) ao modelo para gerar prognósticos para grandes áreas, 

até mesmo a nível estadual e nacional (Berka e Rudorff, 2003).  

O objetivo do presente trabalho consiste em analisar o perfil temporal e identificar a 

duração do ciclo produtivo de culturas agrícolas em áreas irrigadas por pivôs centrais, a partir dos 

produtos do NDVI e MOD13Q1, em uma área localizada no estado do Mato Grosso.  

 

 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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Área de estudo;  

A área escolhida para a análise abrange oito municípios do estado do Mato Grosso, os 

quais estão parcialmente inseridos na cena Worldwide Reference System (WRS) 226/69 (Figura 

1). Mato Grosso pertence ao bioma amazônico e está inserido na Zona Intertropical, situado 

relativamente próximo ao Equador. Desta forma, há poucas variações climáticas entre as estações 

ao longo do ano, predominando-se temperaturas altas na maior parte do ano (Almeida Junior, 

2015). 

 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

 

Aquisição de dados  
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As imagens do satélite Landsat 8 (sensor OLI), cena WRS 226/69, foram obtidas em 

31/08/2018, período mais recente no qual apresentava menor cobertura de nuvens na região. Para 

a composição colorida foram utilizadas as bandas 4 (Red), 5 (Near-InfraRed) e 6 (Short-Wave 

InfraRed I). Foram adquiridas as séries temporais de NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) provenientes do produto MOD13Q1 do sensor MODIS. Os dados encontram-se 

disponíveis em: https://earthexplorer.usgs.gov/. 

Também foram adquiridos dados em formato shapefile dos pivôs centrais, mapeados e 

disponibilizados pela Agência Nacional da Água (ANA), referentes ao ano de 2014 (disponível 

em: http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/metadata.show?id=328&currTab). As demais 

bases cartográficas para confecção dos mapas foram adquiridas no acervo digital do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: https://mapas.ibge.gov.br/bases-e-

referenciais/bases-cartograficas/malhas-digitais.html. Por fim, foram baixadas as planilhas 

referentes aos dados preliminares do Censo Agropecuário 2017 (disponível em: 

https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/agricultura.html).  

 

Identificação e mapeamento dos pivôs centrais na área de estudo  

Os dados adquiridos da ANA referem-se ao ano de 2014, desta forma, foi necessário 

atualizar o mapeamento dos pivôs através de imagens mais recentes da área de estudo. Desta 

forma, foi utilizada a composição colorida do Landsat para identificação e vetorização dos pivôs 

centrais que foram instalados após o ano de 2014.  

 

Índice de vegetação – NDVI  

Os índices de vegetação são úteis para explorar as propriedades espectrais da vegetação 

nas regiões do visível e do infravermelho próximo, no entanto, tais índices são influenciados por 

parâmetros biofísicos da cobertura vegetal, como a biomassa e o índice de área foliar (Ponzoni e 

Shimabukuro, 2009). Os valores gerados pelo NDVI variam de -1 a 1, valores abaixo de zero e 

próximos a -1 correspondem a alvos que não se enquadram como vegetação, ou pode ser uma 

vegetação menos abundante que apresente baixa reflectância nas faixas do vermelho e 

infravermelho próximo; enquanto valores mais próximos de 1 apresentam vegetações com alta 

reflectância. A equação 1 referente ao NDVI está descrita a seguir. 
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Em que:  

NDVI = Normalized Difference Vegetation Index  

ivp = infravermelho próximo  

v = vermelho 

 

O produto MOD13 contém os índices de vegetação NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) e EVI (Enhanced Vegetation Index). Neste estudo foi utilizado o produto 

MOD13Q1, em formato HDF, apresentando resolução de 250 m, disponibilizados em mosaicos 

em intervalos de 16 dias (reamostrados, corrigidos atmosfericamente e com presença mínima de 

nuvens). Foi utilizada uma série temporal referente ao período de um ano: setembro/2017 a 

setembro/2018. Para visualizar a área de estudo com um maior nível de detalhamento, o NDVI 

foi aplicado à imagem Landsat referente a setembro/2018.  

Para análise dos perfis temporais, foram utilizadas as médias mensais dos valores de 

NDVI do produto MOD13Q1. Foram extraídos os valores máximos de NDVI de cada mês para 

todas as áreas irrigadas por pivôs centrais, por meio de ferramentas de geoprocessamento 

disponíveis no software ArcGis, e posteriormente, foram exportados para uma planilha 

eletrônica.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram identificados 197 pivôs centrais distribuídos ao longo dos oito municípios da área 

de estudo, totalizando uma área de 26.339,56 ha (Tabela 1). 

 

 

 

 

Tabela 1 - Número de pivôs centrais mapeados e área total irrigada por 
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municípios.  

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Pode-se observar que Sorriso, Nova Ubiratã e Vera somam 90% do total de área irrigada 

por pivô central. Enquanto os demais municípios apresentam poucos pivôs centrais isolados. Na 

figura 2, está apresentado o NDVI gerado para a área de estudo e a espacialização dos pivôs 

centrais, bem como são observados os nove pivôs centrais que apresentam as maiores áreas em 

hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa de NDVI para setembro/2018 e as maiores áreas de pivôs centrais. 
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Legenda: (1) Vera, 229,61ha; (2) Sorriso, 246,28ha; (3) Nova Ubiratã, 213,23ha; (4) Sorriso, 

211,77ha; (5) Sorriso, 211,70ha; (6) Sorriso, 210,08ha; (7) Nova Ubiratã, 205,78ha; (8) Vera, 

212,72ha; (9) Nova Ubiratã, 207,38ha.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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Na Figura 3 está representado o perfil temporal de NDVI do produto MOD13Q1 para o 

período analisado, pode-se observar a duração do ciclo da cultura, o plantio ocorreu no mês de 

fevereiro de 2018, onde observamos o aumento da curva do índice de vegetação. O NDVI atingiu 

o seu valor máximo em abril, ou seja, época de maior vigor vegetativo das culturas e anterior à 

maturação das mesmas. Por fim, a colheita ocorreu no final de maio de 2018, onde notamos a 

diminuição no valor do NDVI, totalizando um ciclo de 4 meses.  

 

Figura 3 – Perfil temporal de NDVI do produto MOD13Q1 para a safra 2017/2018. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).  

 

O resultado do perfil temporal de NDVI mostra que o plantio foi realizado entre o final do 

período chuvoso e início do período seco em Mato Grosso. O ciclo de quatro meses da cultura 

observado na figura 3 caracteriza-se como cultura anual. Para afirmar qual(is) cultura(as) são 

cultivadas na área de estudo seria necessário obter dados de campo. No entanto, dados de 

produtividade em toneladas, obtidos a partir do Censo Agropecuário do IBGE (2017), mostram 

que as principais culturas cultivadas nos oito municípios analisados são a soja (Glycine max L.) e 

o milho (Zea mays L.), figuras 4 e 5, respectivamente. 
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Figura 4 – Produtividade de soja em toneladas por município. 

 

Fonte: Adaptado do Censo Agropecuário 2017. 

 

Figura 5 – Produtividade de milho em toneladas por município. 

 

Fonte: Adaptado do Censo Agropecuário 2017. 
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O município de Sorriso, além de apresentar o maior número e área de pivôs centrais entre 

os municípios analisados, também lidera a produção de soja e milho, ultrapassando 2.000.000 t. 

Seguido por Nova Mutum, que apesar de apresentar poucos pivôs centrais dentro da área de 

estudo, aparece como segundo lugar com a produção de soja e milho em torno de 1.500.000 t. em 

contrapartida, Vera apesar de ser o terceiro município com maior área irrigada, está em posições 

mais baixas no quesito produtividade. Há algumas hipóteses para explicar estes cenários opostos, 

um deles seria a desativação de pivôs centrais, resultando na diminuição da produtividade, o 

período em que foram obtidas as informações pelo IBGE, ou ainda os cultivos podem estar sendo 

realizados em outros sistemas de irrigação.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos mostraram que apesar da baixa resolução espacial dos sensores 

MODIS (250 m), a alta periodicidade das imagens possibilitam analisar perfis temporais e 

estimar o ciclo de culturas agrícolas, e a partir daí, auxiliar no monitoramento e planejamento da 

produção.  

A média mensal dos valores de NDVI demonstrou que para o período analisado ocorreu 

um ciclo anual, de fevereiro a maio, entre o final do período chuvoso e o início do período seco, 

época propícia para o cultivo de culturas como a soja e o milho. Desta forma, dados do Censo 

Agropecuário corroboram para os resultados deste trabalho, podendo-se estimar que grande parte 

das áreas de pivôs centrais é composta por milho e soja, devido a sua alta produtividade e 

predominância na área de estudo.  
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RESUMO 

A Leptospirose é uma doença tropical negligenciada que encontra no município de Belém, capital 

do Estado do Pará, características naturais propulsoras ao seu desenvolvimento, devido a sua alta 

temperatura e pluviosidade associada a um precário saneamento básico. Dessa forma, o objetivo 

deste trabalho foi analisar o comportamento da epidemiologia da leptospirose no período de 2010 

a 2017 comparando-o às características sociais e ambientais, tendo em vista que a sua 

justificativa permeia os elevados gastos públicos voltados ao tratamento da doença, quando os 

problemas poderiam ser sanados mediante investimentos na prevenção. A metodologia consistiu 

em uma pesquisa de caráter descritivo, que compreendeu a retirada dos dados de leptospirose, 

sexo, faixa etária e escolaridade do SINAN, utilizando o Sistema DATASUS com posterior 

tratamento de dados no Microsoft Excel. Os resultados apontaram 502 casos de leptospirose no 

período de estudo que estão diretamente relacionados à precariedade no saneamento ambiental e 

atingem a população de menor escolaridade, faixa etária economicamente ativa e do sexo 

masculino. Portanto, notou-se que a participação social interfere diretamente nas ações 

governamentais propostas para saúde, saneamento e educação e elas podem ser fundamentais 

para a diminuição dos casos da doença quando associadas à projetos públicos de saneamento 

ambiental.  

 

Palavras-chave: Saneamento. Resíduos. Doenças.  
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1. INTRODUÇÃO  

No decorrer dos anos, a partir do crescimento populacional e as consequentes 

modificações no meio ambiente advindas das atividades humanas, a epidemiologia das doenças 

também sofreram alterações, posto que, a dinâmica homem-ambiente são elementos 

fundamentais para caracterizar os fatores de riscos responsáveis pelo adoecimento. Nesse 

contexto, cerca de 15% a 16% das doenças poderiam ser evitadas por medidas ambientais 

(FEITOSA, 2016).  

No Brasil, as condições de saneamento ambiental, apesar de apresentarem melhoras nos 

últimos anos, ainda são deficientes. Segundo dados do Instituto Trata Brasil (2018) 83,3% dos 

brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada, 51,92% da população têm acesso à 

coleta de esgoto, onde são tratados apenas 44,92% e cerca de 13 milhões de crianças e 

adolescentes não têm acesso ao saneamento básico. Na região Norte, apenas 55,37% da 

população é abastecida com água tratada, a coleta de esgoto é de 10,45% com tratamento de 

18,3%.  

Ainda, associado à falta de saneamento ambiental, a degradação em ecossistemas, 

condições de pobreza, baixa escolaridade, alta natalidade, falta de planejamento e adensamento 

populacional, podem afetar a saúde de populações humanas, capazes de alterar o equilíbrio entre 

espécies nocivas ao homem e seus predadores naturais (SACCARO-JUNIOR, 2016).  

O município de Belém, capital do Estado do Pará, apresenta características naturais 

propulsoras ao desenvolvimento da leptospirose, que é uma doença negligenciada, devido a sua 

alta temperatura e pluviosidade associada a um precário saneamento básico. Ainda, seu processo 

de urbanização e expansão impacta o meio ambiente, afeta a qualidade de vida das pessoas e 

provoca mazelas socioambientais, em virtude das falhas na prestação de serviços públicos básicos 

e indispensáveis para a comunidade, como é o caso do saneamento básico, principalmente no 

tocante à coleta e tratamento do esgoto sanitário, da drenagem e do resíduo sólido são problemas 

ambientais recorrentes enfrentados pela população belenense e contribuintes para os números 

elevados de leptospirose no município (CARNEIRO et al., 2018).  

Este cenário ocasiona elevados custos sociais e econômicos, pois aumenta os índices de 

mortalidade e reduz a produtividade dos trabalhadores durante o período em que ficam doentes, 
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significando 49,8 milhões de dias de afastamento ao longo de um ano com uma média de 3,32 

dias de afastamento por pessoa (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).  

A doença é transmitida ao homem pelo contato com a urina de animais infectados ou 

água, lama ou solo contaminados pela bactéria. Existem mais de 200 sorotipos descritos em 19 

grupos, tratando-se da espécie de maior interesse a Leptospira interrogans, onde seu período de 

incubação pode variar de 1 a 30 dias, sendo tipicamente entre 7 e 14 dias após a situações de 

risco (TEIXEIRA; SANTANA; BARBOSA, 2018).  

Dessa forma, melhorias na qualidade da água, no saneamento básico e nas condições de 

higiene da população poderiam reduzir os casos de leptospirose, sobretudo em grupos etários 

mais vulneráveis, como crianças e idosos (PAIVA & SOUZA, 2018).  

O presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento da epidemiologia da 

leptospirose no período de 2010 a 2017 comparando-o às características sociais e ambientais, 

tendo em vista os elevados gastos públicos voltados ao tratamento da doença, quando os 

problemas poderiam ser sanados mediante investimentos na prevenção, sobretudo ao que 

concerne ao saneamento ambiental.  

 

2. METODOLOGIA  

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

A pesquisa foi desenvolvida no município de Belém do Pará, localizada na região Norte 

do Brasil. Segundo o IBGE a sede municipal apresenta coordenadas geográficas: latitude 

01°27’21” Sul e longitude 48°30’16” Oeste. O município de Belém possui uma área territorial de 

1.059,458 km2 (IBGE, 2018).  

O município apresenta clima quente e úmido, com pluviosidade de aproximadamente 

2.834mm/ano. No que se referem ao aspecto térmico, as médias anuais mais elevadas encontram-

se nas faixas de 25° a 26°C, sendo que as chuvas não se distribuem igualmente durante o ano, 

tendo maior concentração nos meses de janeiro a junho (FAPESPA, 2017).  

 

2.2 TIPO DE PESQUISA  

Quanto ao procedimento o qual se conduziu o estudo, é considerada uma pesquisa 

bibliográfica e documental, pois foram recolhidos informações e conhecimentos acerca do 



 

 

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

problema, além de tratar e interpretar informações brutas. 

Por se tratar de uma pesquisa que busca o aprofundamento de conceitos, proporcionar 

uma visão geral acerca da doença, observação, análise e interpretação dos fatos, é considerada 

quanto aos seus objetivos de cunho exploratório e descritivo. Quanto à abordagem do problema, a 

pesquisa é considerada quantitativa, visto que foram utilizados instrumentos estatísticos no 

tratamento dos dados.  

 

2.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS  

Os dados foram obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

através da plataforma DATASUS do Ministério da Saúde. A primeira etapa realizada foi a 

filtragem dos casos confirmados de Leptospirose no estado do Pará e no município de Belém, no 

período de 2010 a 2017, posteriormente foram selecionados o número de casos de acordo com as 

variáveis sexo, faixa etária e escolaridade apenas para o município. Com isso, foram 

contabilizados 502 casos confirmados da doença em Belém nos anos de estudo. Esses dados 

foram organizados no Microsoft Excel 2013 para montagem dos gráficos e tabelas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Figura 1 apresenta a comparação do número de casos de Leptospirose no município de 

Belém e no estado do Pará no período de 2010 a 2017. Durante o período foram notificados 502 

casos na capital paraense, enquanto os números estaduais giraram em torno de 1005 casos.  

Figura 1- Comparação dos casos de leptospirose no estado do Pará e capital no período de 2010 a 

2017. 

 

Fonte: Adaptado de SINAN/SVS/MS.  
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Nota-se que houve variações dos casos ao longo dos anos mantendo-se com um número 

alto, no entanto a partir de 2014 esses números foram decrescentes. Essa diminuição é justificada 

pela implementação do acompanhamento e avaliação do programa da leptospirose nos 

municípios prioritários (que incluem a capital do estado), implantação do plano piloto do 

protocolo de diagnóstico e tratamento da leptospirose e elaboração de material educativo para 

profissionais de saúde e população em geral de acordo com o Plano Estadual de Saúde (SESPA, 

2016).  

Na Tabela 1 é possível observar a distribuição dos casos a partir da análise da 

escolaridade dos habitantes do município de Belém. Os números mostram que o maior percentual 

afetado foram os de “5ª a 8ª série incompleta” ao serem excluídos os “ignorados”, enquanto que o 

menor percentual foram os habitantes de “nível superior completo” e “analfabeto”.  

Tabela 1- Distribuição do número de casos de leptospirose a partir da escolaridade dos habitantes 

de Belém, nos anos de 2010 a 2017. 

 

Fonte: Adaptado de SINAN/SVS/MS.  

 

Ao serem analisados os indivíduos de “5ª a 8ª série incompleta” e “nível superior 

completo”, nota-se que esse resultado corrobora com vários estudos relacionados ao tema 

(GONÇALVES et al., 2016; CARVALHO & MENDONÇA, 2018; TEIXEIRA; SANTANA; 

BARBOSA, 2018), uma vez que pessoas de menor escolaridade tendem a adoecer mais.  

Em relação ao “ignorado”, nota-se uma forte subnotificação existente. Ou seja, supõe-se 
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que grande parte das pessoas que não declararam sua escolaridade está na faixa de baixa 

escolaridade (MELO et al., 2018). Em relação ao “analfabeto”, seus números são baixos pela 

diminuição da taxa de analfabetismo no Brasil, especialmente da população idosa que era a faixa 

etária mais atingida (FREITAS et al., 2018). 

Esse adoecimento da população de menor escolaridade é explicado pelo alto número dos 

casos ocorrerem entre pessoas que habitam ou trabalham em locais com infraestrutura sanitária 

inadequada e expostas à urina de roedores ou ainda pelas inúmeras profissões que giram em torno 

de pessoas de baixa escolaridade e com grande contato com as Leptospiras, como trabalhadores 

em limpeza e desentupimento de esgotos, garis e catadores de lixo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017), uma vez que indivíduos mais escolarizados possuem vantagens para a inserção no 

mercado de trabalho, apresentando maior facilidade de encontrarem emprego de melhor 

qualidade (CAMPOS et al., 2016).  

Além disso, pessoas sem nenhuma ou com baixa escolaridade têm dificuldades em 

assimilar informações sobre a doença e suas formas de prevenção como mostram estudos de 

Carvalho et al. (2017).  

A Figura 2 compreende a faixa etária mais acometida pela doença; nesse caso, pode-se 

observar que pessoas entre 20-59 anos estão entre o maior número de casos quando comparadas 

as outras. A leptospirose não apresenta tendência à determinada faixa etária, porém o fato da 

maioria da população economicamente ativa estar contida nesta faixa etária propõe-se uma 

relação da mesma com a realização de trabalhos em condições insalubres e o impacto econômico 

desta doença (GONÇALVES et al., 2016).  
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Figura 2 - Distribuição do número de casos de leptospirose por faixa etária dos habitantes de 

Belém, no período de 2010 a 2017. 

 

Fonte: Adaptado de SINAN/SVS/MS. 

 

A Tabela 2 exibe o percentual do número de casos de acordo com o sexo. A população 

masculina em todos os anos abordados é a mais acometida pela leptospirose.  

 

Tabela 2 - Distribuição do número de casos de leptospirose a partir do sexo dos habitantes de 

Belém, no período de 2010 a 2017. 

 

Fonte: Adaptado de SINAN/SVS/MS.  

 

Embora não exista uma predisposição de gênero ou idade para contrair a infecção, estudos 

de Gonçalves et al. (2016) e Carvalho et al. (2017) apontam que a predominância de ocorrência 

em homens adultos está associada à maior exposição aos riscos de adquirirem a doença, uma vez 

que ao estarem mais envolvidos com a limpeza da residência e desenvolverem atividades 

ocupacionais insalubres em trabalhos informais e de baixa qualificação, submetem-se à situações 
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ou práticas que facilitam a infecção, como coleta de lixo urbano, limpeza de bueiros, instalação e 

manutenção de rede de esgoto, entre outras atividades consideradas de maior risco.  

Conforme os dados obtidos foi possível constatar que os casos de leptospirose diminuíram 

ao longo dos anos, em contrapartida, de acordo com a Figura 3, a doença continua com uma alta 

taxa de incidência e percentual de letalidade em 2017, 2,9 e 19,04%, respectivamente. Já a taxa 

de incidência nacional em 2017 foi de 1,4 e a letalidade foi de 8,35%.  

A partir disso, nota-se que os dados da capital paraense continuam acima da média 

nacional, isso se dá pelas condições socioeconômicas e ambientais da região, caracterizadas por 

precariedade de infraestrutura social, já que há grandes áreas de pobreza, habitantes adultos com 

baixa escolaridade, crescimento populacional desordenado, falta de planejamento e intensos 

problemas de saneamento, especialmente relacionados a drenagem, concedendo a Belém a 98º 

posição no ranking do saneamento de 2018 realizado pelo Instituto Trata Brasil (SEGURADO; 

CASSENOTE; LUNA, 2016; GONÇALVES et al., 2016; TEIXEIRA; SANTANA; BARBOSA, 

2018). 

 

Figura 3 - Taxa de incidência e percentual de letalidade da leptospirose em Belém do Pará no 

período de 2010 a 2017. 

 

Fonte: Adaptado de SINAN/SIM/IBGE.  
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4. CONCLUSÃO  

A doença citada neste estudo apontou sua estreita relação com a deficiência de 

saneamento básico na região metropolitana de Belém.  

A participação social interfere diretamente nas ações governamentais propostas para 

saúde, saneamento e educação. Com a inserção de orientações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável e consequente redução da poluição, admitem-se projetos de compostagem doméstica, 

comunitária e institucional de resíduos sólidos, que quando aplicados em comunidades e escolas 

contribuem na redução de resíduos gerados no meio urbano, promovendo assim a diminuição dos 

casos de leptospirose mediante a atenuação das obstruções de canais que favorecem o acúmulo de 

água.  

Quanto ao controle de roedores é imprescindível o acondicionamento e destinação 

adequada dos resíduos gerados, além do armazenamento correto dos alimentos, desinfecção e 

vedação de caixas d’água e fechamento de frestas por onde os roedores possam passar.  

Há outras propostas válidas para a redução dos casos de leptospirose, mas a eficiência de 

sua aplicabilidade depende do comportamento social e do comprometimento do poder público 

para com a sociedade, por exemplo, enquanto a prefeitura se compromete com a infraestrutura 

das obras de saneamento e melhorias nas habitações humanas, os habitantes de áreas mais 

propensas a alagamentos devem evitar contato direto com água ou lamas de enchentes ou 

esgotos, e sempre utilizar hipoclorito de sódio para desinfetar o local. 
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