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APRESENTAÇÃO 

 

No período de 11 a 13 de dezembro de 2019, o Programa de Pós-Graduação em 

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

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

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

oitava edição, o tema abordado foi: Consciência Ambiental: Desafios Na Relação Ser 

Humano-Natureza.  

Em 2019, o Simpósio recebeu 676 inscrições. Os inscritos submeterem 203 

resumos e 281 trabalhos completos. Após o processo de avaliação, realizado pela 

Comissão Científica do Simpósio, foram aceitos 178 resumos e 219 trabalhos completos. 

Todos os trabalhos aceitos foram disponibilizados nos Anais do evento e estarão à 

disposição dos simposistas no site do Simpósio.  

Externo meus agradecimentos pela participação de todos no VIII Simpósio de 

Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia, e expresso aqui meu convite 

para reencontrá-los na nona edição do evento.   

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Professor e Pesquisador da Universidade do Estado do Pará 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar um estudo e identificar os principais 

fatores socioambientais que resultam do despejo irregular de materiais inservíveis na 

Avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, na cidade de Belém do Pará. Além de 

realizar uma análise crítica no que tange aos problemas sociais ocasionados pelo descarte 

desenfreado,pretende propor soluções alternativas que possam reduzir este gargalo 

social.Visa ainda, explorar aspectos positivos economicamente viáveis que possam frear este 

despejo irregular. A pesquisa foi desenvolvido por meio de estudo exploratório de caráter 

descritivo e qualitativo em artigos científicos de base de dados, revistas, entre outras 

publicações, seguido de pesquisa de campo com aplicação de questionário semi-estruturado. 

A partir dos resultados, evidenciou-se aspectos como a frequência de coletas seletivas 

realizadas por parte do serviço público municipal, no que se refere aos materiais inservíveis 

descartados pela população as margens do canal da avenida;a compreensão dos moradoresem 

relação aos problemas que podem ser ocasionadosem decorrência do despejo irregular eo 

entendimento deconceitos básicos sobre meio ambiente e saúde pública, dentre outros 

aspectos. Diante da problemática identificada, constatou-sea relevância da aplicação de 

práticas de Economia Circular e Logística Reversa, como estratégias para a redução de 

descarte de materiais, poluição, danos ambientais e problemas sociais causados pela 

interferência do homem no meio urbano.  

 

Palavras-Chave: Entulho. Descarte Irregular. Problemas Sociais.  

Área de Interesse: Sociologia Urbana 
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1. INTRODUÇÃO 

Os padrões acelerados e progressivos de consumo e o crescimento da população a 

partir do século XX,contribuíram para a ocorrência do descarte inadequado de diversos 

materiais e desencadearam consequentemente a problemática do acúmulo de resíduos sólidos 

(ARAUJO, GOUVEIA & Oliveira, 2017).  

A ineficiência em iniciativas de políticas públicas e educação ambiental para conter 

o descarte irregular, contribuem para a destinação incorreta desses materiais inservíveis 

chegam ao final da sua vida útil. Diante deste quadro, nota-se que com a ausência destas 

políticas públicas, com atuação de forma mais enérgica e eficaz, só contribui para o 

crescimento e agravamento desta situação de descarte irregular de materiais em vias públicas 

e que com seu acúmulo, forma o que hoje habitualmente conhecemos popularmente como 

“entulho” (GONÇALVES et al., 2018).  

Dessa forma, podemos compreender, que o aumento da geração de resíduos de pós-

consumo, possuem diversos resultados negativos, como o custo elevado para a coleta e 

destinação correta destes materiais de pós-consumo. Dificuldade para encontrar áreas 

disponíveis, por conta do inchaço urbano e por conta de áreas de conservação ambiental.  

É bem verdade, que o desperdício de matéria-prima pela indústria pela falta de 

políticas de reaproveitamento, contribuem para o agravamento deste cenário. Por conta disso, 

os resíduos deveriam passar por uma reintegração a cadeia produtiva como matéria-prima ao 

invés de retornar a natureza como resíduos poluentes.  

Neste estudo pode ser observado, que quando os resíduos gerados pelas sociedades 

modernas, não recebem a destinação correta, ou ainda, pela ineficiência da coleta seletiva, 

temos a proliferação de vetores transmissores de doenças; entupimento de redes de drenagem 

urbana, enchentes; contaminação do solo, ar e água; degradação do ambiente e depreciação 

imobiliária (SELANDER & VALDIVIA, 1999). 

Portanto, ao verificar a ocorrência desta atividade em vias públicas, próximas a 

canais, o objetivo deste trabalho é identificar os principais fatores socioambientais que 

resultam do descarte irregular de materiais inservíveis na Avenida Visconde de Inhaúma, no 

bairro da Pedreira, na cidade de Belém do Pará. 
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Figura 1- Ponto de descarte de materiais inservíveis próximo a Travessa Humaitá. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Figura 2- Ponto de descarte de materiais inservíveis na Travessa do Chaco. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 Figura 3-  Ponto de descarte de materiais inservíveis na Travessa Curuzú. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Diante do contexto vivenciado pelos moradores da Avenida Visconde de Inhaúma 

referente ao manejo insustentável do material inservível e seu despejo no canal presente nesta 

localidade, surgiu à necessidade de uma solução capaz de transmudar o resíduo supracitado 

da condição de inutilização para a condição de reaproveitamento e com funcionalidade.  

Conforme postula Macarthur (2017), a economia circular surge em contraposição do 

antigo modelo de economia linear. Tem por princípio se restaurar e se regenerar, visa reduzir 
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impactos ambientais por meio de um novo modelo econômico de ciclo contínuo e não 

sistêmico com desenvolvimento positivo e moldes técnicos que contribuem com a resiliência 

dos materiais, objetivando um capital natural que minimiza riscos pelo uso de fluxos 

renováveis. 

Figura 4- Ciclo de vida de matéria prima em uma Economia Linear e em uma Economia 

Circular. 

Fonte: https://www.gruposalmeron.com.br 

 

Figura 5- Dinâmica de funcionamento da Logística Reversa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.refrescosbandeirantes.com.br 

 

Em vista disso, a economia circular emerge como uma alternativa extremamente 

atrativa e positiva, pois enquadra-se em padrões éticos de produção por meio de ações 

integradas entre agentes produtores e agentes consumidores, visando aliar retorno econômico 

e manejo sustentável dos resíduos gerados. 

Assim, como a economia circular, a logística reversa, destaca-se como alternativa 

viável para a redução do descarte irregular de materiais inservíveis ou que chegaram no 

último estágio de sua vida útil.  

Neste sentido, pode ser compreendida, conforme nos lembra Leite (2002, p. 1): 
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Entendemos a Logística Reversa como a área da Logística Empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo, e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós - consumo ao 

ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, através dos Canais de Distribuição 

Reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. 

 

 

Nessa perspectiva, Leite (2002, p1), denomina de Logística Reserva de Pós – 

Consumo, o departamento de atuação da Logística Reversa, que se preocupa com o fluxo 

físico e as informações tangentes aos bens de pós – consumo rejeitados pela sociedade em 

geral que ao invés de serem descartados de forma irregular, retornam ao ciclo produtivo por 

meio de canais de distribuição reversivos específicos.  

Segundo Leite (2003), para tratar de logística reversa de pós-consumo, é necessário 

compreender a dinâmica do ciclo de vida útil de um produto, ou seja, a vida útil de um bem 

é entendida como o decurso do tempo, após a saída da linha de produção até o momento em 

que o consumidor final desenlace-se deste bem. Assim, temos a configuração de um bem de 

pós-consumo quando se chega ao fim de sua vida útil. 

Ainda nos pensamentos de Leite (2002, p.1), temos como definição de bens de pós-

consumo, os produtos ou materiais que chegam no final de sua vida útil ou usados com 

possibilidade de reutilização. Objetivo principal é o de agregar valor a um produto logístico 

constituído por bens ou materiais inservíveis, que ainda possuem condições de reutilização, 

por produtos descartados por terem atingido o fim de vida útil e por resíduos industriais. Tais 

produtos de pós-consumo poderão ser provenientes de bens duráveis ou descartáveis e 

fluírem por canais reversos de reuso, desmanche, reciclagem até a destinação final.  

 

3. METODOLOGIA 

A primeira etapa foi consistiu na delimitação do local de aplicação da pesquisa e a 

formulação de um questionário semi-estruturado capaz de abranger quesitos importantes para 

se traçar uma linha de análise, os quesitos das questões foram referentes a: 

• Realidade social: gênero, idade, grau de escolaridade, e forma de obtenção de renda; 

• Realidade ambiental: percepção ambiental dos moradores. 

Na segunda etapa o questionário foi aplicado em local pré-definido, devido à 

existência de canal onde ocorre despejo de diversos resíduos em seu entorno. Portanto, 

escolheu-se a Avenida Visconde de Inhaúma, em Belém do Pará, os moradores da localidade 
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foram o público alvo. Após a aplicação dos questionários, os dados obtidos foram 

organizados em gráficos para posterior análise. Tal estudo ocorreu com suporte de literaturas 

capazes de embasar esta formulação. 

Por conseguinte, na terceira etapa, fez-se um esboço contendo as evidências 

disponíveis a partir da análise dos dados obtidos por meio do questionário e literatura de base 

científica. 

4. RESULTADOS 

A obtenção de dados ocorreu através de questionário semi-estruturado que foi 

aplicado a 33 indivíduos, sendo 18 do gênero masculino e 15 do gênero feminino. Dessa 

forma, foi possível realizar uma breve análise de perfil dos moradores da Avenida Visconde 

de Inhaúma. A seguir, demonstram-se informações como gênero, idade, escolaridade e forma 

de obtenção de renda. 

 

Figura 6- Distribuição dos entrevistados, conforme o gênero e nível de escolaridade. 

 

Fonte: Pesquisa dos autores, 2019 

 

Figura 7- Descrição das principais fontes de renda dos entrevistados. 

 
Fonte: Pesquisa dos autores, 2019. 
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De acordo com os dados demonstrados no Gráfico 1, pode-se observar que a faixa 

etária de todos os entrevistados é representada pelo intervalo de 30 anos a 60 anos. Sendo 

que cerca de 55% relatou ter ensino médio, 33% ensino fundamental incompleto e 12% 

superior incompleto. E com relação à forma de obtenção de renda em média 40% é 

proveniente de trabalho informal. Nos gráficos 1 e 2 é possível observar estas distribuições 

de valores de modo mais detalhado e separados por gênero. 

Ressalta-se que a relevância dos dados descritos acima é identificar o perfil dos 

entrevistados, e puderam-se observar durante as entrevistas alguns fatores comuns. Por 

exemplo, quando questionados sobre as seguintes indagações: 

● O descarte de entulhos na beira do canal traz consequências à saúde? 

● Este ato (descarte irregular de entulhos) é um problema para a comunidade? 

● Neste perímetro a prefeitura realiza limpeza/recolhimento desses materiais 

descartados? Com que frequência? 

● Existe alguma ação informativa sobre o descarte correto destes materiais? 

● O entulho despejado na beira do canal pode ser reciclado ou reutilizado? Pode gerar 

retorno econômico?  

Todos entrevistados responderam “sim” para os questionamentos listados acima. 

Portanto, identificou-se que na visão dos entrevistados o descarte irregular de entulhos gera 

problemas para a comunidade, principalmente, em relação a saúde, corrobora para a 

proliferação de mosquitos, ratos e em alguns trechos ocupa metade da pista o que dificulta a 

passagem de pessoas e automóveis.  

Outro fator é a periodicidade com que a prefeitura recolhe estes entulhos, segundo os 

moradores pelo menos 4 vezes na semana ocorre a limpeza e recolhimento destes materiais, 

porém, o descarte acontece todos os dias e em diferentes horários, e as pessoas que realizam 

este tipo de ação são provenientes, também, de outros bairros próximos a avenida em sua 

maioria.  

É comum na área ter pessoas que verificam os entulhos em busca de materiais como 

garrafa PET, alumínio e ferro, e utilizam como forma de obtenção de renda, vendendo para 

sucatarias e empresas de reciclagem. No entanto, estas ações não são suficientes para 

solucionar a problemática em questão (descarte irregular de entulhos em torno do canal). 

Nota-se que a solução vai além de ter uma assiduidade da prefeitura em recolher o material 

despejado e conscientização da população ao entorno.  
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Durante a entrevista alguns dos relatos era que não havia outro lugar para ocorrer esse 

tipo de atividade. Cita-se também que há um número vulgo “disque entulho”, em que os 

moradores ligam informando que tem certa quantidade de entulho a ser recolhido, no entanto, 

são raras as vezes que atendem as ligações, o que se torna uma responsabilidade unicamente 

da prefeitura de limpar o local. 

Outras perguntas foram realizadas e suas respostas estão exemplificadas nos gráficos 

a seguir. 

Figura 8- Verificação de grau de entendimento da população sobre entulho e sua destinação correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de autores, 2019. 

 

Figura 9-  Verificação de a população separa os resíduos gerados e se descarta de forma 

irregular este resíduo. 
 

Fonte: Pesquisa dos autores, 2019. 

Nos gráficos demonstrados, nota-se que os moradores têm certa consciência 

dasconsequências geradas pelo descarte irregular de entulho, porém como relatado 

anteriormente, realizam essa atividade por não visualizarem outras alternativas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado o exposto, identificou-se que ocorre o simples descarte de materiais inservíveis 

e como solução a esta problemática, pode ser destacado o modelo econômico circular que 

tenta redesenhar o ciclo de produção, excluindo a etapa de descarte final e substituindo-a por 

um padrão em círculo. Executa a fuga do modelo econômico frequente que extrai, transforma 

e descarta. Pois, esta economia é um sistema com ênfase em reduzir os impactos negativos 

gerados para o meio ambiente e para a sociedade. 

Portanto, devido ao elevado índice de entulho (materiais inservíveis), descartado na 

região da Avenida Visconde de Inhaúma, chegou-se à proposta de solução viável por meio 

da economia circular e logística reversa, visto que boa parte das pessoas abordadas encontra-

se em realidade de desemprego, subemprego ou não possuem renda fixa, neste sentido, estas 

duas propostas apresentadas para a redução de descarte irregular, podem também, servir de 

alternativas de emprego e renda para esta população desassistida que vive sob esta realidade 

de desemprego. 

Por fim, nesta perspectiva, a partir dos postulados das alternativas propostas, 

desenvolver um sistema econômico que incorpore-os resíduos novamente a cadeia produtiva 

com o intuito de se eliminar os descartes irregulares e diminuir os impactos socioambientais, 

moldando uma nova cultura de produção, consumo e (não) descarte, construindo um capital 

econômico-ambiental mais social. 
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RESUMO 
 

A poluição do ar, prevalentemente em virtude do material particulado (MP), é o principal 

encarregado dos efeitos nocivos no ambiente e na saúde. O material particulado 

corriqueiramente é definido por um conjunto de partículas sólidas e líquidas em suspensão 

por um gás. No Brasil, dentre as 27 unidades federativas, 20 delas não realizam o 

monitoramento da qualidade do ar ou utilizam técnicas obsoletas. Portanto são necessários 

sistemas de monitoramento para obter informações sobre as concentrações MP e tornar 

estas informações acessíveis ao público.Este estudo teve como principal foco realizar 

Testbed com o  sensor SDS011 na leitura de MP10eMP2.5,simulando situações reais  e 

cotidianas,para obter o tempo de resposta em situações críticas de poluição atmosférica a 

nível micrometeorologico. Quanto as respostas do sensor, foi detectado um pico de MP10 

às 17h33min próximo a 280 µg/m3. Para a concentração de MP2.5 o maior valor obtido foi 

em torno 160 µg/m3. A vantagem de uma plataforma de monitoramento de baixo custo é 

ser aplicada em situações que incluem transporte do sensor por pessoas com doenças 

respiratórias ou ainda em ambientes estacionário como empresas interessadas em 

identificar a concentração de suas emissões e submeter um possível controle da qualidade 

do ar na localidade. 

 

Palavras-chave: Monitoramento. Material Particulado. Qualidade do Ar. 

Área de Interesse do Simpósio: Tecnologia Industrial. 
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1. INTRODUÇÃO 

A degradação da qualidade ambiental é resultante de inúmeros fatores, 

principalmente a poluição atmosférica, que está entre as principais questões ambientais no 

mundo, representando um desafio tecnológico e regulatório significativo. Diversos estudos 

epidemiológicos tem evidenciado a relação da poluição atmosférica com uma extensa 

variedade de doenças (WANG et al., 2019). A cada ano, a poluição do ar ambiente provoca 

emtorno  de 4,2 milhões de mortes,segundo a Organização Mundial da Saúde(OMS,2016). 

A poluição do ar relacionada ao material particulado (MP) é o principal 

encarregado dos efeitos nocivos no ambiente e na saúde (VEDAL et al., 2017). Dentre os 

principais responsáveis dos efeitos adversos, estão partículas da moda fina, com diâmetro 

menores que 2,5 micrometros, capaz de afetar os pulmões, corrente sanguínea e provocar 

câncer, agravar doenças respiratórias e cardiovasculares (LI; JIN; KAN, 2019; 

SAGER,2019). 

A emissão de particulados oriundas de combustão, emitem predominantemente 

partículas da moda MP2.5, a qual é conhecida como Black Carbon (BC) ou fuligem (PMBC, 

2014). Estudo recente com mulheres grávidas apontou que a exposição pré-natal ao BC em 

baixa ou alta concentração,é capaz translocar do pulmão até a  placenta 

humana,acumulando no lado fetal da placenta, podendo efetivar efeitos prejudiciais ao 

feto. Por se tratar de um contaminante onipresente, representa um importante fator de risco 

(BOVÉ et al.,2019). 

O MP corriqueiramente é definido um conjunto de partículas sólidas e líquidas em 

suspensão por um gás (FONTENELE et al., 2018). O MP pode ser originado de fontes 

naturais e antrópicas. Quanto fontes naturais, destaca-se emissões vulcânicas, ressuspensão 

do solo como poeira soprada pelo vento, aerossóis marinhos e emissões biogênicas. Para 

o MP originado de fonte antrópica,citam-se as emissões veiculares e a combustão de 

biomassa (DAVIDetal.,2019). Estas podem ser emitidas diretamente da fonte,chamadas de 

aerossóis primários e, também se formam na atmosfera pelo processo de Conversão Gás-

Partícula, conhecida como fontes secundárias (CGP) (PMBC, 2014). 

Quanto ao tamanho das partículas, é classificada de acordo com seu diâmetro 

aerodinâmico (Da), MP10 e MP2.5. O MP10 pode ser denominado quanto ao seu tamanho, 

como partículas grossas ou inaláveis, aquelas com diâmetro ente (2,5µm > MP10 ≤ 10 µm). 
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As partículas da moda MP2.5, conhecidas como respiráveis ou finas, são aquelas com 

diâmetroentre(0.1µm>MP≤2.5µm).Esta classificação foi baseada nos potenciais efeitos 

nocivos à saúde (USEPA, 2019). Além do tamanho os efeitos adversos estão relacionados 

com a toxidade do material,que varia como tempo e origem(LI;JIN;KAN,2019;SAGER, 

2019). 

De acordo com o Instituto de Saúde e Sustentabilidade (2019), acerca do 

monitoramento da qualidade do ar no Brasil das 27 unidades federativas, 20 delas não 

realizam o monitoramento ou utilizam técnicas obsoletas. O método de amostragem de MP 

mais difundido no Brasil, segue recomendações da NBR 9547 que recomenda utiliza 

Amostrador de Grande Volume, este método fornece dados precisos, porém em prazos 

relativamente longos de 24h, não fornecendo dados em tempo real, esta metodologia requer 

um alto custo de implementação (R$ 30.000). Para atender a falta de monitoramento em 

pontos de emissão, é possível melhorar utilizando equipamentos de baixo custo (BADURA 

et al., 2018). 

Há necessidade de sistemas de monitoramento para obter informações sobre as 

concentrações MP e tornar estas informações acessíveis ao público. Sensores ópticos 

pequenos e de baixo custo estão amplamente sendo utilizados para melhorar a resolução 

espacialetemporaldosdadosdeMP(LIUetal.,2017).Nosúltimosanos,houveumaumento na 

variedade de sensores dos MP de baixo custo (low cost sensors - LCS), tendo como 

principal característica, tamanhos reduzidos e medidas quase em tempo real, tendo como 

benefícios o aumento da cobertura espacial no monitoramento de lugares remotos 

(KARAGULIAN et al., 2019). 

Os atuais LCS utilizam o método de espalhamento a laser, e prometem melhor 

estabilidade e leituras mais precisas do MP10 e MP2.5. Como representante dessa classe de 

sensores, apresenta-se o sensor SDS011, examinado neste estudo (Figura 1). 
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O sensor apresentado neste estudo usa o princípio de espalhamento a laser, método 

certificada pela ISO13320/2009 (PANALYTICAL, 2019). Quando o ar entra no 

sensorimpulsionado porum cooler acoplado,induza dispersão da luz,a luz dispersa é 

transformada em sinais elétricos, que são amplificados e processados, informando o 

diâmetro e concentração das partículas (INOVAFITNESS,2015).Este sensor contém a 

certificação das principais agências reguladoras do mundo CE, RoHS e FCC 

(KHUNSONGKIET; BOONCHIENG,2016).As principais especificações do SDS011 

estão a seguir no Quadro1. 

 

Os resultados obtidos pelo sensor são cruciais para entender as características e os 

problemas relacionados ao funcionamento deste em ambientes reais. Segundo Guo et al., 

(2009) em algum momento, os algoritmos e as ideias precisam ser verificados na prática, 

permitindo que os pesquisadores conduzam os experimentos enquanto desenvolvem as 

ideias. Desse modo, este estudo teve como objetivo principal realizar teste de resposta 

(Testbed) com  o sensor  SDS011  na leitura de  MP10  e  MP2.5, simulando situações  reais e 
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cotidianas, para obter o tempo de resposta em situações críticas de poluição atmosférica a 

nível micro meteorológico. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para explorar  a resposta do sensor SDS011 foi feita com 

base em um experimento de resposta do sensor (Testbed) para avaliar adequadamente 

opotencial de aquisição de dados de MP. A execução do teste foi conduzida no dia 20 de 

setembro de 2019 no laboratório de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural 

da Amazônia (UFRA), Belém-PA, localizado a uma latitude sul 1°27´30.26’’S e longitude 

oeste 48°26’12.08’’W, a uma altitude de 15 m acima do nível do mar. Um diagrama de 

blocos foi construído com os componentes ativos no teste, objetivando uma visão holística 

do projeto (Figura2). 

Figura 2 – Diagrama de blocos do sistema 

 

O desenvolvimento desta plataforma é baseado na integração de uma série de 

componentesperiféricos:umsistemaembarcado(NodeMcuEsp8266);umrelógiodetempo, 

modelo (RTC-DS3231), para informar data, hora e minutos das coletas, criando-se um 

registrador de dados(datalloger);ummodulo(Sdcard)que permite gravar dados das leituras 

do sensor; e uma bateria móvel para fornecimento de energia para o sistema. Todos os 

componentes foram abrigados em uma caixa com cerificação IP55,que é resistente a 

entrada de poeira e água (CHASE,2018). 

Inicialmente foi certificada a aplicação do sensor, através de um teste de resposta a 

uma situação real de exposição a material particulado (MP). A plataforma foi programada 

para coletar e registrar dados a cada 10 segundos (período de aquisição), baseado na 

linguagem Arduino, posteriormente foi realizado um teste de laboratório, que incluiu a 

verificação da sensibilidade do sensor por meio da queima de biomassa como fonte de MP, 

Fonte: Luciano Silva, 2019. 
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logo após o início do funcionamento da plataforma. Para efetivação do teste, as janelas do 

laboratório permaneceram abertas durante todo o período estudado. O sensor foi posicionado 

estrategicamente garantindo a circulação do ar (Figura 3) e o teste do sensor durou emtorno 

1hora. 

Figura 3 – Posicionamento do sensor e fonte de MP 

 

Fonte: Luciano Silva, 2019. 

A distância da fonte de emissão para o sensor, foi cerca de 1m 20cm.Um 

computador foi utilizado para acompanhamento da aquisição de dados. Após finalização 

do teste, os dados armazenados no cartão SD, foram transferidos e processados no software 

Excel, gerando gráfico de sérietemporal. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O testbed da plataforma teve duração de aproximadamente 1h (17:25 às 18:31), 

resultou em 395 dados coletados,que foram processados no MSExcel (Figura25). Antes do 

início da combustão,o testbed sob condições normais de concentração 

apresentou(8,1µg/m3- MP2.5; 14,6 - µg/m3 MP10). Após o início da combustão da biomassa 

de palha, as concentrações oscilaram ao longo do tempo, atingindo picos (274,5 µg/m3 - 

MP10) e para MP2.5 o maior valor obtido foi (214 µg/m3) às 17h 33 min (Figura 4). 

 

  

Fonte de MP 

(Combustão de biomassa) 

SDS011 
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Figura 4– Teste de Resposta da plataforma MP em 20/09/2019 

 

Fonte – Luciano Silva, 2019. 

 

Alguns aspectos a considerar,boa parte da pluma de fuligem da combustão da 

palha permaneceu no ambiente de teste devido a  baixa circulação do ar,esta variável é 

considerada influenciadora da dispersão dos poluentes (TIAN; QIAO; XU, 2014). O teste 

foi capaz de assemelhar situações recorrentes de exposição em meios urbanos e rurais. 

Uma grande parcela da população está exposta a pluma de contaminantes em decorrência 

da combustão veicular e debiomassa. 

4. CONCLUSÃO 

Este sensor de monitoramento de  dados da qualidade do ar SDS011,pode ser 

aplicado em muitas situações desde usos para a saúde individual como em ambientes 

corporativos em seus sistemas de gestão ambiental. A plataforma desenvolvida neste 

trabalho pode ser considerada de baixo custo (R$150) quando comparada a soluções 

comerciais (em média R$30.000). Além disto, esta plataforma é importante na geração de 

informações sobre concentrações de massa de partículas e distribuição de tamanho em 

ambientes internos e externos, logo podem ajudar a identificar situações ambientais de MP 

que ofereçam riscos significativos à exposição pessoal. A plataforma desenvolvida com o 

SDS011 mostrou-se capaz de capturar dinâmicas de poeira com alta resolução temporal. 

Dito isto, a plataforma mostrou estabilidade dos dados considerando seus custos e possui 

o potencial de ser usado em diversasaplicações. 
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RESUMO  

As tecnologias sociais buscam enfrentar problemas em áreas tais como: saúde, meio ambiente 

e recursos hídricos. São construídas coletivamente com a comunidade a ser beneficiada, 

tendo por finalidade produzir soluções para seus problemas. A importância de investigar este 

tema no contexto amazônico está no fato da Amazônia, embora sendo uma região rica em 

recursos naturais, ainda necessitar de esforços para seu desenvolvimento em conformidade 

com a conservação dos seus recursos e desenvolvimento econômico e social. Nesse contexto, 

a pesquisa visa analisar tecnologias sociais implantadas na Amazônia na última década e 

discutir sobre sua aplicabilidade. Tem-se como base teórica a Teoria Crítica da Tecnologia, 

cujo conceito base é a participação da comunidade e a utilização do seu conhecimento no 

processo, contribuindo com a sustentabilidade e transformação social. Alguns dos resultados 

demonstram a viabilidade de tecnologias sociais para comunidades amazônidas, ressaltando 

serem alternativas viáveis e efetivas, além de terem relativo baixo custo e serem de fácil 

manuseio. Ademais, os trabalhos destacam a relevância da participação das comunidades 

locais na melhoria e gestão da tecnologia, fazendo com que as intervenções de engenharia 

estejam em sintonia com as exigências atuais e futuras dessas pessoas, possibilitando um 

processo de construção social mais compartilhado e fortalecido. 

Palavras-chave: Tecnologias Sociais. Amazônia. Meio Ambiente.  

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O debate sobre sustentabilidade e sua relação com a construção de conhecimentos em 

diversas áreas vem se intensificando e ocupando espaço central na sociedade, especialmente 

na discussão sobre a produção científica, tecnológica, de inovação e as necessidades sociais.  

Nesse contexto, estão as Tecnologias Sociais (TS), que passaram a ser mais 

conhecidas devido serem, ao mesmo tempo, alternativas modernas e inovadoras; e simples e 

de baixo custo para solucionar problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

notadamente as que possuem menor renda e acesso a serviços, por exemplo. A partir das TS 

são construídas soluções efetivas para temas como: educação, saúde, meio ambiente, energia, 

habitação, água, trabalho entre outros, sendo que as TS se baseiam em duas premissas 

fundamentais: a participação das pessoas a serem beneficiadas e a sustentabilidade das 

soluções apresentadas (COSTA, 2013). 

Conceitualmente, de acordo com a Rede de Tecnologia Social (RTS, 2004), as 

tecnologias sociais envolvem produtos, técnicas e/ou metodologias criadas em parceria e 

interação com a comunidade e que se aplicam como alternativas efetivas nas soluções de seus 

problemas, sendo instrumentos de transformação social. Dessa maneira, compreendem um 

fenômeno formado por artefatos e processos destinados a atender aos problemas enfrentados 

por grupos sociais. 

Considerando como exemplo a questão do acesso à água em qualidade e quantidade 

compatíveis com as necessidades humanas, estas premissas vão ao encontro do que está 

estabelecido na Meta 6.b dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que trata da 

importância da participação das comunidades locais na melhoria e gestão da água, fazendo 

com que as intervenções de engenharia estejam em sintonia com as exigências atuais e 

futuras. Assim, tem-se uma gestão da água mais compartilhada e fortalecida (SILVA; 

PELIANO; CHAVES, 2018). 

Além disso, estudos sobre implantação de Tecnologias Sociais (TS) de tratamento de 

água mostram resultados positivos. Por exemplo, foi implantada uma tecnologia social de 

tratamento simplificado de água para uso domiciliar na comunidade remanescente 

quilombola Salvar, no município de Salvaterra, na Ilha do Marajó (PA). Foram montadas 

unidades a partir de baldes de margarina e meios filtrantes compostos de cerâmica branca e 
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carvão ativado, concluindo-se que a qualidade físico-química da água bruta melhorou após 

passar pelo leito filtrante construído (FRANÇA et al., 2016). 

Um ponto importante a ser considerado é que as TS, diferentemente da tecnologia 

intensiva em capital, valoriza o ambiente sócio cultural em que está inserida, não atendendo 

à lógica capitalista e ao ideal de grandes empresas. Ao contrário, as TS reconhecem a 

importância da inclusão social, autonomia e a emancipação dos indivíduos, valorizando seu 

potencial criativo e crítico, além de divulgar e replicar em outras comunidades os 

conhecimentos e produtos criados (MENDES HORST; GARCIA FREITAS, 2016). 

Assim, as TS tem algumas características diferenciadoras, a saber: (1) o  beneficiário 

é o ator central; (2) elas são desenvolvidas a partir da interação com a comunidade, 

respeitando sua cultura e reconhecendo seus valores; (3) possibilitam uma troca de 

conhecimento mais democrática e compartilhada com outras comunidades; (4) são destinadas 

ao atendimento das necessidade de seus beneficiários ao invés do Mercado; e (5) tem por 

finalidade promover a transformação social com vias ao desenvolvimento sustentável 

(FREITAS; SEGATTO, 2014). 

É importante ressaltar a base teórica proposta neste estudo de TS: A Teoria Crítica da 

Tecnologia. Seu criador, o filósofo Andrew Feenberg explica que onde é possível medir as 

relações sociais pela tecnologia moderna, é possível inserir maneiras mais democráticas e 

reformular a tecnologia a fim de acolher maiores estilos de vida (FEENBERG, 2004). 

Nesse sentido, para que a humanidade possa aproveitar melhor os recursos 

disponíveis, usando seu conhecimento, tecnologia e engenhosidade, faz-se necessária a 

implantação de novos conceitos e valores, o que significa repensar o modelo de 

desenvolvimento tecnológico, assumindo o compromisso de resgatar valores de igualdade, 

equidade e solidariedade nas questões econômicas (SACHS, 2004).  

Assim, um fator fundamental deve ser trazido à tona: a democratização da tecnologia. 

É necessário contextualizá-la, direcionando-a à uma funcionalidade original orientada para 

um mundo em que há diferentes atores e valores (FREITAS; SEGATTO, 2014). Logo, é 

preciso debater e decidir democraticamente que valores e propósitos devem guiar o 

desenvolvimento da tecnologia e quais os elementos técnicos e metodológicos mais 

adequados para promover esses valores e alcançar os propósitos da tecnologia (DAGNINO, 

2008). 
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Dessa maneira, a partir Teoria Crítica da Tecnologia, o conceito de Tecnologia Social 

passa a integrar o sujeito, o ator envolvido na formulação da tecnologia, respeitando sua 

autonomia e seus valores, além de buscar potencialidade tecnológicas mais seguras, humanas 

e que reflitam a realidade vivida naquela comunidade (JESUS; COSTA, 2013; SOUZA, 

2016). 

Diante do exposto, a discussão sobre tecnologias sociais na Amazônia justifica-se na 

medida em que, embora na região existam incrementos e avanços nos indicadores 

econômicos, sociais e de qualidade de vida, ainda é apontada a necessidade de políticas 

públicas mais efetivas para a saúde das populações que, também, têm o acesso às ações de 

saneamento ainda limitado, por exemplo. Existe um quadro expressivo de doenças 

infecciosas e parasitárias relacionadas às mudanças ambientais, decorrentes principalmente 

de imensas desigualdades nos indicadores sociais e econômicos da região (VIANA; DE 

FREITAS; GIATTI, 2016). 

A abrangência espacial, portanto, considera a Amazônia Brasileira, cujos Estados do 

Norte apresentam os menores índices de saneamento e investimentos neste setor do país, 

apontando a necessidade de criação e instalação de alternativas, especialmente no que tange 

à Água (SNIS, 2018; ITB, 2018). 

Sendo assim, a pesquisa visa analisar tecnologias sociais em abastecimento de água, 

implantadas na Amazônia na última década, e discutir sobre sua aplicabilidade. 

Considerando a demanda ambiental, mais especificamente quanto à disponibilidade e 

qualidade da água potável, por meio de soluções tecnológicas adequadas ao desenvolvimento 

sustentável, pergunta-se: quais têm sido as tecnologias sociais mais direcionadas à 

problemática ambiental, especificamente à água, nos projetos de Tecnologia Social 

implantados na Amazônia Brasileira? 

 

2. METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa (MARCONI; LAKATOS, 2017), com revisão 

integrativa, a fim de reunir trabalhos da última década que tratam sobre Tecnologias Sociais 

(TS) implantadas na Amazônia, revisando e sintetizando a literatura representativa sobre este 

tema, de maneira integrada (FILHO, 2018). 
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Optou-se pela pesquisa qualitativa, já que o objetivo é aprofundar-se na compreensão 

do tema em estudo (de TS), interpretando-o sem a utilização de representatividade numérica 

e generalizações estatísticas, mas discutindo sobre o que já foi produzido sem operacionalizar 

as informações em formato de variáveis (MINAYO, 2010). Assim, empregou-se a análise 

documental, onde foram pesquisados documentos (livros e artigos científicos) em 

plataformas nacionais cujas informações tratassem sobre TS e sua aplicabilidade na 

Amazônia nos últimos dez anos. 

Nesse sentido, procurou-se considerar alguns aspectos relevantes, evidenciando 

quatro elementos: (1) a caracterização da Tecnologia Social; (2) os atores envolvidos; e (3) 

as contribuições da Tecnologia, possibilitando perceber os processos de inovação contidos 

em cada uma delas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram selecionados trabalhos sobre Tecnologias Sociais (TS) implantadas nos Estado 

do Pará e do Amazonas nos últimos dez anos. Um primeiro exemplo de tecnologia social é o 

sistema SODIS para o tratamento de água. Instalado nas Ilhas Jutuba, Nova e Urubuoca, em 

Belém do Pará, esta tecnologia situa-se num cenário onde a população destas Ilhas gasta 

tempo e dinheiro para buscar água potável (em galões), bem como para se tratar de doenças 

de veiculação hídrica, sendo a diarreia a mais comum delas (LOBO et al., 2013). O sistema 

facilitou o acesso à água potável, que pode ser usada em atividades domésticas e higiene 

pessoal e pode ser bebida desde que fervida e filtrada, bem como diminuiu os gastos com 

deslocamentos para obter água potável com barqueiros e com medicamentos para tratar 

doenças de veiculação hídrica. 

Outro experimento com SODIS, mostrado Figura 1, dessa vez implantado na sede do 

Instituto Mamirauá em Tefé (Amazonas), concluiu sobre a eficiência do sistema, facilmente 

aplicado nas comunidades da Reserva, sendo viável já que existe a dificuldade de acesso à 

água potável de qualidade e as garrafas PET são o segundo recipientes mais utilizados pelas 

famílias do local para armazenar água para o consumo. Houve, por exemplo, inativação total 

da bactéria E. coli em amostras de água analisadas depois do sistema, que pode usar 

superfície de madeira ou metal (SILVA; GOMES, 2017). 
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Figura 1 - Experimentos de desinfecção solar de água de chuva em Tefé, Amazonas. 

 

Fonte: Silva; Gomes (2017, p. 85). 

 

Outra Tecnologia Social implantada na Amazônia nos últimos anos é o 

aproveitamento da água da chuva, especialmente em Ilhas como as de Belém, justamente 

devido não existir ampla distribuição de água tratada e distância de um Sistema de 

Abastecimento de Água, mais presente nos centro urbanos. Existem diversos sistemas: 

alguns mais avançados, outros mais rudimentares; alguns em operação e outros não, mas 

sobretudo os estudos no tema tem avançado e contribuído para o aperfeiçoamento da prática, 

ressaltando-se a necessidade de difundir mais e novas técnicas que aprimorem os sistemas 

existentes (VELOSO; MENDES, 2014). 

Um terceiro exemplo são Cloradores Simplificados por Difusão para 

descontaminação de água de poços rasos, exposto na Figura 2.  

 

Figura 2 – Clorador implantado no Assentamento Rural Rio Pardo 

 

Fonte: Ferreira; Luz; Buss (2016, p. 770) 

 

Implantados, no Assentamento Rural Rio Pardo - Presidente Figueiredo (Amazonas), 

inserem-se num cenário de dificuldade de acesso à rede de distribuição de água potável e 

segura, sendo usados poços, cuja proximidade com as fossas pode representar risco à saúde, 
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pelo risco de contaminação por agentes infecciosos. A tecnologia teve boa receptividade 

pelos moradores por não conferir sabor à água, ser de relativo baixo custo e de fácil manuseio. 

(FERREIRA; LUZ; BUSS, 2016). 

Os aspectos relevantes discutidos em cada um dos trabalhos selecionados deles estão 

resumidos no Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

 

Quadro 1 – Exemplos de TS implantadas na Amazônia 

Tecnologia Caracterização Atores envolvidos Contribuições 

Sistema SODIS Recipientes para 

desinfecção da água 

da chuva por 

radiação solar 

Pesquisadores e 

Moradores das Ilhas 

Diminuição dos 

gastos com 

deslocamentos para 

obter água potável e 

com tratamento de 

doenças de 

veiculação hídrica 

 

Sistema de 

Aproveitamento de 

Água da Chuva 

Sistema de captação 

e tratamento da água 

de chuva 

Entes públicos, 

Organizações Não 

Governamentais, 

Associação de 

moradores, 

Instituições de 

Ensino 

Melhor gestão da 

água e subsídio 

para políticas 

públicas locais de 

acesso à água 

Cloradores 

Simplificados por 

Difusão 

Tubo de PVC ou 

garrafa PET 

contendo hipoclorito 

de cálcio e cloro 

ativo misturados com 

areia lavada 

Pesquisadores, 

Associação de 

moradores e 

Proprietários dos 

poços 

Eliminação de E. 

coli da água dos 

poços 

Fonte: Autores (2019). 

 

Verifica-se que as tecnologias em abastecimento de água implantadas em Estados da 

Amazônia brasileira (Pará e Amazonas) costumam ser de baixo custo, se tratando de ações 

de saneamento que combinam economia, tecnologia simples e benefícios às populações 

atendidas, sendo de grande relevância no contexto da promoção da saúde e do 

desenvolvimento local mais sustentável. A inovação social, neste contexto, resulta do 

processo democrático participativo, onde os sujeitos são construtores e se apropriam do 

conhecimento produzido, promovendo maior organização e desenvolvimento da comunidade 

envolvida. 

Os trabalhos apresentados e discutidos, baseados em experiências inovadoras e de 

sucesso, promovem inclusão e participação social e também melhoria da qualidade de vida 

da população beneficiada. A participação dos atores é imprescindível para o sucesso e 
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continuidade de operação dos sistemas, já que isso depende deles também, a partir de um 

processo democrático de sensibilização e valorização de cada um. 

Ademais, o acompanhamento dos resultados é fundamental, pois é importante avaliar 

se a qualidade da água a população se mantém e a comunidade conserva as tecnologias, 

mantendo-as funcionando. Além disso, lembra-se que o custo de manutenção das tecnologias 

deve repousar não sobre os usuários, mas serem incorporados por instituições públicas 

parceiras 

 

4. CONCLUSÃO  

 

As Tecnologias Sociais representam importantes e viáveis alternativas à solução de 

problemas socioambientais, à exemplo da questão do saneamento (água potável) em 

comunidades amazônidas. As premissas de sustentabilidade e valorização dos indivíduos e 

de suas relações socioculturais no ambiente em que são implantadas demonstram que o 

respeito à capacidade criativa e autonomia dos atores é fundamental na construção e 

manutenção coletiva destas soluções ambientais.  

As tecnologias em abastecimento de água implantadas na Amazônia são soluções 

relativamente baratas e eficientes para os problemas sociais presentes nas comunidades 

atendidas, possibilitando um espaço de interação e inovação social.  

A análise das referentes tecnologias demonstra que a questão do acesso à água em 

quantidade e qualidade necessárias ainda é um desafios em comunidades mais afastadas, à 

exemplo das ribeirinhas, sendo as alternativa implantadas soluções viáveis para o 

enfrentamento desse cenário.  

Portanto, a adoção de inovações tecnológicas como essas nos processos sociais é 

um importante caminho para o desenvolvimento sustentável, onde as pessoas passam a ser 

não só consumidoras, mas produtoras e disseminadoras do conhecimento produzido 

coletivamente, tornando legítima a implantação de tecnologias sociais como relevante 

instrumento de desenvolvimento e de construção social. 
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RESUMO 

 

As preocupações com a qualidade de vida da sociedade passam por questões de demandas 

energéticas relacionadas ao meio ambiente. Essas questões são estudadas com o intuito de 

garantir a preservação dos recursos naturais do planeta associada às novas realidades 

energéticas mundiais. Assim, as matrizes energéticas de fontes renováveis se mostram como 

uma alternativa promissora, tanto na preservação do meio ambiente, quanto ao 

custo/benefício. Assim, a proposta deste trabalho é estudar a viabilidade técnica de 

implantação e demanda energética (lâmpadas e aparelhos eletrônicos) de um possível sistema 

híbrido diesel-solar em embarcação pesqueira de pequeno porte cadastrada nos sindicatos ou 

associações do município de Vigia de Nazaré-PA, a partir de módulos geradores constituídos 

de células fotovoltaicas de silício, considerando a melhor relação custo/benefício ao 

proprietário da embarcação. A metodologia usa de princípios comparativos entre 

sensoriamento da corrente elétrica gerada por protótipo fotovoltaico funcional de baixa 

potência instalado no campus XX da Universidade do Estado do Pará e implantação de 

possível sistema fotovoltaico funcional constituído por placas de silício policristalino. As 

coletas de dados dos sistemas fotovoltaicos de baixa potência são registradas a partir de 

microcontrolador Arduíno. Dentre as principais contribuições, destaca-se a potencial 

diminuição dos impactos ambientais produzido pela redução de consumo anual de óleo diesel 

pelos motores das embarcações, e consecutivamente, a redução dos rejeitos despejo nos 

afluentes dos rios e mar, a partir da inserção do protótipo fotovoltaico em embarcações 

pesqueiras. No aspecto econômico, a vida média do um sistema fotovoltaico é 30 anos, 

permitindo que o custo benefício se justifique com o tempo. Contudo, as análises feitas 

indicam a necessidade de ampliação do sistema fotovoltaico de baixa potência como o 

aumento no número de placas e suas potências para que sua eficiência energética seja 

satisfatoriamente comparável com o protótipo dimensionado para instalação na embarcação 

pesqueira.  
 

Palavras-chave: Meio ambiente. Sistema Fotovoltaico. Consumo Energético.  

Área de Interesse do Simpósio: Consumo e Meio ambiente 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais os problemas relacionadas as questões ambientais estão fortemente 

ligadas aos tipos de energia que a sociedade utiliza, no qual o mesmo se tornou um problema 

conectado à qualidade de vida humana e que deve ser minuciosamente analisado. Contudo, 

essas adversidades devem ser estudadas com o intuito de garantir a preservação dos recursos 

naturais do planeta associada às novas realidades energéticas mundiais (WROBEL, 2015). 

 Desta maneira, observa-se, numa visão mais regional, que o estado do Pará possui 

relativamente um grande potencial para a produção de projetos direcionados à obtenção de 

energia elétrica, principalmente com o uso de sistemas fotovoltaicos (NASCIMENTO, 

2017). Diante desta conjuntura, parte-se para outra problemática que tem forçado algumas 

companhias de transporte a reexaminar o uso da energia solar em embarcações de grande 

porte como uma alternativa devido ao crescente aumento no custo dos combustíveis e as 

crescentes restrições de emissão de CO2 e óxidos nitrosos NOx (WEB-JAPAN.ORG, 2017). 

Perante tais circunstâncias, conforme Ribeiro et al. (2014), a automação tem 

desempenhado uma função relativamente importante dentro de sistemas fotovoltaicos, no 

qual proporciona o controle e monitoramento de diversas variáveis. Nesse cenário, o uso do 

Arduino Uno pode ser destacado como tecnologia empregada para o monitoramento e o 

controle de processos em virtude de sua interação automatizada na coleta, armazenamento e 

envio de dados a partir de diversos tipos de sensores (JUNIOR et al, 2018). 

A partir destas informações, o objetivo deste trabalho é analisar o sensoriamento da 

corrente elétrica produzida por sistema fotovoltaico, instalado na Universidade do Estado do 

Pará (UEPA), Campus XX, e avaliar sua eficiência energética, comparativamente, as 

demandas energéticas de uma embarcação pesqueira de pequeno porte do município de Vigia 

de Nazaré-PA. A coleta de dados, o armazenamento e o envio foram realizados por um 

microcontrolador Atmel AVR de placa única, com uso de carta de controle para coordenar o 

monitoramento do processo através de métodos estatísticos (BRUNI, 2011). Com isso, a 

partir dos gráficos, discutir se os resultados do processo investigado estão ou não sob 

controle, detectando suas possíveis causas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS. 

Este trabalho buscou parcerias com sindicatos e associações pesqueiros do município 

de Vigia de Nazaré-PA, através de visitação in loco, e propôs a implantação de um sistema 



 

 

43 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

fotovoltaico autônomo em uma embarcação pesqueira de pequeno porte, porém não obteve 

apoio financeiro adequado para a instalação de equipamentos adequados a embarcação 

escolhida, então utilizou-se um sistema fotovoltaico análogo de baixa potência já instalado 

na UEPA/Campus XX que serviu de modelo para se realizar a aplicação dos métodos 

estabelecidos. Portanto, utilizou-se o manual de engenharia para Sistemas Fotovoltaicos do 

Grupo de Trabalho de Energia Solar (GTES) para dimensionar sistemas de baixa potência 

(GTES, 2014).  

Em seguida, realizou-se visitas técnicas a embarcação, com objetivo de obter dados 

da embarcação para o dimensionamento, como: consumo das Cargas Embarcadas de corrente 

alternada, levantamento da área útil da embarcação para a implantação dos módulos 

fotovoltaicos e demais características técnicas necessárias; e através do banco de dados do 

Software SUNDATA 3.0 (2017), do Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica 

Sérgio de S. Brito, órgão pertencente a Cepel/EletCrobras, vinculada ao Ministério de Minas 

e Energia (MME), foi obtido os dados referentes a irradiação solar diária média mensal na 

região de operação da embarcação.  

Usou-se o software MINITAB 18, com intuito de analisar a capacidade a ser 

suportada por um possível sistema a ser implantado na embarcação. Após se obter os dados 

principais para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, foi feito levantamento das 

especificações técnicas dos módulos fotovoltaicos a base de m-Si, baterias, conversores e 

inversores, para iniciar o dimensionamento dos respectivos componentes integrantes do 

sistema diesel-fotovoltaico. Em seguida, foi apresentada uma proposta de configuração do 

sistema híbrido na embarcação, especificando-se também os dados técnicos e dimensionais 

dos componentes adotados para compor o sistema. E, também, os custos de implantação de 

tal sistema, e possível economia de combustível nos geradores. 

Portanto, foi necessário analisar a instalação de sistema fotovoltaico de baixa potência 

na UEPA/Campus XX, para a obtenção de dados do sistema a ser implantado na embarcação. 

Na Figura 1(a) encontra-se Placa Fotovoltaica (PFV) instalada na UEPA/CAMPUS XX, é 

considerado o ângulo de 10 como o mais eficaz para a captação de radiação solar, contudo a 

PFV foi instalada com um ângulo de 450 no suporte somente para efeitos didáticos e 

aplicações futuras, utilizando assim a latitude de 01º 17’ 38’’ Sul e longitude de 47° 55’ 35’’ 

Oeste do município de Castanhal-PA (CRESESB, 2018).  
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Outros periféricos importantes foram instalados, tais como, controlador de carga, Figura 

1(b), e o microcontrolador Arduino UNO, Figura 1(c), pautados na proposta feita por Serrão 

(SERRÃO, 2010). Além do mais, neste trabalho foi utilizado somente uma PFV na 

instalação, possuindo células de silício monocristalino com potência de 10W, como mostra 

a Figura 1 (a). 

Figura 1 – Sistema fotovoltaico comercial: (a) Placa fotovoltaica fixada em suporte de madeira; 

(b) Controlador de carga; e (c) Microcontrolador Arduino UNO; Sensor de Corrente; módulo logger 

registro de dados Ds1307. 

Fonte: Autores (2019) 

Efetuou-se a coleta de dados da corrente (CC) da PFV através do Sensor de Corrente 

ACS712 30 A. Desse modo, utilizou-se o microcontrolador Arduino UNO para a codificação 

e coleta de dados, armazenando-os no módulo logger registro de dados Ds1307 e uma bateria 

de chumbo-ácido (automotiva) de 12V/60Ah. 

Assim, para o monitoramento estatístico dos dados coletados ao longo dos meses de 

julho e agosto de 2019, foi utilizado o software desenvolvido em C# de autoria própria, para 

a investigação do comportamento das variações da intensidade da corrente, desempenhadas 

pela PFV durante um período de 24 horas. Dessa maneira, a utilização desse método de 

estatística possibilita uma compreensão maior acerca de possíveis anormalidades mediante a 

intensidade elétrica, verificando o desempenho desenvolvido pela PFV mediante fatores que 

influenciam na radiação solar. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES. 

3.1 VISITA IN LOCO AO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ-PA 

Por meio do banco de dados do software SUNDATA 3.0 (2017), disponível pelo 

Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica Sérgio de S. Brito (CRESESB) é 

encontrados os dados de radiação diária média ao longo dos meses de julho e de agosto de 

2019 para o município de Vigia de Nazaré-PA (5, 25 KWh/m2). E a partir dessa leitura, 
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elabora-se uma tabela contendo todos os instrumentos utilizados pela embarcação conforme 

a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Levantamento de consumo de energia de uma embarcação pesqueira (Wh/dia) 

Equipamentos Quantidad

e 

(Unidade) 

Potência 

Individual  

(Watt) 

Potência 

Total 

(Watt) 

Tempo de 

Operação 

(h) 

Consumo 

Diário 

(Wh) 

Equipamentos de corrente alternada 

Holofote Mastro com 

lâmpadas halógena 

02 160 320 16 5120 

  Consumo médio diário (Ldiário, cc) [Wh/dia] 5120 

Equipamentos de corrente contínua 

Lâmpada para iluminação 

interna e externa a cabine 

(convés) 

05 40 200 16 3200 

Aparelho de Rádio VHF 2 25 50 16 800 

Aparelho de Navegação 

(Navegador) 

1 33,5 33,5 16 536 

 Consumo médio diário total (Ldiário, ca) [Wh/dia] 4536 

Fonte: Os autores (2019). 

Com o auxílio do Manual GTES (2014) é utilizado valores de eficiência do conversor, 

condutores e baterias a serem futuramente implantados, o consumo diário médio total fico 

estimado em 12560,19 [Wh/dia]. Dividindo – se a tensão nominal Vnom[V] das cargas 

monofásicas são de 220 V pelo valor anteriormente citado, contabilizou-se o consumo de 

corrente (Ah) em aproximadamente 57,09 Ampére-hora por dia. 

Outrossim, destacam-se as visitações periódicas in loco no estaleiro (local destinado 

para manutenção e reparos dos transportes marítimos). No qual, a partir das dimensões 

coletadas no local, define-se a disponibilidade de duas áreas distintas: ÁREA 1 (2,68 x 2,45 

metros), correspondendo a 6,56 m2 e ÁREA 2 (2,48 x 1,42 metros), equivalente a 3,52 m2. 

Totalizando uma área disponível de 10,08 m2. 

Em seguida, há a necessidade de realizar a escolha de um modelo de painel 

fotovoltaico. Desta forma, é previsto a utilização do painel solar policristalino da fabricante 
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Canadian Solar. Com isso, é possível estimar um total de 5 módulos fotovoltaicos do modelo 

CS6U-325p, conforme os 10,08 m2 de área útil disponível na embarcação.  

A tensão de 120 V é estimada como a mais apropriada por não elevar demais a 

corrente, assim como diminuir o diâmetro dos cabos pela redução da corrente, ao elevar a 

tensão. E com o número total de módulos fotovoltaicos igual a 5, o número de módulos em 

paralelo resulta em 2 unidades. Por outro lado, a corrente total corrigida das cargas é em 7,93 

A, a corrente elétrica do sistema fotovoltaico é 7,14 A, considerando o fator de potência do 

painel igual a 0,9.  

Ademais, o sistema fotovoltaico possui outros componentes principais: inversor, 

controlador de carga, painel solar e baterias. Com isso, para atender a demanda de energia 

necessária, é preciso aproximadamente 2 módulos fotovoltaicos, 2 baterias estacionarias de 

ciclo profundo de 220 Ah, 1 inversor e 1 controlador de carga. Desta maneira, fez-se o 

levantamento das especificações de cada equipamento, conforme a Tabela 2: 

Tabela 2: Característica do controlador de carga, bateria, inversor e painel solar. 

Equipamentos 

Controlador de carga Características 
 

Fabricante OEM 
 

Tensão máxima 24 v  

Corrente máxima 100 a  

Bateria Características 
 

Fabricante Bateria Max Power/ estacionaria 
 

Capacidade 220 ah  

Descarga diária 25%  

Inversor Características 
 

Fabricante OTTO LT 
 

Potência 3000 w  

Tensão máxima 48 v  
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Fonte: Os autores (2019) 

 

3.2 SENSORIAMENTO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE BAIXA 

POTÊNCIA NA UEPA/CAMPUS XX 

Com base na coleta de dados da incidência solar na PFV, tem-se o comportamento da 

corrente elétrica (I) em função dos dias decorridos dos meses de julho e agosto de 2019. 

Nelas se destacam os períodos nublados ou chuvosos com círculos na cor roxo e verde, 

respectivamente, os pontos de máximo, representam-se o período manhã e tarde, e a 

característica de ponto mínimo, à noite. 

Na Figura 2 (a) é registrada a curva de sensoriamento de I em função das horas 

transcorridas num dia chuvoso do mês de julho de 2019 e na Figura 2 (b) representa o 

comportamento de sensoriamento de I em um dia ensolarado do mês de julho de 2019, 

respectivamente. Assim, é possível identificar os horários em que efetivamente chovem por 

meio dos pontos de mínimo, bem como os horários de máxima intensidade luminosa, 

identificados pelos máximos nas curvas. 

Painel Solar Características  

Fabricante  Canadian Solar  

Modelo CS6U-325p  

Máxima Potência [W] 325  

Tensão de máxima potência [V] 37  

Corrente de Máxima Potência [A] 8,78  

Tensão de Circuito Aberto [V] 45,5  

Corrente de Curto Circuito [A] 9,34  
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Figura 2:(a) Sensoriamento da corrente em função de um dia com chuva no mês de julho/2019 

para a PFV/ (b) Sensoriamento da corrente em função de um dia ensolarado no mês de julho/2019 

para a PFV. 

Fonte: Os autores (2019) 

Na Figura 2 (a) a PFV recebe seus primeiros raios solares a partir das 6:00 horas e 

tem aumento de absorção luminosa nos horários das 7:00 horas e 9:00 horas, até atingir seu 

valor máximo às 12:00 horas. O processo de decaimento na absorção luminosa tem sua 

primeira mudança no horário das 14:00 horas, em seguida às 15:00 horas, quando se inicia o 

período nublado até culminar em chuva (entre os horários de 16:00 horas às 17:00 horas).  

Posteriormente, registra-se o período pós-chuva (17:00 horas às 18:00 horas) com o aumento 

na absorção da radiação luminosa até as 18:00 horas, quando começa a anoitecer.  

Ademais, na Figura 2 (b) a variação na absorção da radiação solar na PFV é bem 

semelhante a aquela registrada na Figura 2 (a), exceto pela falta de registros de períodos 

nublados ou chuvosos. Isso indica que o sistema fotovoltaico é capaz de registrar 

satisfatoriamente as mudanças climáticas na região.  

Os resultados das Figuras (2-a) e (2-b) indicam a necessidade de se diminuir os 

intervalos de tempo utilizados para registrar cada medida de I gerada pela PFV. Isso será 

feito através de implementações no código fonte utilizado para gerenciar o controle de 

registros dos dados das medidas de I em função dos intervalos de tempo. Essa ação produzirá 

curvas de I em função do tempo com maior número de pontos, favorecendo as percepções 

dos fenômenos científicos de interesse. 

A Figura 3 (a) mostra as curvas de I registrados em 11 dias do mês de julho de 

sensoriamento dos quais em 9 dias são ensolarados. Nela se identificam os dias chuvoso e 

nublado pelas mudanças (aumento ou redução) no comportamento de absorção da radiação 

(a)

0 
(b) 
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solar no período entre as 6:00 horas e 18:00 horas. Outrossim, na Figura 3 (b) mostra a as 

curvas de sensoriamento de I durante 7 dias consecutivos do mês de agosto de 2019, no qual 

delas é possível identificar os valores máximos e mínimos locais de I. 

Figura 3:(a) Sensoriamento da corrente durante 11 dias do mês de julho/2019 para a PFV/ (b) 

Sensoriamento da corrente durante 7 dias do mês de agosto/2019 para a PFV. 

 

Fonte: Os autores (2019) 

Além disso, na Figura 3 (a) quase todas as curvas de I conseguem atingir seu valor 

máximo de operação da placa, indicando a estabilidade de operação do sistema fotovoltaico 

em processos de aferições de I em intervalos de tempo contínuos e prolongados. Destaca-se, 

também, a potencialidade da matriz solar na região de Castanhal-PA, pois mesmo em dias 

chuvosos ou nublados, há registros de I. Isso pode proporcionar benefícios econômicos, 

ambientais e sociais na região. 

Analisando a Figura 3 (b) Percebe-se que neste período há somente um dia de chuva 

(segundo dia) no horário da manhã e um pequeno período com o tempo nublado (Terceiro 

dia), das 15:00 horas às 17:00 horas, e durante os demais dias a incidência solar praticamente 

não se altera. A Figura 3 (b) também mostra que as incidências solares na PFV são tão 

prolongadas quanto as registradas na Figura 3 (a).  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Com o crescente aumento nos custos de produção/venda de combustível fósseis e o 

maior rigor na aplicação das leis ambientes têm forçado algumas companhias de transporte 

fluvial a utilizar a energia solar como fonte auxiliar. Dessa forma, vai se tornando mais clara 

a oportunidade de se explorar a energia fotovoltaica no Brasil, não apenas pela alta taxa de 

(a) (b) 
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irradiação solar, mas também pelo aumento da eficiência e queda dos custos de implantação 

de módulos e sistemas fotovoltaicos no mundo. 

Desta maneira, este trabalho possibilita discutir questões ambientais relacionadas a 

produção de energia, propondo principalmente a diminuição dos impactos ambientais 

produzidos pelo óleo combustível, e consecutivamente, seu despejo nos afluentes dos rios e 

mar, a partir da inserção do protótipo fotovoltaico em embarcações. No aspecto econômico, 

a vida média do um sistema fotovoltaico é 30 anos, permitindo que o custo benefício se 

justifique com o tempo. Neste caso, o custo total dos equipamentos deverá levar em 

consideração os custos relacionados ao Balanço do Sistema, os custos dos inversores, 

controladores de carga, etc., e os custos de instalação do sistema. Ou seja, o custo do Balanço 

do Sistema é estipulado em 2% do valor dos equipamentos e o custo de instalação do sistema 

fica em 1% o custo dos equipamentos.  

Sendo assim, por intermédio da parceria público-privada a ser estabelecida com vista 

a levantar doações para o projeto científico, será possível constatar o retorno de investimento 

anual na qual o pescador de pequenas embarcações irá adquirir, através da relação entre a 

estimativa do custo total do protótipo e a economia de combustível do grupo gerador por ano, 

seguida do preço do óleo a ser buscado. Portanto, será possível chegar a um valor de retorno 

do investimento, na qual o valor de economia em combustível será convertido em lucro para 

o pescador proprietário da embarcação. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da análise jurídica da poluição ambiental na área do Complexo do 

Ver-o-Peso no município de Belém do estado do Pará.  A problemática envolve a verificação 

da atuação do Ministério Público do Estado do Pará no combate à poluição ambiental no 

referido Complexo por meio da aplicação dos instrumentos jurídicos existentes. O tema se 

justifica pela importância da preservação do meio ambiente reconhecida pela Constituição 

Federal que o previu como um direito fundamental, o que implica a emergência de direitos e 

deveres a serem observados. Objetiva-se, portanto, demostrar a realidade da poluição 

ambiental no Complexo do Ver-o-Peso e, especificamente, expor a atuação do Ministério 

Público do Estado do Pará, tendo em vista as suas funções; bem como discutir sobre a 

competência comum dos entes federativos no combate da poluição em qualquer de suas 

formas; e ainda destacar os fundamentos legais que abarcam os instrumentos jurídicos 

existentes que envolvem o tema. Para tanto, utiliza-se da documentação indireta por meio da 

técnica de pesquisa documental mediante o emprego da legislação, e da pesquisa 

bibliográfica por meio de livros e periódicos; bem como da documentação direta através de 

pesquisa de campo no Complexo do Ver-o-Peso e no Ministério Público do Estado do Pará. 

Verifica-se que a poluição ambiental no Complexo do Ver-o-Peso é uma realidade e tanto o 

Poder Público, quanto a coletividade têm se ausentado de seu dever constitucional, sobretudo 

o Ministério Público, o qual tem deixado de utilizar os instrumentos jurídicos existentes que 

poderiam combater essa poluição. Dessa maneira, afronta-se legalmente o dever 

constitucional em preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Instrumentos Jurídicos. Direito Fundamental.  

Área de interesse do Simpósio: Direito Ambiental e Urbanístico.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os debates que envolvem o meio ambiente no decorrer das décadas dos séculos XX 

e XXI se mostram crescentes, evidenciando-se como uma temática essencial diante dos 

modos de vida. Em termos nacionais, principalmente, com o advento da promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil no ano de 1988 (CRFB/88), o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado faz jus à condição de direito fundamental (DIAS; 

KAMIKAWA, 2014, p.39), decorrente da observância dos movimentos mundiais em busca 

da sadia qualidade de vida. 

Com a construção do ordenamento jurídico pátrio, torna-se responsabilidade de todos 

os entes federativos “[...] combater a poluição em qualquer de suas formas” (BRASIL, 1998), 

conforme previsto no art. 23, inciso VI da CRFB/88 devido à importância que o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado possui. Nesses termos, faz-se um recorte espacial para 

investigar de que forma a poluição ambiental está sendo tratada no Complexo do Ver-o-Peso, 

pelo Poder Público, por meio da análise da atuação do Ministério Público do Estado do Pará 

(MPPA), e verificar também as vias judiciais disponíveis aos cidadãos para atuarem em prol 

da defesa do meio ambiente.  

Estes enfoques se justificam pelo fato de existir instrumentos jurídicos judiciais e 

extrajudiciais que o MPPA pode se utilizar para proteger os interesses e direitos da 

coletividade, bem como fiscalizar e exigir o cumprimento da atuação do Poder Público diante 

da questão da poluição ambiental no referido Complexo. Todavia, sem desconsiderar que a 

própria coletividade tem o dever de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Portanto, este objeto de pesquisa envolve o interesse coletivo uma vez que diz respeito 

ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado como sendo de 

titularidade de todos (ANJOS; SOLEDADE, 2014, p. 98). Desse modo, aborda-se a temática 

da poluição ambiental de maneira que se demonstre como tem sido tratada em uma área 

específica da capital do estado do Pará e destacar a existência dos instrumentos jurídicos com 

a finalidade de reverter essa realidade ao combater, então, a violação a esse direito.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se as pesquisas de campo, bibliográfica e documental, sendo esta última de 

maneira transversal com a primeira. Desse modo, a pesquisa de campo consistiu na visitação 

do Complexo do Ver-o-Peso, nos dias 30 de julho e 07 de agosto de 2019, em que por meio 
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da técnica da observação, identificou-se as condições nas quais se encontram o referido 

Complexo.  

Assim como, houve a ida ao MPPA no dia 31 de julho de 2019, momento no qual os 

assessores da 1ª e 3ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e 

Habitação e Urbanismo disponibilizaram as informações pertinentes quanto à existência ou 

não de instrumentos jurídicos judiciais e extrajudiciais em andamento voltados para a questão 

da poluição ambiental no Complexo do Ver-o-Peso.  

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, pautou-se na análise da legislação, como 

na CRFB/88; bem como na Lei nº 7.347/85 que trata da Ação Civil Pública (ACP) e prevê 

ainda o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); a Lei nº 4.717/1965 que regula a Ação 

Popular (AP); e as Leis nº 6.938/1981 e nº 12.035/2010, que dispõem sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

respectivamente. E a fim de subsidiar a fundamentação, utilizou-se artigos de periódicos e 

livros.  

No que tange à pesquisa documental, tem-se as imagens registradas do Complexo do 

Ver-o-Peso nas duas datas acima. E ainda, para averiguar a existência ou não de ACP, TAC, 

AP e denúncias voltados para o combate à poluição ambiental no Complexo do Ver-o-Peso 

foi revisado em conjunto com os assistentes das duas Promotorias de Justiça estudadas os 

documentos judiciais e extrajudiciais, físicos e virtuais no sistema do MPPA.  

É pertinente destacar que o MPPA possui uma divisão interna para o tratamento das 

demandas de forma a agrupá-las por temática. Nesse sentido, uma vez que é o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado que predomina no estudo, destacam-se as Promotorias 

de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habitação e Urbanismo (BRASIL, 2019, 

p. 6) responsáveis pelos instrumentos jurídicos, judiciais e extrajudicial abordados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Os instrumentos jurídicos de proteção ao meio ambiente  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental 

previsto no ordenamento jurídico pátrio, com fundamento no art. 5º, §2º da CRFB/88. 

Estando, então, previsto no art. 225, caput da CRFB/88, dentro do título da ordem social e 

contido em capítulo próprio diante de sua importância (BRASIL, 1998). Dessa maneira, há 

duplicidade no dever de conservação do meio ambiente, distribuído, então, entre o Poder 

Público e a coletividade, uma vez que cabe a ambos a sua defesa e preservação.  
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Além disso, esse contexto envolve uma concepção intergeracional no sentido de que 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser usufruído pelas presentes e futuras 

gerações, sendo de titularidade de todos. Portanto, é um direito difuso, baseado na 

solidariedade, isto é, nos direitos de 3ª dimensão, em que “[...] envolvem os direitos de 

solidariedade ou fraternidade, voltados à proteção da coletividade. Tais direitos ocupam-se 

da preservação ambiental [...]” (PUCCINELLI JÚNIOR, 2014, p. 217). Assim, a efetividade 

das ações de proteção é a garantia do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Diante desse direito ao meio ambiente é pertinente destacar o conceito jurídico do que 

se entende por meio ambiente previsto na Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) nº 306/2002, no seu Anexo I, como sendo o “[...] conjunto de 

condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e 

urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 2002). 

Desse modo, o conceito busca a prevalência do tratamento holístico do meio ambiente, 

compreendendo todas as interações que se fazem necessárias para reger a vida no planeta.  

Somado a esse entendimento, a CRFB/88 estabelece ser competência comum dos 

entes federativos proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas, de acordo com a previsão em seu art. 23, inciso VI (BRASIL, 1998). Assim, cabe de 

maneira comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercer a 

cooperação entre si com a finalidade de proteção do meio ambiente, o qual é direito 

fundamental no ordenamento jurídico nacional. 

Nesse contexto de cooperação, a Lei nº 6.938/1981 em seu art. 3º, inciso III conceitua 

o que seja poluição ambiental, relacionando-a com o conceito de degradação da qualidade 

ambiental do mesmo artigo, contudo, com previsão no inciso II, conforme se observa:  

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

[...] 

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das 

características do meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos (BRASIL, 1981). 
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Nesses termos, para que ocorra a poluição é preciso que haja a degradação da 

qualidade ambiental, o que seria, então, a própria alteração adversa das características do 

meio ambiente, o que resulta no encadeamento ou não dos fatores previstos nas alíneas “a” 

até “e” do inciso III, como sendo os resultados da poluição. Aliado a isso, destaca-se a 

poluição advinda dos resíduos sólidos e, para abordar esse assunto, tem-se a PNRS, mediante 

a Lei nº 12.305/2010, na qual, entende-se por resíduos sólidos: 

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final 

se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 

de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 

(BRASIL, 2010. Grifo nosso).  

 

Portanto, a poluição do meio ambiente por resíduos sólidos, ocasião em que se viola 

o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ocorre através do 

descarte pelo ser humano de material, substância, objeto ou bem que acaba por degradar a 

qualidade ambiental, haja vista que altera adversamente as características do meio ambiente, 

o que impacta de maneira negativa a ordem física, química, biológica, social, cultural e 

urbanística, devido ao caráter holístico que o meio ambiente representa.  

Dentre as funções essenciais à Justiça presentes na CRFB/88, encontra-se o 

Ministério Público previsto no art. 127, caput, como instituição permanente, órgão 

incumbido de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 

individuais indisponíveis (BRASIL, 1998). E tendo entre suas funções institucionais, 

conforme se depreende pelo art. 129, inciso III da CRFB/88, a de “promover o inquérito civil 

e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos” (BRASIL, 1998).  

Assim sendo, cabe ao Ministério Público promover a ACP para a proteção do meio 

ambiente, seja em caráter preventivo para evitar o dano, seja reparativo e/ou repressivo 

quando o dano já ocorreu. Entendimento esse reforçado pela própria redação da Lei nº 

7.347/1985, que disciplina a ACP, em que se considera essa ação como um dos instrumentos 

jurídicos judiciais existentes voltado para o combate à poluição ambiental (BRASIL, 1985).  

O segundo instrumento jurídico é o TAC, igualmente previsto na Lei nº 7.347/1985, 

com caráter extrajudicial, ou seja, sem a necessidade de ajuizar uma demanda diante do Poder 
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Judiciário a fim de obter êxito em determinado direito. Desse modo, previsto no art. 5º, §6º 

da referida lei, em que o Ministério Público poderá tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de conduta, observando as exigências legais, mediante cominações, tendo o 

TAC eficácia de título executivo extrajudicial (BRASIL, 1985).   

É possível o TAC ser executável diante da ausência de cumprimento de suas 

cláusulas, uma vez que “O causador do dano pode ser executado em caso de inadimplemento 

da obrigação assumida, seja porque não a cumpriu na forma prevista, seja porque não 

observou o prazo pactuado” (MAZZILLI, 2006, p. 15). Por isso, torna-se um instrumento 

jurídico válido e eficiente a fim de garantir a proteção de direitos fundamentais, como o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Dessa maneira, o TAC seria “[...] ato jurídico pelo qual a pessoa, reconhecendo 

implicitamente que sua conduta ofende interesse difuso ou coletivo, assume o compromisso 

de eliminar a ofensa através da adequação de seu comportamento às exigências legais” 

(CARVALHO FILHO, 2012, p. 211-212). Desse modo, conforme o art. 41 do Código Civil, 

pessoa pode ser tanto a física quanto a jurídica, o que inclui nessa última os quatro entes 

federativos (BRASIL, 2002), os quais podem ofender interesse difuso, como o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, podendo ser quem assume o compromisso em 

eliminar a ofensa, e do outro lado, o Ministério Público.  

O terceiro instrumento jurídico é a AP prevista no art. 5º, inciso LXXIII da CRFB/88, 

considerada como Remédio Constitucional por ter sido concebida para a defesa de direitos 

fundamentais (GARCIA, 2010, p. 110), entre eles o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Assim, prevê o artigo que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural 

[...]” (BRASIL, 1998).  

Nesses termos, a legitimidade ativa da AP é do cidadão, bastando para tanto que junte 

o respectivo título eleitoral no ajuizamento da ação. Assim, enaltece-se a democracia 

participativa na qual o cidadão conhece seus direitos e deveres, e se reconhece como ator 

impulsionador das mudanças positivas, uma vez que a sociedade é também responsável pela 

proteção ambiental, tendo o legislador colocado à sua disposição instrumentos de natureza 

processual como a AP e a ACP (COELHO, 2012, p. 53).   
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3.2. O contexto da poluição no Complexo do Ver-o-Peso 

Nesse contexto cabe delimitar o que se considera como sendo o Complexo do Ver-o-

Peso no município de Belém. Dessa maneira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) reconhece que: 

[...] tomou o formato atual com seus mercados e praça. Essa área possui 

mais de 26 mil metros quadrados e é formada pelo Mercado de Ferro ou de 

Peixe, o Mercado Municipal de Carne, a Praça do Pescador, a Praça do 

Relógio, a Praça dos Velames, pelo Palacete de Bolonha, além de duas mil 

barracas e casa comerciais populares (BRASIL, 2017).  
 

Observa-se, então, que a área estudada envolve não somente o Mercado do Ver-o-

Peso, como também as demais arquiteturas existentes na proximidade do mesmo, inclusive 

a parte onde os barcos atracam e onde o pescado é comercializado, comumente denominado 

de Pedra do Peixe.  

No decorrer da observação, foram realizadas duas idas ao Complexo em semanas 

distintas, para que se confirmasse as mesmas condições identificadas. Assim, identificou-se 

presente a poluição ambiental no Complexo, predominantemente na Praça do Relógio e na 

Pedra do Peixe, neste último, constatou-se a poluição mais precisamente no corpo de água 

onde as embarcações ficam atracadas.  

Figura 1 – Porte: estrutura arquitetônica da Praça do Relógio. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Nota-se que houve a retirada de parte da estrutura do porte, mediante a análise da 

figura 1, ao observar a presença de dobradiças no porte, do lado direito da figura. O porte se 

transformou em uma verdadeira lixeira, um depósito de resíduos sólidos, dentre os quais se 

constatou a presença de embalagem de cigarro, de água, de remédios, bem como canudos e 

sacolas de plástico, apesar de haver uma lixeira pública, de cor laranja, instalada pelo ente 

municipal, a menos de 100 metros, a qual não estava com sua capacidade máxima preenchida 

em nenhum dos dois dias observados.  
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Destaca-se ainda que existe um segundo porte na Praça do Relógio, aproximadamente 

a 150 metros de distância em relação ao da figura, nas mesmas condições, tendo sido 

verificada inclusive vestimentas descartadas, como meias. Portanto, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado dessa área do Complexo do Ver-o-Peso, está sendo 

constantemente violado, uma vez que se encontra poluído por resíduos sólidos, 

comprometendo o equilíbrio ambiental que prevê o art. 225, caput da CRFB/88. 

Figura 2 –Vista do corpo de água onde as embarcações atracam. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Observa-se, na figura 2, que os resíduos consistem em sua grande maioria em 

materiais de plástico, como sacolas, cadeiras e embalagens, bem como madeira e pneus. Do 

mesmo modo, atraem urubus, garças e insetos vetores de doenças, comprometendo também 

a vida das espécies aquáticas ali existentes, uma vez que, conforme observado em campo, 

alimentam-se de matéria orgânica e inorgânica, como os plásticos.  

Desse modo, esse descarte inadequado degrada o meio ambiente, interferindo de 

maneira negativa na qualidade ambiental, uma vez que essa água se apresenta contaminada. 

Além disso, é pertinente destacar que o Complexo se trata de um dos pontos turísticos de 

Belém, a qual é capital do estado do Pará. Inclusive o Complexo é comumente visitado por 

turistas de outros estados e de nacionalidades distintas da brasileira, e, portanto, como cartão 

de visita da região deveria receber cuidados preservacionistas correspondentes com o público 

que recebe.  

 

3.3. A análise dos instrumentos jurídicos de proteção ao meio ambiente aplicáveis ao 

combate à poluição no Complexo do Ver-o-Peso 

O aspecto da poluição ambiental no Complexo do Ver-o-Peso transcende a questão 

da mera limpeza pública, haja vista que aquela, diferentemente dessa, é muito mais 

abrangente, principalmente, em termos constitucionais, tendo em vista que o art. 23, inciso 
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VI da CRFB/88 determina ser competência comum dos entes federativos o combate da 

poluição em qualquer das suas formas, dada a gravidade que representa à sadia qualidade de 

vida (BRASIL, 1998). Por isso que, Estado e Município tem o dever constitucional de 

combater a poluição no Complexo do Ver-o-Peso, no entanto, não o cumprem.  

Considerando a previsão constante no art. 129, inciso III da CRFB/88, bem como da 

Lei nº 7.347/85 que trata da ACP e prevê ainda o TAC, e igualmente a Lei nº 4.717/1965 que 

regula a AP, obteve-se, durante a ida ao MPPA, os dados de que não existem Ações Civis 

Públicas e nem Ações Populares em andamento, as quais são instrumentos jurídicos judiciais. 

Também inexistem Termos de Ajustamento de Conduta, os quais se encaixam como 

instrumentos jurídicos extrajudiciais, voltados para o assunto da poluição ambiental no 

Complexo.  

Faz-se necessário reiterar que também é dever da coletividade defender e preservar o 

meio ambiente, conforme previsto no art. 225, caput da CRFB/88. Assim, dentro da 

abordagem da democracia participativa, cabe tanto o ajuizamento da Ação Popular por parte 

do cidadão quanto o ato de denunciar as violações ao direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado ao próprio MPPA para que averigue a procedência das 

informações.  

Desse modo, esses instrumentos jurídicos judiciais e extrajudiciais, no caso da AP e 

da denúncia, respectivamente, não são utilizados pela coletividade diante da poluição 

ambiental sofrida no Complexo. Portanto, ao não observar um dos fundamentos da República 

Federativa Brasileira que reconhece que todo o poder emana do povo, que o pode exercer 

diretamente, mediante previsão no art. 1º, § único da CRFB/88, desvaloriza-se a força 

constitucional que detém a própria coletividade.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi exposto e discutido ao longo da pesquisa, conclui-se que a poluição 

ambiental no Complexo do Ver-o-Peso é um fato que tem feito parte da sua realidade. E que, 

apesar do combate da poluição em qualquer de suas formas ser competência comum de todos 

os entes federativos, os mesmos se ausentam de seu papel constitucional.   

O MPPA também se mantém inerte quanto à poluição ambiental no Complexo, uma 

vez que foram coletados os dados no próprio Ministério Público acerca da existência ou não 

dos instrumentos jurídicos em andamento, e após o levantamento, obteve-se a informação de 

que inexistem quaisquer desses instrumentos.  
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Aliado a isso, nem mesmo a coletividade, mediante o exercício da democracia 

participativa, tem cumprido com o seu dever constitucional de preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado por meio do ajuizamento de Ação Popular e/ou de denúncia ao 

MPPA quanto à condição de degradação ambiental na qual o Complexo se encontra.  

Por fim, ocorre uma dupla ausência no descumprimento desse dever por parte da 

coletividade, ao se considerar que ela própria gera a poluição ambiental ao descartar de 

maneira inadequada os resíduos sólidos no Complexo do Ver-o-Peso, desrespeitando e 

violando os ditames constitucionais.   
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RESUMO  

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá e os resíduos gerados durante o 

processamento, produção de polpa, na maioria das vezes são descartados ou utilizados para 

compostagem. As cascas da maioria dos frutos podem ser aproveitadas como fonte de novas 

alternativas tecnológicas, econômicas e ambiental. Diante disto, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a composição físico-química de farinha obtida da casca de maracujá. 

Nas amostras de farinha foram quantificados os teores de umidade, proteínas, cinzas, 

lipídeos, fibras, carboidratos, valor calórico, carotenoides e parâmetros de cor instrumental. 

O rendimento da farinha de casca de maracujá foi de 6,86% em relação à quantidade inicial 

de cascas utilizadas. O produto apresentou 8,49% de umidade, com bom estado de 

conservação e qualidade, teor de cinzas (6,01%), proteínas (17,52%), lipídeos (2,04%) e 

carboidratos (65,97%), de acordo com os padrões da legislação vigente. O conteúdo de fibras 

alimentares (69,63%) é considerado bastante elevado. Porém, a farinha apresentou valor 

baixo de compostos carotenoides (3,03 mg/100g), o que pode ter sido afetado pelo processo 

de secagem, ou seja, o parâmetro tempo e temperatura utilizado afetou de forma negativa 

este parâmetro. Refletindo diretamente na cor do produto analisado, onde as coordenadas de 

cor, *L, *a e *b, demostram maior luminosidade, vermelho menos intenso e cor amarela mais 

perceptível. Os resultados obtidos demonstram que a farinha da casca de maracujá pode ser 

considerada como fonte de fibras alimentares, sendo considerado um alimento funcional, de 

grande importância, pois evita o desperdício, agregando valor a produção das agroindústrias 

e evitando a poluição ambiental.  

Palavras-chave: Coprodutos. Fibra alimentar. Alimento funcional. 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO  

O maracujá é conhecido popularmente por diversos nomes regionais, porém seu nome 

científico é Passiflora edulis, da família Passifloraceae. É um dos frutos mais cultivados 

pelo mundo, sendo o Brasil o maior produtor mundial, contribuindo com aproximadamente 

95% da produção, utilizado em geral no preparo de sucos (CORREIA et al., 2010; FAO, 

2018). O fruto é formado por epicarpo, flavedo (casca), mesocarpo ou albedo (parte branca), 

arilo carnose, endorcapo (polpa) e sementes (MARTINEZ et al., 2012; VIEIRA et al., 2015). 

A casca do maracujá corresponde, em torno de 60% do fruto, e possui disponibilidade 

de nutrientes como a presença de niacina (vitamina B3) que atua no crescimento e produção 

de hormônios, e minerais, tais como o ferro, que tem o papel de prevenir a anemia, e o cálcio, 

que contribui com a manutenção óssea (CÓRDOVA et al., 2005; LÓPEZ et al., 2013; 

COELHO et al., 2016). Existem, também, como os antioxidantes, que possuem atividade 

anti-hipertensiva e reduz os níveis de glicose e colesterol. Portanto, o maracujá é um fruto 

que apresenta um grande potencial, em termos de alimento funcional, sendo necessário mais 

estudos, sobretudo de espécies cultivadas e produzidas no Brasil (CANTERI; ZERAIK; 

PEREIRA; ZUIN; YARIWAKE, 2010). 

 Os resíduos gerados durante o processamento de polpa de frutas nas indústrias de 

alimentos, geralmente, são destinados à alimentação animal, no entanto, estudos comprovam 

a qualidade e o potencial nutricional dessas biomassas, podendo ser ótimas alternativas para 

a obtenção de novos subprodutos alimentícios. Resultando em retornos econômicos e 

financeiros para as indústrias, além disso, diminui a produção de lixo orgânico e favorece a 

segurança alimentar de forma sustentável (AQUINO et al., 2010; CÓRDOVA et al., 2013; 

GIUNTINI et al., 2003; ABUD; NARAIN, 2009; COELHO; WOSIACKI, 2010; 

NATIVIDADE, 2010; SILVA; RAMOS, 2010;). 

E dentre as possibilidades de viabilizar o reaproveitamento dos resíduos formados 

durante a produção do suco de maracujá, é o desenvolvimento de produtos a partir de sua 

casca. E uma das opções é a secagem em sistemas de circulação de ar, que é uma das 

tecnologias mais aplicadas para a obtenção de farinha como ingrediente alimentar 

(ROMELLE; ASHWINI; MANOHAR, 2016). O processo de secagem em alimentos tem a 

finalidade de remover a água disponível, tornando os nutrientes presentes mais concentrados, 

facilitando assim a extração e quantificação dos mesmos, além de prolongar o tempo de vida 
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útil dos alimentos em temperatura ambiente, resultando, desta forma em uma maior 

valorização dos produtos processados. 

Portanto, devido os efeitos positivos à saúde, e a necessidade de alimentar-se de forma 

mais saudável, Medeiros et al. (2009), afirmam que a farinha da casca de maracujá é uma 

alternativa importante, pois é rica em inúmeros nutrientes, sendo possível sua incorporação 

no desenvolvimento de  novos produtos (SANTANA et al., 2011). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma farinha da casca 

de maracujá e analisar sua composição físico-química, tendo em vista futura aplicações 

tecnológicas e deste modo, reduzir o impacto ambiental causado por este resíduo 

agroindustrial.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, os frutos foram limpos para a remoção de sujidades presentes nas 

cascas, em seguida sanitizados por imersão em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm 

por 15 minutos, com posteriormente enxágue em água corrente, de acordo com a Resolução 

da Agência de Vigilância Sanitária – RDC nº 216/2004 (BRASIL, 2004). Após esta etapa, os 

frutos foram despolpados de forma manual e as cascas utilizadas para a produção da farinha. 

2.2 OBTENÇÃO DA FARINHA DA CASCA DO MARACUJÁ 

O processo de secagem, das cascas ocorreu por um período de 48 horas, em 

temperatura constante de 60 ºC, conforme Santos et al. (2017), com adaptações. 

Posteriormente, o resíduo seco foi triturado em um liquidificador doméstico e passado em 

peneira de 0,25 mm. Em seguida, a farinha da casca do maracujá foi armazenada em 

embalagens de polietileno até a execução das análises.  

 

2.3 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

Foram as análises de umidade, cinzas, proteínas, lipídeos, fibras, carboidratos e 

extração de pectina foram realizadas em triplicata.  

O teor de umidade foi determinado em estufa com circulação de ar à 105 ºC, até 

obtenção de peso constante e as cinzas (matéria mineral) por método gravimétrico de 

incineração em mufla com temperatura de 550 ºC. O teor de proteína bruta foi avaliado pelo 

método quantitativo, em destilador Kjeldahl, a partir do teor de nitrogênio total, utilizando o 

fator de correção de 6,25. Os lipídeos totais foram determinados pelo método Soxhlet 

(AOAC, 2005). A fibra alimentar total foi determinada pelo método de AOAC (2005) que se 
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baseou na dissolução da amostra, sucessivamente em solução ácida, básica e com acetona. O 

resíduo não dissolvido constituiu a fibra. O teor de carboidratos foi calculado por diferença 

(Equação 1). 

E=100-(A+B+C+D)(1) 

Onde: A = Proteínas; B = Lipídeos; C = Umidade; D = Cinzas; E = Carboidratos. 

O valor calórico, expresso em Kcal/100g, foi avaliado de acordo com os fatores de 

conversão de Atwater, de acordo com a Equação 2 (BRASIL, 2003). 

VC=P . 4+C . 4+(L . 9) (2) 

Onde: P = Proteínas; C = Carboidratos; L = Lipídeos. 

 

2.4 QUANTIFICAÇÃO DE CAROTENOIDES TOTAIS 

O teor de carotenoides totais foi avaliado, de acordo com metodologia proposta por 

Talcott e Howard (1999), com modificações. Os valores encontrados foram expressos em µg 

de carotenoides por grama, de acordo com a Equação 3: 

C=
A x V x 104

E x P
  (3) 

Onde: A = absorbância lida; V = volume do solvente utilizado para a diluição da 

amostra; E = absortividade de 2000; P = quantidade de amostra. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DA COR INSTRUMENTAL 

A análise de cor foi realizada em calorímetro portátil da marca Konica Minolta (CM-

A177), com leitura das coordenadas: L* referente a luminosidade do preto (0) ao branco 

(+100), a* que varia do verde (-60) ao vermelho (+60), e b* do azul (-60) ao amarelo (+60). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O rendimento de farinha da casca do maracujá foi de 6,86 % em relação ao peso total 

da casca in natura. Valor próximo (10,84%) ao observado por Xavier e Cândido (2015), no 

mesmo tipo de farinha. Conforme Rybka, Lima e Nassur (2018) tais valores podem estar 

correlacionados, especificamente pela quantidade de água disposta na composição da casca 

deste fruto. 
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3.1 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

A farinha da casca do maracujá avaliada (Tabela 1) apresentou valor de umidade de 

acordo com o preconizado na RDC n° 263 de 22 de setembro de 2005, que estipula que as 

farinhas vegetais devem apresentar no máximo 15% de teor de água em sua composição. Este 

resultado foi similar ao de Canzarin et al. (2014) também ao avaliar farinha de casca de 

maracujá (9,48%). Assim como, Moreno (2016) que ao avaliar os teores de umidade das 

farinhas das cascas de abacaxi e manga obteve valor de umidade de 9,53% e 5,87%, 

respectivamente. As variações identificadas nos resultados, quando correlacionado com os 

demais autores, são atribuídas as diferentes composições das cascas, assim como os cultivos 

dos frutos, irrigação, adubação ou não do solo, dentre outros fatores (BERTAGNOLLI et al., 

2014; CAZARIN et al., 2014).  

 

Tabela 1 – Média dos resultados da composição centesimal e energética das amostras da farinha da 

casca de maracujá. 

Determinações Valores 

Umidade (%) 8,49 ± 0,06 

Cinzas (%) 6,01 ± 0,02 

Proteínas (%) 17,52 ± 0,25 

Lipídeos (%) 2,04 ± 0,15 

Fibras (g/100g) 69,73 ± 0,03 

Carboidratos (%) 65,97 ± 0,13 

Valor calórico (Kcal/100g) 346,94 ± 0,04 

Fonte: Autores, 2019. 

De acordo com a legislação brasileira o limite máximo do teor de cinzas em farinhas 

vegetais é 6,0 %, portanto, a farinha avaliada encontra-se do padrão da legislação vigente 

(BRASIL, 2005). Santana et al. (2011) encontraram resultado similar, onde relataram teor de 

cinzas de 6,88. Enquanto, Silva et al. (2015) obtiveram valores acima (8,70 %).  

As variações nos teores de proteínas totais, nas farinhas dos resíduos de frutas estão 

relacionadas aos diferentes métodos de secagem aplicada e também as condições de 

adubações, principalmente nitrogenadas (CARVALHO, 2008; CAVALCANTI, 2011). O 

teor de proteínas do presente estudo é considerado muito bom em comparação com os valores 

descritos na literatura. Dias e Plácido (2016) ao analisarem os teores de proteínas em 
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diferentes temperaturas de secagem (40°C, 50°C, 60°C e 70 ºC) para obtenção da farinha de 

maracujá o maior valor encontrado foi de 11,43 % com temperatura de 60 ºC e o menor foi 

na temperatura de 70°C. Já Catarino e Seibel (2017), ao obter a farinha da casca do maracujá 

com secagem na temperatura de 65°C, por 4 dias, obteve valor de proteína de 4,44%.O baixo 

valor de lipídios encontrado está de acordo com a literatura, pois Cazarin et al. (2014) e Silva 

et al. (2015), observaram  respectivamente, 0,31 % e 1%. 

A farinha analisada apresentou conteúdo de fibra superior a 69,63%, acima do 

estabelecido pela legislação, mínimo de 25% (RDC 54/2012, BRASIL, 2012). O percentual 

de fibra bruta é maior do que os resultados apresentados por Canzarin et al. (2014) com 

65,22% e Silva et al. (2015) com 28,28% para produto similar também elaborado com casca 

de maracujá.. E ao comparar o teor de fibra bruta de farinhas elaboradas com cascas de outras 

frutas, como manga (51,20%) e uva (58,01%), determinados respectivamente por Ajila et al. 

(2010) e Bender et al. (2016), respectivamente, os valores foram inferiores ao desta pesquisa. 

As fibras alimentares exercem efeito positivo no organismo humano que auxiliam na 

redução do aparecimento de doenças, como diabetes, cardiovasculares, obesidade, câncer de 

colorretal, síndrome do cólon irritável, dentre outras. Além disso, a ingestão diária 

proporciona o alívio da constipação e controle de peso (BULTOSE, 2016; GIUNTINI; 

MENEZES, 2018; LAMOUNIER, 2015). 

A farinha apresentou bom valor de carboidratos, equivalente a farinha do resíduo de 

maça (67,4%) observado por Silva et al. (2017). O valor calórico médio é considerado baixo. 

Galeno e Rezende (2013) avaliaram a substituição parcial da farinha de trigo pela farinha da 

casca de maracujá na elaboração de bolos e observou que a medida que aumentava o 

percentual de farinha diminuía o valor calórico dos produtos, indicando ser menos energética 

quando comparada a farinha de trigo integral.  

 

3.2 QUANTIFICAÇÃO DE CAROTENOIDES TOTAIS 

A quantificação carotenóides totais, disponíveis no subproduto desenvolvido a partir 

do resíduo de maracujá, encontra-se na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Teores médios e desvio padrão da quantificação de carotenóides totais da farinha da 

casca de maracujá. 

Parâmetro Teor (mg/100g) 

Carotenóides 3,03 ± 0,04 

Fonte: Autores, 2019. 

 

O valor médio de carotenóides totais encontra-se próximo ao determinado por 

Moreno (2016) em amostras de farinha das cascas de abacaxi e manga, 3,55 mg/100g e 3,81 

mg/100g de extrato, respectivamente. Uenojo et al. (2007) afirma que a elevada temperatura, 

por um período prolongado, ocasiona a degradação de alguns compostos, inclusive os 

carotenóides, devido a sensibilidade a altas temperaturas e luminosidade, afetando de forma 

negativa a cor dos alimentos. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA COR INSTRUMENTAL 

Os resultados de análise cor, da farinha da casca de maracujá apresentou maior valor 

da coordenadab*, cor amarela mais intensa, e menores valores de L* e *a, baixa luminosidade 

ecor vermelha menos intensa. As diferentes técnicas de processamento assim como a 

temperatura de secagem têm efeito significativo na cor de farinhas (ORIKASA et al., 2010).  

Tabela 3 – Valores médios e desvio padrão das coordenadas de cor, obtidas a partir da farinha da 

casca de maracujá submetida ao processo de secagem. 

Coordenadas de cor Valores 

L* 32,71 ± 0,03 

a* 4,30 ± 0,01 

b* 18,57 ± 0,02 

Fonte: Autores, 2019. 

Ortolan et al. (2010) observaram que a farinha de trigo em estudo apresentou resultados 

maiores de luminosidade (97,50) e coordenada b* (7,67). Em contrapartida, Dias (2016) que 

analisou a mesma farinha após secagens, com temperaturas distintas (60 ºC e 70ºC), as 

amostras apresentaram impactos sobre a cor, proporcionando maior cromaticidade nas 

coordenadas *a, característico da disponibilidade de compostos escuros e menor em *L.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A farinha obtida a partir da casca de maracujá apresentou características compatíveis 

com os padrões estabelecidos pela legislação em vigor. A farinha elaborada apresentou baixo 

percentual de umidade, o que reduz as possibilidades de proliferação de micro-organismos. 

A avaliação da composição centesimal indicou que os constituintes de maior relevância 

foram às frações de fibras alimentares e carboidratos, ou seja, fonte natural de fibras e com 

alto poder nutritivo. Pode ser utilizada como alimento alternativo ou ser consumido de forma 

direta, incorporado no desenvolvimento de novos produtos alimentícios funcionais, 

agregando valor nutricional a outros alimentos processados. 
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RESUMO 

 

O Parque Estadual do Utinga – PEUT é uma unidade de conservação da natureza pertencente 

a categoria de proteção integral segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) e com a responsabilidade de manter os mananciais de água que abastecem 70% da 

Região Metropolitana de Belém – RMB. O PEUT vem sofrendo com as pressões da 

urbanização, gerando uma preocupação crescente para os usuários do Parque que no ano de 

2018 aumentou significativamente em virtude da abertura do PEUT para visitação pública, 

após grande reforma. Não obstante, o desconhecimento dos benefícios gerados pelos serviços 

ecossistêmicos promovidos pelo PEUT influi na possibilidade de ações mais efetivas de 

preservação não só pelo poder público, mas também, da população em geral, seja ela 

frequentadora do parque ou que vive em seu entorno. Assim, tendo como pano de fundo este 

cenário, o objetivo pesquisa voltou-se a estimar o valor econômico do PEUT, tendo como 

aporte metodológico principal o método de valoração contingente. Nesta direção, foi 

calculada a disposição a pagar pelo parque através de metodologia benefício-custo e obteve-

se um valor médio per capta de R$ 15,75 e, ainda, um Valor Econômico Total (VET) por 

sua preservação de R$ 5.670.000,00/ano ao utilizar-se o Valor Presente Líquido (VPL), com 

uma taxa de 4% ao ano ao longo de 100 anos o VET é de R$ 144.613.344,3. Ademais, a 

partir de informações obtidas através do inventário florestal do PEUT, calculou-se o valor 

presente líquido em relação ao preço da madeira e do estoque de carbono do parque para um 

período de 100 anos, respectivamente, de R$ 14.251.102,67 e R$ 121.110.168,11.  

 

Palavras-chave: Parque Estadual do Utinga. Unidade de Conservação. Valoração. 

Área de Interesse do Simpósio: Economia Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Parque Estadual do Utinga – PEUT é uma unidade de conservação da natureza 

pertencente a categoria de proteção integral segundo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) e com a responsabilidade de manter os mananciais de água que 

abastecem 70% da Região Metropolitana de Belém – RMB.  

O PEUT vem sofrendo com as pressões da urbanização, gerando uma preocupação 

crescente para os usuários do Parque que, no ano de 2018, aumentou significativamente em 

virtude da sua abertura para visitação pública, após grande reforma. Segundo Rocha (2011) 

o crescimento populacional da RMB, assim como o adensamento de empreendimentos 

imobiliários no centro urbano de Belém vem sendo vetorizado1 para as áreas periféricas da 

cidade. Ao mesmo tempo, como destaca Trindade (1998), o aumento da população urbana 

passa por um processo sincronizado com a mudança no modo de vida de grande parte da 

população, construindo assim um fenômeno de readaptação no viver das pessoas nas cidades. 

O objetivo do trabalho voltou-se a estimar o valor econômico do PEUT, tendo como 

aporte metodológico principal o método de valoração contingente. Nesta direção, foi 

calculada a disposição a pagar pelo parque através de metodologia benefício-custo e obteve-

se um valor médio per capta de R$ 15,75 e, ainda, um Valor Econômico Total (VET) por 

sua preservação de R$ 5.670.000,00/ano ao utilizar-se o Valor Presente Líquido (VPL), com 

uma taxa de 4% ao ano ao longo de 100 anos o VET é de R$ 144.613.344,3. Ademais, a 

partir de informações obtidas através do inventário florestal do PEUT, calculou-se o valor 

presente líquido em relação ao preço da madeira e do estoque de carbono do parque para um 

período de 100 anos, respectivamente, de R$ 14.251.102,67 e R$ 121.110.168,11. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1.ÁREA DE ESTUDO E DADOS UTILIZADOS 

A população considerada nesse trabalho foi de 360.000 pessoas. Este valor é referente a 

média do número de pessoas que visitam o Bosque Rodrigues Alves, que também fica na 

Região metropolitana de Belém e que apresenta características semelhantes ao PEUT, em 

virtude do PEUT não estar aberto para visitação. Usando um erro amostral de (5%) e um 

 
1Processo ocasionado pelo crescimento da malha urbana. Normalmente ocorrem em metrópoles e se 

caracterizam com as construções de inúmeros edifícios. Estes processos contribuem diretamente na 

redução dos espaços físicos planos da cidade. 
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nível de confiança de 95%, obteve-se uma amostra de 319 questionários, entre homens e 

mulheres, por meio de  

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝)

𝑍2. 𝑝(1 − 𝑝) + 𝑒2. (𝑁 − 1)
 

Onde, n: tamanho da amostra; N: população; Z: variável normalmente padronizada associada 

ao nível de confiança (1,96); p: probabilidade do evento (50%); e: erro amostral (5%). 

A aplicação dos questionários ocorreu justamente dentro do PEUT e nas comunidades 

do entorno, informando os entrevistados sobre os principais elementos que motivam a 

existência do PEUT e sua importância, cujo cuidado foi deixar bem informado o entrevistado 

para diminuir ao máximo alguns problemas com viés, como aponta Carson et al. (2001, p. 

17).  

Para a realização dos objetivos desse trabalho utilizou-se três métodos, o primeiro foi 

da Valoração Contingente (MVC), especificamente um método da função de demanda, 

indicado para valorar recursos não-comerciais, com a aplicação do método da Disposição a 

Pagar (DAP) (SANTANA et al., 2015, 2017). 

Para calcular a DAP utilizou-se o Modelo de Regressão Linear Múltipla. Neste 

modelo pode ocorrer a não inclusão de algumas variáveis que geram erros nos valores dos 

parâmetros estimados por mínimos quadrados ordinários, dessa forma a influência dessas 

variáveis ausentes devem ser representada por uma componente aleatória 𝑢𝑖. O modelo 

empírico trabalhado na pesquisa é o que segue abaixo: 

 
𝐷𝐴𝑃 = 𝑐 + 𝑏1𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝑏2. 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝑏3. 𝑒𝑑𝑢 + 𝑏4. 𝐸𝑠𝑡𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝑏5. 𝐴𝑡𝑣𝑝𝑟𝑖

+ 𝑏6𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝑏7𝐼𝐴 + 𝑏8𝐼𝐸𝐶𝑂 + 𝑢𝑖 

(1) 

Onde:  

DAP – variável independente; Sexo, idade, edu, Estado civil, Atividade principal, renda, 

Indicador Ambiental, Indicador Ecossistêmico – variáveis explicativas;  𝑢𝑖é o termo de erro 

aleatório;𝑒𝑏(𝑖=1,2,…..,7) é o vetor de parâmetros a ser estimado. C - é o intercepto ou valor 

médio de Y quando X1 e X2 forem iguais a zero;𝑏1- Mede a mudança no valor médio de 

DAP, E (DAP), resultante da variação unitária no sexo, mantendo-se as demais variáveis 

constantes; 𝑏2 - Mede a mudança no valor médio de DAP, E(DAP) resultante da variação 

unitária em idade, mantendo-se as demais variáveis constantes. 𝑏3 - Mede a mudança no 

valor médio de DAP, E (DAP), resultante da variação unitária no edu, mantendo-se as demais 
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variáveis constantes; 𝑏4 - Mede a mudança no valor médio de DAP, E (DAP), resultante da 

variação unitária no est_c, mantendo-se as demais variáveis constantes; 𝑏5 - Mede a mudança 

no valor médio de DAP, E (DAP), resultante da variação unitária no Ati_principal, mantendo-

se as demais variáveis constantes; 𝑏6 - Mede a mudança no valor médio de DAP, E (DAP), 

resultante da variação unitária na renda, mantendo-se as demais variáveis constantes; 𝑏7 - 

Mede a mudança no valor médio de DAP, E (DAP), resultante da variação unitária no IA 

mantendo-se as demais variáveis constantes; 𝑏8 - Mede a mudança no valor médio de DAP, 

E (DAP), resultante da variação unitária no IECO, mantendo-se as demais variáveis 

constante. 

 

2.2.O INDICADOR AMBIENTAL E ECOSSISTÊMICO 

Os indicadores (IA e IECO) representando a percepção ambiental e ecossistêmica dos 

entrevistados no Parque Estadual do Utinga foi determinado pela combinação linear dos 

escores fatoriais e a proporção da variância explicada por cada fator em relação à variância 

comum, dada pela expressão dos escores fatoriais (SANTANA, 2007): 

 

𝐼𝑓𝑎𝑡 = ∑ (
𝜆𝑖

∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐹𝑃𝑖) ; (𝑖 = 1,2,3, … . 𝑁)
𝑛

𝑗=1
 

(26) 

onde: 𝐼𝑓𝑎𝑡representa os escores fatoriais; 𝜆 representa a variância explicada por cada fator; 

∑ 𝜆é o total da variância explicada a partir dos fatores comuns; e 𝐼𝑎𝑝é cada um dos escores 

fatoriais padronizados gerados para cada entrevistado e é dado por: 

 

𝐼𝑎𝑝 = (
𝐹𝑖 − 𝐹𝑚í𝑛

𝐹𝑚á𝑥 − 𝑓𝑚í𝑛
) ; (𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁) 

(27) 

onde, F é cada um dos escores fatoriais padronizados; e representam, respectivamente, os 

valores máximo e mínimo observados para cada um dos entrevistados. 

O segundo método utilizado foi da valoração através do mercado do crédito de 

carbono. A partir dos dados obtidos no PMFPEUT foi possível estimar o valor da biomassa 

de acordo com a equação polinomial de segundo grau dada por Brown et al. (1989): 

𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂𝒊 = 𝟑𝟖, 𝟒𝟗𝟎𝟖 − 𝟏𝟏, 𝟕𝟖𝟖𝟑 𝑫𝑨𝑷𝒊 + 1,1926(𝑫𝑨𝑷𝒊)𝟐 

Onde,  

DAP = Diâmetro a altura do peito. 
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 Segundo (FANG et al., 2001; SOARES; OLIVEIRA, 2002) a biomassa contém 50% 

de carbono em média, assim obtêm-se o valor de carbono estocado: 

 

 
𝐸𝐶 =

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

2
 

(2) 

Onde; 

EC – Estoque de Carbono  

 A partir do valor de EC, pode-se obter o valor equivalente de carbono das espécies 

florestais multiplicando-se o EC pelo valor médio das cotações de carbono no mês de abril 

2019 negociado em forma de commodity nas bolsas de crédito de carbono.  

O terceiro método foi da Valoração através do Preço da Madeira ou Método do 

benefício custo. A partir dos estudos de Nogueira e Rodrigues (2007), o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em seus trabalhos de análise voltado 

para a indenização devido supressão vegetal para fins de mineração adota um fluxo de 100 

anos. Nesta metodologia é feita a reprodução do valor através de madeiras com diâmetro 

superior a 30 cm (ano 0, anos 50 e ano 100), para as madeiras com diâmetro menor que 30 

cm a apreciação ocorre nos (ano 25 e ano 75), segundo o método utilizado pela VALE (2016ª, 

b), como o cálculo sendo feito através da seguinte equação (QUARESMA, 2017): 

 

𝑽𝑷𝑳𝒎𝒂𝒅𝒆𝒊𝒓𝒂𝒊 = ∑ 𝑽𝑴𝒂𝒅𝒆𝒊𝒓𝒂𝒊

𝟏𝟎𝟎

𝒊=𝟎,𝟐𝟓,𝟓𝟎,𝟕𝟓,𝟏𝟎𝟎

(
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒊
) 

(3) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1.INDICADOR AMBIENTAL E ECOSSISTÊMICO 

Os resultados da análise fatorial estão reunidos nas Tabelas 1 e 2. As duas matrizes de 

correlação apresentaram determinantes diferentes de zero, logo admitem inversa e a solução 

resultante além de única é a que melhor representa o fenômeno (JOHNSON; WICHERN, 

2007; SANTANA et al., 2014; FERREIRA et al., 2016). De acordo com os testes KMO de 

0,711 e 0,787 (superior ao limite aceitável de 0,50) e os testes de esfericidade de Bartlett 

significativos a 1%, a amostra adequa-se à análise fatorial. As cargas fatoriais estimadas 

apresentaram significância a 1%, confirmando a adequação dos modelos. Todas as 

comunalidades situaram-se acima de 0,50, o que valida suas participações na definição dos 

fatores latentes (JOHNSON; WICHERN, 2007; HAIR JR et al., 2009). Por fim, os fatores 

extraídos nos dois modelos fatoriais explicaram mais de 60% da variância total dos dados. 
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Sendo assim, considera-se que o modelo foi bem especificado e os resultados revelam a 

realidade do fenômeno estudado. 

Tabela 4 - Matriz de cargas fatoriais do modelo representativo das condições ambientais do 

PEUT (2018). 

Variável Fator 1           Fator 2 Fator 3 Comunalidade 

Presença de espécies raras ,867 ,106 ,110 ,773 

Presença de animais atrativos ,866 ,012 ,128 ,765 

Conhecimento sobre Amazônia ,642 ,222 ,249 ,523 

Poluição do ar ,114 ,830 ,189 ,767 

Espaço para saúde ,008 ,806 ,233 ,775 

Valoriza o entorno ,170 ,694 -,125 ,526 

Paisagem atrativa ,182 ,052 ,859 ,738 

Preserva biodiversidade ,195 ,155 ,838 ,705 

Soma do Quadrado das 

Cargas 

2,027             1,908 1,637 5,571 

Percentual do traço (%) 25,34 23,844 20,458 69,643 

Adequação da amostra: KMO =0,787Batlett'stest = 1058,596(vp< 1%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tabela 5 - Matriz de cargas fatoriais do modelo representativo do potencial multifuncional 

do ativo ambiental, estado do Pará, 2018. 

Variável  F1 F2 F3 F4 Comunalidade 

Diminuição da quantidade de lixo queimado ,825 -,007 ,210 ,018 ,666 

Diminuição da quantidade de lixo próximo ,807 -,076 ,195 ,044 ,715 

Surgimento de hortas ,753 ,221 -,030 -,055 ,542 

Aumento na quantidade de projetos ,734 ,263 -,020 -,035 ,838 

Aumento no número de pessoas saindo ,587 ,406 ,009 ,147 ,725 

Aumento no número de chegada de pessoas ,492 ,456 ,013 ,239 ,697 

Aumento na quantidade de turistas ,102 ,752 ,117 -,123 ,513 

Pessoas que defendem a existência do PEUT ,130 ,703 -,007 ,038 ,507 

Manutenção da preservação da biodiversidade ,088 ,556 ,453 ,142 ,530 

Melhoria das vias próximas ,229 ,147 ,763 ,244 ,609 

Influência na quantidade de chuvas -,017 ,019 ,734 -,356 ,620 

Aumento da consciência ambiental das pessoas ,014 ,015 -,010 ,915 ,604 

SQ Cargas 3,111 1,886 1,422 1,146 7,565 

%Variância 25,929 15,720 11,850 9,549 63,048 

KMO = ,787                             Batlett'stest = 1058,596(vp< 1%) 

 

Assim, a equação da DAP foi representada pela demanda dos 

consumidores, ou seja, visitantes do PEUT e moradores do entorno, através da seguinte 

regressão múltipla, de acordo com Santana (2003), Bentes et al. (2014) e Santana et al. 

(2015), como segue abaixo a partir da (tabela 6) de regressão linear múltipla realizada no 

Software Ewiews (versão,2019ª): 
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Tabela 6 - Resultados da regressão múltipla da DAP, estimado por mínimos quadrados 

ordinários 

 
      Fonte: Ewiews, versão 10. 

 
𝐷𝐴𝑃 = −36 + 1,601 𝑒𝑑𝑢 + 0,002 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 +  27,055 𝐼𝐴 +  6,961 𝐼𝐸𝐶𝑂 + 𝑢𝑖 

(4) 

Onde: DAP – variável independente; Edu, renda, IA, IECO – variáveis explicativas; 𝑢𝑖é o termo de 

erro aleatório;𝑒𝑏(𝑖=1,2,…..,7) é o vetor de parâmetros a ser estimado. 

Diante das condições e os parâmetros observados, fez-se a substituição dos valores 

médios das variáveis independentes na equação da (tabela 6) e obtém-se a DAP média per 

capta de R$15,75/mês e de R$189,00/ano. Considerando que 360.000 pessoas visitam o 

Bosque Rodrigues Alves durante o ano, o valor obtido é de R$ 68.040.000,00/ano, a ser pago 

para que o PEUT possa receber ações de preservação, garantido os serviços ecossistêmicos 

e ambientais para a geração do bem-estar das famílias, dos visitantes e dos moradores do 

entorno. Este resultado é coerente com o obtido por (Morgado, Abreu, Réquia e Aravéchia, 

pg.6-7, 2011) para valoração ambiental do Parque Ecológico de Usos Múltiplos Águas Claras 

- DF: analisando a disposição a pagar dos usuários. 

Utilizando a valoração pelo método do crédito de Carbono e as atualizações de Valor 

Presente Líquido do estoque de Carbono, chega-se ao valor total  de R$ 153.647,2282 para 

um espaço de 1,7 hectares. Desta forma, em 1 hectare do Parque obtêm-se ao valor de R$ 

90.380,70 reais (R$ 153.647,2282/1,7), multiplicando este valor por 1340 hectares que é a 

área total do Parque encontra-se o valor de R$ 121.110.168,11 reais. Quanto a valoração pelo 

preço da Madeira a somatória do valor de todas as espécies contidas na parcela de 1,7 hectares 

(17 parcelas de 10m x 100m) no inventário florestal do PEUT foi de R$18.079,75712 reais, 

ao passo que em 1hectare esse valor é de R$ 10.635,15125. Extrapolando este valor para 

1340 hectares, que é o tamanho da área total do PEUT, obtêm-se o valor de R$ 14.251.102,67 
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muito distante do valor obtido pela valoração através do mercado de carbono $ 

121.110.168,11 reais. 

 

4. CONCLUSÃO 

A contribuição de destaque deste trabalho é mostrar a importância de um ativo ambiental 

na Região Metropolitana de Belém para geração de serviços ambientais e ecossistêmicos 

geradores de bem-estar para a população. A mostra da importância pode ser obtida através 

da valoração do ativo ambiental utilizando pelo menos três formas metodológicas, ou seja, 

através da DAP, do mercado de crédito de carbono e do preço da madeira no mercado. 

A metodologia de DAP captou a informação de 319 pessoas que se manifestaram 

dizendo ter (DAP) um valor para garantir a preservação do PEUT. O valor médio per capita 

da DAP foi estimado em R$ 15,75/mês e de R$ 189,00/ano. Extrapolando este valor para 

360.000 pessoas obtém-se o valor de R$ 5.670.000,00/ano. A transformação de espécies 

florestais em um produto homogêneo e de fluxo contínuo faz-se possível através do estoque 

de carbono, pois estas características são presentes em um recurso natural renovável. A 

economia que trata a questão ambiental, parte de uma perspectiva onde a fotossíntese e o 

sequestro de carbono, por exemplo, cumprem aspectos fundamentais no estudo de valoração 

de um ecossistema de floresta. O valor estimado no PEUT foi de R$ 121.110.168,11 reais, 

utilizando-se a metodologia de valoração do ativo ambiental baseada no mercado de crédito 

de carbono. O método de valoração com base no preço da madeira gerou um valor de R$ 

14.251.102,67 reais ao preço da terra do PEUT. 



 

 

84 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BEDER, S. Environmental economics and ecological economics: the contribution of 

interdisciplinarity to understanding, influence and effectiveness. Environmental 

Conservation, v. 38, n. 2, p. 140-150, jun. 2011. 

BENTES, E.S. et al. A pesca artesanal a jusante da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, estado do 

Pará. Novos cadernos do NAEA, v.17, n.2, p.167-187, 2014. 

CARSON, D. et al. Qualitative Marketing Research. London: Sage Publications, 2001. 

COSTANZA, R. Economia ecológica: uma agenda de pesquisa. In: MAY, P. H.; HERMAN, 

P.; MOTTA, R.S. (Org.). Valorando a natureza. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 

DALY, H.E.; COOB JUNIOR, John. B. For the common good: redirecting the economy 

toward community, the environment, and a sustainable future. Boston: Beacon Press, 1989. 

FERREIRA, M.B.M.; SALES, A.O.T. Política Ambiental Brasileira: análise histórico 

institucionalista das principais abordagens estratégicas. Revista de Economia, v. 43, n. 2, 

mai./ago. 2016.  

JOHNSON, R. A.; WICHERN, D. W. Applied multivariate statistical analysis. 6. ed. Pearson 

Prentice Hall, 2007. 

HAIR, Joseph F. Análise multivariada de dados. Tradução Adonai Schlup Sant’Anna. – 6. 

ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Bookman, 2009. 2009. 

LIU, S.; COSTANZA, R.; FARBER, S.; TROY, A. Valuing ecosystem services: 

theory,practice, and the need for a transdisciplinary synthesis. EcologicalEconomics 

Reviews,v.1185, n.1, p. 54–78, 2010. 

MINGOTI, S.A. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma 

abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. 

Morgado, R.C. Abreu, L.M, Réquia, W.J. e Aravéchia, J.C. VALORAÇÃO AMBIENTAL 

DO PARQUE ECOLÓGICO DE USOS MÚLTIPLOS ÁGUAS CLARAS - DF: 

ANALISANDO A DISPOSIÇÃO A PAGAR DOS USUÁRIOS PELO SEU USO. Revista 

de Estudos Ambientais. 2011 

QUARESMA, J. L. CONTRIBUIÇÃO METODOLÓGICA PARA A VALORAÇÃO DO 

CAPITALFLORESTAL MADEIREIRO DA AMAZÔNIA. Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao Curso de graduação em Engenharia Ambiental & Energias Renováveis da 

Universidade Federal Rural da Amazônia como requisito para obtenção do grau de 

Engenheiro Ambiental,2017. 

ROCHA, E.B. Sócio-Ambiental à Luz Do Sensoriamento Remoto: O Caso Da 

Comunidade Jardim Nova Vida Na Área De Proteção Ambiental Metropolitana Do 

Município De Belém, Estado Do Pará.Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do 

Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos 

Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, Belém, 2011. 

SANTANA, A.C. Recent changes in the relations of Brazilian meat demand system. Revista 

de Economia e Sociologia Rural, v. 37, n. 2, p. 161-184, 1999. 



 

 

85 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

SANTANA, A.C. Análise do desempenho competitivo das agroindústrias de polpa de frutas 

do Estado do Pará. Teoria e Evidência Econômica, v. 14, n. 14, p. 36-62, jul./dez., 2007. 

SANTANA, A.C. Valoração ambiental da área de savana metalófila, ou canga, da Flona de 

Carajás para fins de indenização. Belém: UFRA, 2014. 

SANTANA, A.C. et al. Valoração dos danos ambientais causados por hidrelétricas para a 

produção de energia na bacia do Tapajós. Reflexões Econômicas, v. 1, n. 1, abr./set., p. 31-

48, 2015. 

SANTANA, A.C. et al. O valor econômico total da área de savana metalófita, ou “Canga”, 

da Floresta Nacional de Carajás, estado do Pará: uma contribuição teórica e metodológica da 

avaliação contingente. Papers do NAEA, n. 361, Belém, 2016. 

SANTANA, A.C. et al. Theoretical and methodological contributions to the contingent 

evaluation of the natural resources of the Carajás National Forest. International Journal of 

Development Research, v. 7, n. 4, p. 12468-12474, 2017. 

SICHE, R. et al. Índices Versus Indicadores: precisões conceituais na discussão da 

sustentabilidade de países. Ambiente e Sociedade, Campinas, v. 10, n. 2, p. 137-148, jul./dez. 

2007. 

TRINDADE, JR. Saint-Clair Cordeiro. A cidade dispersa: os novos espaços de 

assentamentos em Belém e a reestruturação metropolitana. Tese de doutorado. Universidade 

de São Paulo, 1998. 



 

 

86 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DO BAIRRO BAIXA 

VERDE, CAMETÁ, PARÁ 

 

Beatriz Oliveira Miranda1; Ligia Amaral Filgueiras2 

 

1Mestranda do Programa de Pós-graduação em Saúde Animal na Amazônia. Universidade Federal 

do Pará.beatrizom17.bo@gmail.com 

2 Doutora em Antropologia. Universidade Federal do Pará. ligiafilgueiras@gmail.com 

 

RESUMO 

 

A urbanização é um processo recente no Brasil decorrente da mudança de uma economia do 

meio rural para a urbana. E em geral, esse processo ocorre de maneira desordenada, na 

ausência de necessidades básicas como saneamento básico, infraestrutura, emprego e 

moradia. O bairro Baixa Verde, localizado a margem do rio Tocantins, próximo a uma área 

verde de mata nativa e uma Reserva de Patrimônio Particular Natural Ozorio Reimão 

(RPPN), sofre com os efeitos do avanço da urbanização desordenada na área. Diante dessa 

problemática buscou-se caracterizar, identificando e analisando, os problemas 

socioambientais presentes no bairro da Baixa Verde no município de Cametá no Estado do 

Pará. O objeto de estudo desse trabalho foi o bairro Baixa Verde, localizado na área urbana 

do município de Cametá, Pará.  A metodologia da pesquisa consistiu na aplicação de 

questionários objetivos aos moradores, registros de observações no bairro em estudo, e visitas 

técnicas em órgãos públicos do município para coleta de informações. Pode-se perceber que 

os moradores do bairro em estudo vivem em precárias condições de vida, com baixa renda e 

escolaridade, possuem precárias habitações, vivem em condições insalubres. Além disso, o 

meio ambiente sofre sérios impactos ambientais decorrentes da falta de saneamento básico, 

como o despejo inadequado de esgoto e lixo em corpos hídricos. Dessa maneira, o estudo 

aponta a necessidade de ações de cunho social e ambiental por parte dos órgãos públicos que 

busquem tanto melhorar a vida dos residentes dando condições de vida dignas, como 

preservar o meio ambiente local, necessidade e preocupação maior devido a existência de um 

importante Reserva Particular de Patrimônio Natural nas proximidades do bairro. 

Palavras-chaves: Urbanização. Impactos socioambientais. Bairro Baixa Verde. Cametá. 

Área de interesse: Responsabilidade Social e Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

A urbanização é um processo econômico e social decorrente da mudança de uma economia 

rural para uma economia centralizada em áreas urbanas (TUCCI, 2007). No Brasil esse processo 

teve início em 1960 atingindo seu ápice nos anos de 1980, de maneira bastante acelerada 

(DUARTE, 2003). Somente nesse período, incentivado por uma série de fatores, uma grande parte 

da população passou a morar em zonas urbanas.  

Os efeitos desse processo urbanístico são a migração (pelo chamado êxodo rural), 

crescimento da população e, até a fortificação da globalização, passando as áreas urbanas por um 

verdadeiro inchaço populacional. Quando esses efeitos ocorrem de forma desordenada, o governo 

deixa à falhar no suprimento das necessidades básicas para a população. Com o aumento da 

densidade demográfica, o poder público local passa a ter dificuldades de proporcionar transporte, 

saneamento básico, infraestrutura, emprego e moradia para uma cidade e seus habitantes em que 

vivem (SOUSA JÚNIOR; SOUSA; SILVA, 2013). 

A moradia é um dos pontos importantes desse advento. Com a apreciação imobiliária, as 

residências passaram a ter altos valores, impossibilitando que populações de baixo poder aquisitivo 

tenham condições financeiras para custear residências em locais adequados (SOUSA JÚNIOR; 

SOUSA; SILVA, 2013). Sem escolha, essas populações optam por ocuparem áreas inapropriadas, 

desprovidas de infraestrutura que atendam às necessidades básicas de suas atividades.  

A ausência desse suporte, gera consequências desastrosas ao meio ambiente e habitantes 

que nele vivem. A expansão da urbanização de forma desordenada sobre o meio natural, tem 

causado degradação sucessivas nas áreas de mananciais, implantação de loteamentos irregulares e 

índices de ocupação inconrespondíveis com o suporte do meio (NEVES; RODRIGUES; 

PINHEIRO, 2011). 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar as características 

socioeconômicas e ambientais da área do bairro da Baixa Verde do município de Cametá no 

estado do Pará. A produção deste trabalho poderá servir, futuramente, para o 

desenvolvimento de projetos e pesquisas, auxiliar os órgãos públicos na criação de políticas 

públicas para o desenvolvimento sustentável e organização social, e trazer melhora da 

qualidade de vida da população vivente nessa área. 
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2. METODOLOGIA 

Este trabalho foi pautado em uma pesquisa documental e de campo sobre uma abordagem 

descritiva de caráter quali-quantitativa, com objetivos exploratórios pautado em dados primários. 

O estudo foi realizado no município de Cametá, localizado na mesorregião do nordeste 

paraense, à margem do lado esquerdo do Rio Tocantins, mais especificamente na Microrregião do 

Baixo Tocantins.  O município possui uma população de 120.896 habitantes, com densidade 

demográfica de 39,23 hab./km2 (de acordo com o último censo) e ocupa uma área territorial de 

3.108 km² (IBGE, 2010). 

O bairro Baixa Verde foi escolhido para esse estudo por estar localizado às margens do Rio 

Tocantins, em uma área vegetativa caracterizada como várzea, próximo a Reserva de Patrimônio 

Particular Natural (RPPN) Osório Reimão (Figura 2).  

 

Figura 1 - Localização do bairro Baixa Verde no município de Cametá, PA. 

 
Fonte: Google Maps (adaptado), 2018. 

 

O bairro Baixa Verde está localizado próximo da RPPN Osório Reimão uma importante e 

única Unidade de Conservação (UC) no município de Cametá, Estado do Pará. Segundo Martins 

(2004), a RPPN Osório Reimão é um importante exemplo de preservação, não somente no 

município de Cametá, mas em outras regiões por preservar espécies de fauna e flora locais.  

Dentro bairro existe o igarapé Baixa Verde que desagua no rio Tocantins, e o igarapé Olaria 

um braço do leito fica no bairro e a outra parte fica dentro da RPPN Osório Reimão. 
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Para coleta de dados, foi realizada uma visita de campo para se obter informações da área 

de estudo. Durante a visita in locus, no mês de julho de 2018, foi realizado a aplicação de 

questionários a 65 moradores com idade acima de 18 anos, escolhidos de forma aleatória.  

Os questionários continham perguntas objetivas de fácil compreensão, com dados de 

identificação, socioeconômicos, moradia e saneamento básico. Concomitantemente a isso, foram 

feitas as observações no local para colher informações e fazer registros fotográficos. Os 

questionários foram acompanhados de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que os 

entrevistados conhecessem os devidos fins dos dados prestados.  

A visita de campo e a aplicação dos questionários foi realizado no bairro Baixa verde e em 

uma pequena área do Rio Aricurá. Apesar do Plano Diretor do município não englobar a área do 

rio no bairro, a divisão de bairros do IBGE, englobada a área do bairro; além dos moradores se 

considerarem do bairro em estudo.    

Foram realizadas visitas técnicas a Secretaria Autônoma de Água e Esgoto (SAAE), 

Secretaria do Meio Ambiente (SEMMA), Reserva Particular de Patrimônio Natural Osório 

Reimão (RPPN) e a Prefeitura Municipal de Cametá (PMC) para colher informações da área em 

estudo.  

Os dados foram tratados através de cálculos de frequência absoluta e relativa, este último 

através do uso do programa Excel 2013, a fim de extrair informações contundentes para 

caracterizar o perfil do bairro em estudo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Perfil dos entrevistados 

Dos 65 moradores que participaram da pesquisa, 78% eram do sexo feminino e 22% do 

sexo masculino. A maior participação das mulheres na pesquisa ocorreu, pois,as mesmas estavam 

na residência no horário da visita e se disponibilizaram a participar da pesquisa. 

Grande parte dos moradores entrevistados, em 60%, são oriundos de interiores do 

município; em 32%, da cidade de Cametá, que moravam em outros bairros da cidade e mudaram-

se para o bairro Baixa Verde; e 8% de cidades vizinhas, como Igarapé-Mirí, Mocajuba, Limoeiro 

do Ajuru e Belém. 

Os dados revelam que a população do bairro é proveniente da zona rural. Huffner e Oliveira 

(2017) explica que essa migração é em busca de melhores condições de vida e acesso a serviços 
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oferecidos na área urbana, mostrando a falta de políticas e ações que favoreçam a permanência do 

homem na área rural, inibindo a migração para áreas urbanas.  

3.2 Análises das informações socioeconômicas 

3.2.1 Economia 

As atividades desenvolvidas pelos moradores entrevistados são a pesca artesanal (32%), o 

trabalho informal (22%), trabalho rural (3%), criação de animais (2%), aposentados (15%) e outros 

(14%). Os dados revelam que as principais atividades são a pesca artesanal e trabalhos informais. 

         Segundo os pescadores, a atividade pesqueira, além de obter alimento, é voltada para fonte 

de renda, quando o pescado é vendido para os feirantes e/ou revendidos para a população do 

município. Segundo Lima, Doria e Freitas (2012) devido seu baixo nível de escolaridade, os 

pescadores se limitam a transferência para outras atividades que não seja voltada pela exploração 

de recursos naturais. 

Os trabalhos informais, tais como vendedor ambulante, mototaxista, auxiliar de pedreiro e 

feirante são a segunda atividade mais desenvolvida pelos moradores. Matsuo (2009) explica que a 

grande maioria que se encontra no setor informal são pessoas de pouca qualificação que lutam por 

sobrevivência e obtém baixos rendimentos[...]. Dessa maneira, condizente com essa realidade, a 

renda mensal familiar, em 78% dos moradores entrevistados é menos de um salário. 

  Em relação a renda mensal estimada dos moradores entrevistados, 78% possuíam menos 

de um salário mínimo, 14% um salário mínimo, 3% mais de um salário mínimo, 5% de 2 a 3 

salários mínimos. Diante da renda mensal das famílias, os auxílios do governo são importantes 

para o complemento desta. Entre os programas, direitos e benefícios utilizados, os mais frequentes 

entre os entrevistados são o Bolsa Família (46%), Seguro Defeso (22%), aposentadoria (14%), e 

ambos bolsa família e seguro defeso (11%). Apenas 4% não recebem nenhum tipo de auxílio.  

Através dos dados percebe-se que o programa Bolsa Família e o Seguro Defeso está 

presente no apoio financeiros em grande parte das famílias do bairro. A Bolsa Família é um 

programa que objetiva a inclusão social de famílias em miséria, as dando alívio na sua situação, 

estimulando a educação e saúde, assim interrompendo o ciclo da pobreza (IPEA, 2014). O Seguro 

Defeso busca dar apoio monetário ao pescador artesanal durante o período de defeso, quando este 

não pode retirar sua subsistência do mar, rios e lagos (IPEA, 2014).  

3.2.2 Educação 

Em relação ao nível educacional dos moradores do Bairro, foi constatado que mais da 

metade (52%) dos entrevistados possui apenas o ensino fundamental incompleto, seguida do 
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ensino médio completo (23%), médio incompleto (11%), analfabeto (6%), fundamental completo 

(3%) e superior completo (3%). A baixa escolaridade segundo Américo e Furtado (2011) refletem 

as condições de vida da população, assim como a grande dificuldade de ingressar no mercado de 

trabalho e viver com pequenos salários.  

Segundo Organização Internacional do Trabalho (2015)indivíduos mais escolarizados tem 

menor tendência ao mercado informal. O bairro conta apenas com uma escola de ensino 

fundamental que abrange o púbico da 1º a 4º série. Dessa maneira se torna difícil, uma vez que 

para cursar series maiores é necessário se deslocar para outros bairros, tornando-se uma barreira 

para que os moradores, principalmente adultos, do bairro em estudo, consigam concluir seus 

estudos. 

 

3.2.4 Moradia 

Parte das habitações no bairro estão construídas sobre a terra firme e parte às margens do 

rio Tocantins ou sobre igarapés, estas últimas denominadas de palafitas. Segundo Oliveira (2016) 

as palafitas são moradias autoconstruídas tradicionais comuns na região Amazônica, associadas 

não somente aos corpos d’agua, mas ao cotidiano dos ribeirinhos. 

Pode-se observar que as estrutura das casas são construídas com tabuas mal colocadas, 

apresentando frestas por meio da quais animais peçonhentos e insetos podem adentrar. Uma 

estrututa e acabementos indevidos podem ser local de abrigo para vetores de doenças como 

doenças de chagas, qual se propaga em condições oportunas como: em estrurura de pau-a-pique, 

paredes barreadas, coberturas de sapé (BRASIL, 2004). 

 

3.2.5 Saneamento básico 

Pela Constituição Brasileira, lei nº. 11.445/2007, o saneamento básico é definido como um 

conjunto de serviço, infraestrutura e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

coleta de lixo e drenagem de águas pluviais. 

No estudo constatou-se que a maior parte dos entrevistados (66%) despejam o esgoto 

caseiro no rio ou igarapé, 25% a céu aberto e 9% em fossas. Já quanto ao esgoto dos sanitários 

grande parte (46%) despeja no rio ou igarapé e 54% em fossas. 

 Segundo Farias, Figueiredo-Barros e Esteves (2016) no Brasil, devido à falta de tratamento 

adequado, na maioria dos municípios, o esgoto é despejado diretamente nos rios, estimulando a 

ocorrência de agentes patógenos causadores de doenças como disenteria, hepatite e verminoses.  
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Sobre o despejo de esgoto caseiro a céu aberto, o Instituto Trata Brasil (2012) atribuí-as pela 

ausência de ações de saneamento e educação sanitária, grande parte da população tende a lançar 

os dejetos diretamente sobre o solo, criando situações favoráveis a transmissão de doenças. 

 O estudo constatou que 92% dos moradores tem acesso a água encanada e 8% usam poços 

artesianos. Apesar dos problemas enfrentados, o bairro tem acesso a água que é fornecida pela 

estação de tratamento de água gerenciada pela Secretaria Autônoma de Água e Esgoto (SAAE) do 

município de Cametá, e isso é bastante importante, uma vez comparado a outros bairros da cidade 

de Cametá que não possuem acesso a água tratada. 

Quanto a coleta de lixo, 85% é coletado pela caçamba de lixo e 15% queimado. A parcela 

de moradores que disseram queimar o lixo justificaram a atitude devido à falta de acesso da 

caçamba de lixo às palafitas, onde o acesso só ocorre por meio de pontes estreitas feitas de madeira.  

Outro problema observado no local é a presença de lixo a margem do Rio Tocantins e no 

Igarapé Baixa Verde. Segundo os moradores da localidade, parte do lixo acumulado é jogado pelos 

próprios moradores do bairro e a outra é trazido pela maré. Segundo a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente (SEMMA) já foi realizado ações de conscientização ambiental alertando os 

moradores de não jogar lixo em locais inadequados.  

O lixo trazido pela maré pode estar relacionado, ao fato do bairro estar localizado próximo 

a zona portuária no bairro comercial do município. Segundo Freitas (2015) o lixo produzido por 

embarcações e operações de terminais portuários podem trazer implicações ao meio ambiente e a 

saúde. Devido à ausência de gestão, esses resíduos oriundos de transportes rodoviários, 

ferroviários e hidroviário, sejam restos de comida ou cargas, podem ser portadores de agravos 

biológicos, químicos e até radioativos (Cesar, 2005). 

4.3 Informações ambientais 

A RPPN Osório Reimão é rodeada por residências e uma parte delas são do bairro da Baixa 

Verde, qual nesse limite está a entrada do igarapé Olaria, as margens do rio Aricurá e um braço do 

mesmo na rua Baixa Verde.  

Preocupados com os possíveis impactos na reserva gerados pelas residências do bairro na 

RPPN Osório Reimão, foi observado o igarapé em ambos os locais, pode ser visto pequenas 

quantidades de lixo, em geral, sacolas plásticas. A presença desses materiais plásticos pode 

proceder das correntezas do rio ou despejados pelos moradores que residem no local. 

Em relação ao despejo de esgoto, apenas alguns moradores do bairro, residentes próximos 

ao Igarapé Olaria disseram despejar esgoto no igarapé, o que é preocupante pois o igarapé é berço 
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de criação de muitas espécies de peixes. Mas para confirmar se está poluindo os corpos hídricos e 

afetando o desenvolvimento do peixe é necessário estudos específicos que comprovem tal 

hipótese. 

Durante a visita in locus e através dos relatos dos moradores do bairro que moram no 

entorno da RPPN, pode-se perceber que os moradores do bairro não gostam da existência da 

reserva, uma vez que demonstravam-se bastante descontentes com a mesma. Drumond (2002) diz 

que ainda que seja importante a criarão dessas unidades é perceptível os conflitos e desacordos 

associados às insatisfações das comunidades devido as proibições e o não acesso ao espaço natural 

protegido. 

O Igarapé Baixa Verde sofrer com a ação antrópica pela poluição e contaminação por lixo 

e despejo de esgoto doméstico e sanitário advindos dos moradores da localidade. O efeito dessa 

ação pode ser responsável pelo desaparecimento de espécies de peixes no local, pois, segundo 

relatos de moradores, antes do avanço da construção das casas era possível encontrar peixes no 

igarapé. Segundo Farias, Figueiredo-Barros e Esteves (2016) a poluição de corpos hídricos 

compromete as espécies de vidas que habitam no mesmo devido aos baixos níveis de oxigênio na 

água originados pela decomposição da matéria orgânica.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se perceber que os moradores do bairro Baixa Verde vivem em precárias condições 

de vida, sobrevivendo com menos de um salário mínimo, em precárias habitações e em condições 

insalubres os quais podem deixá-los vulneráveis a enfermidades. E em relação a questão ambiental, 

apesar do ficar próximo de uma RPPN, o bairro sofre sérios impactos causados pelo despejo 

inadequado de esgoto e lixo e construções de residências as margens do rio e igarapés, resultando 

em uma situação desvinculada do desenvolvimento sustentável. 

 Sendo assim, ver-se a necessidade de políticas públicas de cunho social, voltadas para 

proporcionar uma vida digna aos moradores como estrutura sanitária e políticas ambientais 

direcionada na preservação do meio ambiente e ações de Educação Ambiental mais intensivas 

voltada para formação de uma nova consciência, em relação a interação dos moradores com o meio 

ambiente.  
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RESUMO 

A dengue é uma doença febril aguda de incidência em países tropicais devido às 

características ambientais, climáticas e sociais. Levantando a necessidade de maiores estudos 

quanto às relações de influência das condições ambientais sobre a incidência de casos da 

doença, dentre esses destacam-se, aqueles direcionados às variáveis climáticas que podem 

auxiliar na predição de epidemias. O objetivo deste trabalho foi analisar a ocorrência dos 

casos de dengue em Belém/PA com as variáveis climáticas. Sendo utilizados dados mensais 

de umidade relativa do ar (%) e temperatura (ºC) e precipitação (mm) do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET). Assim como dados epidemiológicos do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN). A correlação dos dados se deu pelo coeficiente de 

Pearson que demonstrou baixa correlação para a variável umidade relativa e temperatura e 

alta correlação para precipitação. Permitindo concluir que a sazonalidade da precipitação é o 

que possivelmente melhor fornece um parâmetro de interação com a incidência de casos.  

Palavras-chave:Sociedade; Clima; Aedes Aegypti. 

Área de Interesse do Simpósio:Saúde pública. 
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1. INTRODUÇÃO  

A dengue é uma das arboviroses que mais tem provocado preocupações neste século, 

devido ao seu elevado índice de contaminação sobre a população dos países tropicais tendo 

gerado inúmeros obtidos. O mosquito conhecido como Aedes Aegypti é o principal vetor 

responsável por transmitir esse vírus que consiste em uma arbovirose do gênero Flavivírus 

enquadrado na família Flavivídade, e o seu vetor é um mosquito que em consonância ao que 

Chiaravalloti-Neto (1997) apresenta, teve a sua origem no continente Africano, sendo 

denominado primeiramente em 1762 de Culex Aegypti, mas que 1818, passa-se a ser 

conhecido pelo nome de Aedes Aegypti.  

Atualmente um número equivalente a dois quintos da humanidade possui risco de ser 

contaminado pelo dengue que historicamente apresenta um quadro de ocorrência 

intimamente relacionado aos países que estão posicionados junto aos trópicos. Por esses 

manterem características climáticas e ambientais favoráveis (DONALÍSIO; GLASSER, 

2002). 

No Brasil, o dengue encontra-se presente desde o final do século XIX quando 

alcançou o território transportado pelos navios negreiros (BRYANT et al., 2007). Tendo sido 

registrados os primeiros casos dessa doença nos estados de Curitiba (PR) e Rio de Janeiro 

(RJ), ainda no século XIX e a primeira epidemia se deu ainda nos anos de 1981 e 1982, 

posteriormente com a disseminação de todos os sorotipos do vírus (DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 e DENV-4) foram detectados novos quadros epidêmicos em todo o território, nos 

anos de 1998, 2002, 2008 e 2010, sendo que em 2015 foi registrado um novo surto com o 

registro de 1.649.008 novos casos da doença (MS- SINAN, 2019). Assim o vírus da dengue 

encontra-se em crescente ascensão ao longo das últimas três décadas, disseminado pelos 26 

estados da federação (ALECRIM, 2001).  

O presente estudo teve por objetivo analisar a ocorrência de casos confirmados de 

dengue em Belém/PA e sua provável correlação com o regime sazonal de precipitação, para 

o período de 2015 a 2017. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

A área de estudo, corresponde ao município de Belém, capital do estado do Pará (PA), 

estando localizado na região norte do Brasil, sendo integrante da Amazônia Legal Brasileira.  
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De acordo com Rodrigues et al (2014), o perfil climático do município está 

classificado como equatorial úmido. Seguindo a classificação de Köppen, esse se enquadra 

nos subtipos “Af”, “Aw” e “Am”  (clima tropical úmido ou clima equatorial), estando assim 

em concordância com o clima de floresta tropical, permanente úmido, como colocado por 

(SOARES et al., 2018). Sendo, portanto caracterizada pela presença de altas temperaturas 

devido à aproximação desta região com a linha do equador e intensa precipitação variando 

entre 1.500-3.000 mm por ano, com cotas de temperaturas dessa região aparecem variando 

entre os 22ºC e 32ºC.  

Figura 1: mapa de localização da área de pesquisa 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

A pesquisa encontra-se estruturada sobre o método de abordagem sistemática de 

pesquisa, sendo limitada ao universo de análise dos casos confirmados de dengue na cidade 

de Belém/PA entre os anos de 2015 a 2017. Que foram registrados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação – SINAN.  

Para atender as finalidades do referido estudo, foram empregados dados 

correspondentes às variáveis climáticas: temperatura (máxima, média e mínima) mensal, 

precipitação pluviométrica total mensal em milímetro e Umidade Relativa do ar mensal. 
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Sendo esses dados disponibilizados pela estação meteorológica de Belém-PA, localizada no 

interior da Unidade de Proteção Integral Parque Estadual do Utinga, sendo essa estação 

pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que disponibiliza a série 

histórica dos dados de suas diversas estações de monitoramento através do site 

<http://www.inmet.gov.br/portal/>.  Com isso, foram coletados dados referentes às médias 

mensais dos anos de 2015 a 2017. 

Visando obter as informações de ocorrência dos casos de dengue no município de 

Belém-PA, sucedeu-se consulta ao banco de notificação de agravos do governo (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – SINAN). Que pode ser acessado pela ferramenta 

TABNET desenvolvida pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde-

DATASUS. Assim foram levantados os dados referentes aos casos prováveis mensais de 

dengue no mesmo intervalo temporal que dos dados climáticos.  

A fim de verificar a correlação existente entre as variáveis climáticas de precipitação, 

temperatura e umidade relativa do ar com a incidência de casos prováveis de dengue, foi 

utilizado o programa GeoDa, onde se executou o coeficiente de correlação de Pearson. 

Posteriormente, a finalização da estimativa das correlações, essas foram interpretadas 

segundo o modelo proposto por Bisquerra et al (2004), sendo o mesmo adotado tanto para os 

valores positivos quanto negativos. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante o período analisado pode-se observar a ocorrência de um padrão de 

concentração de casos da dengue nos cinco primeiros meses de cada ano estando em 

concordância as colocações de Veronesi (1999), com relativa exceção para o ano de 2017 

que demonstra uma súbita elevação nos registros de casos prováveis também para mês de 

novembro. Vale, além disso, destacar que o ano de 2015 foi o de maior registro de casos 

prováveis de dengue, apresentando um total de 1.491. Posteriormente encontra-se o ano de 

2016 com 734 casos, em 2017 demonstra a incidência de significativa redução dos valores, 

sendo contabilizado apenas 246. Esse panorama permite inferir o decaimento nos registros 

de casos prováveis da doença sobre o município o que pode ter sido influenciado pelo êxito 

no combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti. 

Ao observar os valores dos atributos climáticos trabalhados no referido estudo (média 

da precipitação mensal, temperatura e umidade relativa do ar). Tem-se um comportamento 
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mensal dos parâmetros da temperatura média da máxima, média e média da mínima que 

demonstram a sazonalidade pouco expressiva entre o inverno e verão, caracterizado por uma 

baixa variabilidade na média de temperatura máxima nos anos analisados que apresentou o 

valor de 32.6 ºC para os meses de maio a novembro, enquanto a média de temperatura mínima 

dos anos ficou em 23.2 ºC estando concentrada nos meses de dezembro a abril. Esse quadro 

aparece como favorável ao desenvolvimento do vetor transmissor da dengue, uma vez que a 

temperatura é um dos elementos que interagem diretamente com o processo de maturação do 

mosquito Aedes Aegypti, o que pode ocorre em até uma semana em condições com 

temperaturas entre 21 a 32ºC, sendo que entre 29 a 32ºC tem-se o potencial Máximo ao seu 

desenvolvimento (SILVA et al., (2008). Já em temperaturas inferiores, esse processo é 

retardado, chegando a não ocorrer a transformação da larva em pupa quando há temperaturas 

inferiores a 12ºC.  

Foi detectado uma correlação flutuando entre: muito baixa e nula, de acordo com 

Bisquerra et al, (2004), para as variáveis temperatura (máxima, média e mínima) e os casos 

de dengue. Indicando que tal variável não é um parâmetro adequado. Devido a sua pouca 

variabilidade de temperatura, demonstrando estabilidade ao longo dos anos, entre os 

intervalos de 21 a 32 ºC. Revelando ser um elemento natural facilitado a reprodução do 

mosquito, mas por sua variabilidade sazonal ser mínima, não interfere significativamente na 

reprodução e desenvolvimento do Aedes Aegypti.  

As máximas registradas de 3.776 mm e as mínimas de 3.416 mm. Estando 

concentradas respectivamente nos meses de dezembro a maio e de junho a novembro. 

Gonçalves-Neto; Rebêlo (2004) destacam a influência dos períodos de chuvas para 

incidência de ocorrências da doença. Devido ao caráter de intensa variabilidade sazonal, essa 

demonstrou na presente pesquisa, correlação “Moderada” (0,59) com os casos de dengue 

para 2015, correlação “Muito Alta” (0,81) para o ano de 2016, e “Muito Baixa” para 2017. 

A correção dessa variável climática com o registro de casos da dengue reforça o papel da 

precipitação para geração de potenciais criadouros, que em conformidade com a temperatura 

adequada e constante que o município apresenta, demonstra as condições fundamentais a 

uma reprodução e maturação com um tempo mínimo para o desenvolvimento de mosquito 

adultos, o que leva ao aumento no registro de casos nos mesmos meses de maior precipitação, 

demonstrando a não necessidade de uma “compensação cronológica” como é colocado por 
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Lima (2003), para a maior relação linear positiva, entre os casos de dengue e os meses de 

maior precipitação.  

Figura 2 – Gráficos com as variáveis climatológicas de precipitação (mm); temperatura 

(máxima, média, mínima) (ºC); umidade relativa do ar (%) e médias dos casos prováveis de dengue 

para os anos de 2015-2017 de Belém/PA.  

 

Fonte: Os autores, 2019. 
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A umidade relativa do ar demonstrou no histórico do período analisado, média anual 

equivalente a 70%, sendo de março a abril os meses com máxima elevação com médias 

mensais de 90%, coincidindo com o período chuvoso, apesar da existência de uma 

disparidade de até 30% entre a mínima e máxima registradas, essa permanece caracterizando 

um ambiente de elevada umidade durante o ano inteiro, sendo uma das explicações para a 

“Baixa” (0,36 = 2015), “Muito Baixa” (0,01 = 2016) e Nula (-0,03 = 2017) correlação desse 

elemento com os casos de dengue registrados no presente estudo. Revelando a concordância 

com os pressupostos de Silva et al (2008) que estabelece uma grande potencialidade ao 

desenvolvimento do Aedes  Aegypti quando a umidade relativa do ar está entre 70% e 100%.  

4. CONCLUSÃO 

O estudo possibilitou observar a existência de associação entre números de casos de 

dengue com os elementos climáticos. Sendo identificado que as variáveis sazonais dos 

elementos temperatura (máxima, média e mínima) e umidade relativa do ar apesar de 

presente são pouco expressivas demonstrando uma estabilidade nos valores que são ideais 

para aceleração do processo de maturação e desenvolvimento do mosquito vetor da dengue. 

Essas duas variáveis tornam a área de estudo um ambiente ideal a rápida proliferação em 

qualquer época do ano.  

Esses fatores permitem compreender a relevância da sazonalidade da precipitação 

para a região. Tendo em vista, que essa vem a ser o elemento orientador da ocorrência de 

casos. Uma vez que facilita a formação de criadouros. Esclarecendo a elevada correlação 

desse elemento com a incidência de casos. Tornando a sazonalidade da precipitação um 

parâmetro de alerta eficaz para intensificação de ações que mitiguem a existência de 

criadouros para reprodução do Aedes Aegypti. 
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RESUMO 

As florestas da região amazônica possui grande importância na manutenção e na conservação 

da biodiversidade, auxiliando nas reduções dos impactos climáticos, absorvendo e retendo 

em suas estruturas elevados teor de carbono, variando em diferentes estágios sucessionais. A 

questão verifica qual dentre os três ecossistemas com diferentes níveis sucessionais, 

apresenta melhor absorção de carbono e maior contribuição para o clima. A hipótese testa se 

o conteúdo de carbono for maior na liteira, logo o ecossistema possui melhor absorção e 

maior contribuição. O objetivo foi quantificar o conteúdo de carbono encontrado na liteira 

de três ecossistemas com diferentes níveis sucessionais. O estudo realizado no município de 

Belém em uma floresta secundária inicial no Parque Estadual do Utinga, Floresta secundária 

tardia na UFRA e floresta primária na Reserva do Mocambo. Em cada ecossistema foram 

demarcadas cinco parcelas de 25 x 25m, sete amostras de liteira por parcela coletadas no mês 

de março, com auxílio de um gabarito metálico de 0,25 x 0,25m, totalizando 35 

amostras/ecossistema. O conteúdo de carbono na liteira foi determinado através do método 

de combustão seca por um analisador de carbono automatizado. Todos os dados foram 

testados pelo modelo de normalidade de Shapiro-Wilk a P > 0,05; após foi realizado a 

ANOVA com delineamento inteiramente casualizado -DIC, a 95% de probabilidade, a fim 

de verificar a hipótese testada. As médias dos carbonos nas liteiras de cada ecossistemas 

foram comparadas pelo teste de Tukey (p< 0,05). O conteúdo de carbono na liteira dos três 

ecossistemas foi altamente significativo (F5%;2 = 10,10, p < 0,001). Aceita a hipótese proposta, 

pois a liteira da floresta primária apresentou a maior média de carbono 6,37 (Mg.ha-1), 

diferenciando estatisticamente da secundária tardia 4,55 (Mg.ha-1) e secundária inicial 4,33 

(Mg.ha-1). Portanto, a floresta primária possui melhor absorção de carbono e maior 

contribuição para estabilidade climática. 

Palavras-chave: Liteira. Estoque carbono. Efeito Estufa  

Área de Interesse do Simpósio: Serviços Ambientais.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Atualmente, observa-se nas mudanças climáticas globais uma das maiores 

preocupações ao nível mundial; a queima de combustíveis fósseis e a mudança de uso ou 

cobertura do solo, associadas ao crescimento populacional, vêm contribuindo para a 

intensificação do efeito estufa de forma inesperada e indesejada, colocando em risco a 

biodiversidade do planeta e a própria humanidade (BUCKERIDGE; MORTARI; 

MACHADO, 2007). 

 A floresta da região amazônica possui grande importância na manutenção e na 

conservação da biodiversidade; sendo atuante diretamente nestas mudanças climáticas 

(SILVA et al., 2015).  Segundo Fearnside (2008), as florestas auxiliam nas reduções dos 

impactos climáticos, pois absorvem o carbono, uns dos principais componentes da molécula 

responsável pelo efeito estufa. Para Marques (2018), esse elemento é o quarto mais abundante 

no planeta, sendo essencial no processo de fotossíntese e respiração das plantas.  

 De acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM, 2001), as 

florestas em pé funcionam como um estoque, o qual absorvem e retém em suas estruturas, 

elevado teor de carbono liberados para a atmosfera durante as queimadas. Souza et al. (2011) 

citam que o sequestro de carbono pelas florestas refere-se ao processo de absorção de dióxido 

de carbono -CO2- do ar pelas plantas e fixação através da fotossíntese.  

Buckeridge; Mortari; Machado (2007) afirmam o principal mecanismo de sequestro 

de carbono é a fotossíntese; ainda que a eficiência de transformação de energia solar em 

biomassa através da fotossíntese seja de cerca de 6%, este constitui um dos mecanismos mais 

eficientes de produção de energia e absorção de carbono. 

Neste contexto, em ecossistemas com diferentes estágios sucessionais a absorção de 

carbono pode variar, conforme Xavier (2009), uma floresta madura entra em equilíbrio 

devido à quantidade estocada de carbono. Desta maneira, uma das formas de verificar a 

contribuição de uma floresta para o clima, seria quantificar os teores de carbono contidos na 

liteira estocada (folhas, galhos, sementes, flores e frutos) (CARMO e SILVA, 2012). 

Portanto a questão foi verificar qual dentre os três ecossistemas com diferentes níveis 

sucessionais, apresenta melhor absorção de carbono e maior contribuição para o clima. A 

hipótese é se o conteúdo de carbono for maior na liteira, logo o ecossistema possui melhor 

absorção e maior contribuição. O objetivo do trabalho foi quantificar o conteúdo de carbono 

encontrado na liteira de três ecossistemas com diferentes níveis sucessionais. 

2. METODOLOGIA 
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2.2 Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido em três ecossistemas com estágios sucessionais distintos, 

localizados no município de Belém-Pará, sendo: 1- Floresta secundária inicial, no qual  

pertencente ao Parque Estadual do Utinga, com coordenadas de 1°25'28.44"S e 

48°25'21.00"O, 2- Floresta secundária tardia, localizada na Universidade Federal Rural da 

Amazônia- UFRA, com coordenadas de 1°27'5.27"S e 48°26'17.44"O e 3-Floresta primária, 

na Reserva do Mocambo, pertencente a Embrapa Oriental, com coordenadas de 1°26'35.80"S 

e 48°25'19.12"O (Figura 1). 

Figura 1. Mapa de localização de três ecossistemas florestais. 

O Clima se enquadra no tipo quente e úmido com classificação Afi segundo Köppen 

e Geiger; a precipitação média anual varia de 3.000 mm a 3.900 e as temperaturas entre 22,0 

°C a 31,5 ºC (CAMPOS; MOTA; SANTOS, 2015). A região é caracterizada por apresentar 

formação vegetal de florestal tropical pluvial. O solo é classificado como Latossolo Amarelo 

(TENÓRIO et al., 1999). 
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2.3 Coleta de dados   

 Em cada ecossistema foram demarcadas cinco parcelas de 25 x 25m, onde foram 

coletadas no mês de março, sete amostras de liteira por parcela, com auxílio de um gabarito 

metálico de 0,25 x 0,25m, totalizando 35 amostras/ecossistema. As amostras foram colocadas 

em sacos plásticos, identificadas e transportadas ao laboratório da Universidade Federal 

Rural da Amazônia-UFRA, onde foram secas em estufa a 70ºC; trituradas em moinho com 

peneiras de 20 meshe armazenadas em frascos e para a análise do carbono. O conteúdo de 

carbono na liteira foi determinado através do método de combustão seca por um analisador 

de carbono automatizado e os valores foram transformados em (Mg.ha-1) (MIYAZAWA et 

al., 1999).  

2.4 Análise de dados 

Todos os dados foram testados pelo modelo de normalidade de Shapiro-Wilk a P > 

0,05; após isso foi realizado a ANOVA com delineamento inteiramente casualisado -DIC, a 

95% de probabilidade, a fim de verificar se aceita ou rejeita a hipótese testada. As médias 

dos carbonos nas liteiras de cada ecossistemas foram comparadas pelo teste de Tukey (p< 

0,05). Os programas utilizados para as análises e elaboração do gráfico foi o SigmaPlot 10.0. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conteúdo de carbono contido na liteira nos três ecossistemas foi altamente 

significativo (F5%;2 = 10,10, p < 0,001). Desta forma, foi aceita a hipótese proposta, pois a 

liteira da floresta primária apresentou a maior média de carbono 6,37 (Mg.ha-1) e foi diferente 

estatisticamente da secundária tardia 4,55 (Mg.ha-1) e secundária inicial 4,33 (Mg.ha-1). 

Portanto, a floresta primária possui melhor absorção de carbono e maior contribuição para 

estabilidade climática (Figura 2). 
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Figura 2 - Conteúdo de carbono na liteira por ecossistema 

 

Fonte: Autores, 2019 

Em florestas com estágio sucessional diferentes o determinante para qualificar um 

ecossistema como fixador de carbono são as taxas de mortalidade, recrutamentoe 

crescimento interno, evidenciados em pesquisas de Higuchi et al., (2004), no qual houve 

acúmulo médio de 1,2 t/ha/ano em uma floresta não perturbada na região de Manaus no 

período de 14 anos, não diferenciando da média na Amazônia que varia entre 1,0 a 8,0 

t./ha/ano. Silva et al., (2015) corroboram com o estudo, mostrando que a floresta de maior 

idade e de melhor incremento apresentam grande poder de absorção de carbono, comparadas 

as florestas com baixas sucessão.  

Ao auxiliarem na estabilidade do meio, as florestas apresentam variáveis velocidades 

para atingir sua capacidade máxima de suporte podendo ser comprometimentos por 

desmatamentos, prejudicando o balanço dinâmico do carbono, dessa forma, a preservação e 

conservação de florestas em pé contribui para a redução do aquecimento global devido a 

capacidade estocada de carbono (SILVEIRA, 2018).  

4. CONCLUSÃO  
 O carbono é um importante parâmetro demensuração da capacidade de suporte de 

uma floresta em diferentes estágios sucessionais, visto que os benéficos oferecidos implicam 

na redução do aquecimento global através da dinâmica do carbono dentro dos variáveis 

ecossistemas. 
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Desta forma, a preservação e conservação por meio das espécies (floresta primária) 

contribui para uma maior absorção de carbono e melhor estabilidade climática. 
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Capanema apresenta um mercado no qual se comercializa um montante considerável de carne 

de frango, com isso compreender os fatores que precedem a compra pode elevar a demanda 

deste produto em Capanema-PA, considerando as preferências dos entrevistados. Neste 

sentido, trabalhos que visam identificar as principais expectativas durante a compra ainda 

são insipientes. O objetivo do trabalho foi identificar quais os principais fatores que 

produzem maior impacto no processo de tomada de decisão na compra de carne de frango no 

município de Capanema-PA. Para isso, foram aplicados 140 questionários estruturados com 

22 perguntas objetivas e subjetivas nos meses de março a abril de 2017 em locais como, 

supermercados, mercado municipal, mercadinhos, feiras e quitandas que comercializam 

carne de frango em Capanema. Os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica 

(Microsoft Office Excel 2010®) e, em seguida, tabela e gráficos foram construídos para 

análise. Os resultados demostram que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino com 

renda mensal de um a dois salários mínimos. Observou-se que o preço determinou a 

frequência de consumo do produto, sendo influenciado significativamente pela qualidade e 

higiene no momento da compra, o que retrata a relevância dos capanemenses em levar à mesa 

alimentos de boa procedência. 

Palavras-chave:Nordeste paraense. Socioeconômico. Mercado local. 

Área de Interesse do Simpósio: Sociologia Rural 
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1. INTRODUÇÃO  

O crescimento da demanda de carne de frango nos últimos anos no país se deve, 

principalmente, aos benefícios trazidos à saúde humana, a queda de preço em relação aos 

seus substitutos (carnes vermelhas) (CARVALHO, 2007). Segundo projeções do relatório de 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD/FAO-2015), em 

2019, a produção brasileira de carne de frango representará mais da metade das carnes 

produzidas no país, superando a produção da carne bovina somada à suína. Estes resultados 

têm se mostrado positivo em relação ao manejo dos seus planteis, pois a permanência das 

aves no galpão é de 45 dias e conversão alimentar médio de 1,85 kg (ADEPARA, 2016). O 

que promove expectativas em relação à economia e para o número de compradores, 

principalmente em função da atratividade do preço do produto (MANKIW, 2013). De acordo 

com Valente et al. (2014) o comportamento dos indivíduos durante a compra pode ser 

influenciado por outros fatores, além do preço, como as características sociais, demográficas, 

percepções, classe social, estilo de vida, cultura, grupos de opinião. 

Nesse contexto, evidencia-se que no Nordeste Paraense, principalmente no município 

de Capanema, ainda são incipientes os trabalhos que visam identificar expectativas dos 

capanemenses na compra de carne de frango para consumo, além de entender os fatores que 

delongam a aceitação do produto nos mercados locais. Diante desta abordagem, o objetivo 

do estudo foi identificar quais fatores que produzem maior impacto no processo de tomada 

de decisão durante a aquisição de carne de frango em Capanema-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo foi no município de Capanema, por se tratar de um mercado no qual 

se comercializa um montante considerável de carne de frango. Para a obtenção dos dados, 

aplicou-se 140 questionários nos meses de março a abril de 2017, contendo 22 perguntas 

objetivas e subjetivas, em supermercados, mercado municipal, mercadinhos, feiras e 

quitandas que comercializam carne de frango em Capanema. 

Todas as perguntas foram codificadas com um número para representar o conteúdo 

ou atributo associado à resposta dada. Para responder ao questionário, os entrevistados foram 

esclarecidos, antes de iniciar o processo, por meio de notas explicativas e pelos comandos 

das perguntas. 
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Para a coleta de dados aleatória, utilizou-se a fórmula geral proposta por Cochran 

(1985) apresentada abaixo: n = (N. P. Q. Z2)/[(N − 1)e2 + P. Q. Z2] 

Onde: 

n= é o tamanho da amostra; 

N= é o tamanho da população; 

P= é a porcentagem com que o fenômeno ocorre, considerando, de modo geral, igual a 0,5, 

quando a proporção não é conhecida; 

Q= é a porcentagem complementar, ou seja, Q=1-P, igual a 0,5; 

Z= nível de confiança, que para a pesquisa será adotada 95%, igual a 1,96%. 

e= é o erro aceitável máximo, no caso 5%. 

A margem de erro foi de 5%, com intervalo de confiança de 95% de probabilidade. 

Os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica (Microsoft Office Excel 2010®) e, 

em seguida, foram construídos os gráficos e as tabelas para análise dos fatores que 

influenciam a aquisição de carne de frango no município de Capanema-PA. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando o perfil socioeconômico dos 140 entrevistados (Tabela 1), verifica-se que 

51% são mulheres e 49% homens, 99% relataram possuir casa própria. Os casados 

correspondem a 47%, 39% estão solteiros, 6% apresentam união estável e 8% são viúvos. A 

faixa etária está entre 24 a 35 anos (48%); 36 a 45 anos (22%); de 46 a 55 anos (11%); 56 a 

65 anos (19%). Constatou-se ainda que, em média, três pessoas residem com o entrevistado, 

sendo que duas possuem emprego. 

No que se refere ao grau de escolaridade,4% não possuem escolaridade; 34% 

possuem nível fundamental; 55% ensino médio e 7% ensino superior (Tabela 1).  

De acordo com a função empregatícia,32,1% dos trabalhadores atuam em serviços 

gerais, no comércio local; 30,7% são autônomos; 27,9% são aposentados ou pensionistas, 

sendo que, desse percentual, parte dos entrevistados informaram que desenvolvem outras 

atividades, visando à complementação da renda familiar e 9,3% são servidores públicos 

efetivo ou temporário municipal ou estadual (Tabela 1). 
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No que se refere à renda dos entrevistados, constatou-se que 3% recebem menos de 

um salário mínimo (s. m); 45% recebem de um a dois (s. m); 49% de dois e três (s. m), 3% 

recebem de quatro a cinco salários mínimos. De acordo com o IBGE (2010), dos 4.884 

domicílios particulares permanentes analisados no município de Capanema, a renda mensal 

dos trabalhadores era de 2 a 5 salários mínimos e em 4.815 domicílios a renda era de 1 a 2 

(s. m). Evidencia-se, portanto, que os dados estão em concordância com os encontrados pelo 

IBGE (2010), considerando a quantidade de questionários aplicados (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Faixa etária, grau de instrução, função empregatícia e renda dos entrevistados do município 

de Capanema-PA (2017). 

 

Fonte: Ferreira et al. (2017). 

 

No que diz respeito à preferência do local de compra da carne de frango, constata-se 

que 47% dos entrevistados preferem os estabelecimentos do tipo mercadinhos; 36% preferem 

o supermercado; 16% a feira livre e 1% outros locais (Figura 1). Este resultado parte do bom 

atendimento dado, principalmente, nos mercadinhos, o que vem a contribuir para a 

fidelização do cliente no mercado local. Nesse aspecto, Lima e Anjos. (2017) enfatizam que 

criar estratégias que familiarize as pessoas durante a compra ao local pode contribuir de 

forma positiva para a fidelização do cliente ao estabelecimento, auxiliando no propósito de 

melhorar as vendas. Ressalta ainda que, em muitos casos, os clientes mais fiéis costumam 

pagar no final de cada semana ou no final de cada mês. 

Faixa 

etária 

% Grau de 

escolaridade 

% Função 

empregatícia 

% Renda 

média 

% 

24 a 35 48 Analfabeto 4 Serviços gerais 32,1 < (S.M) 3 

36 a 45 22 Fundamental 34 Autônomo 30,7 1 a 2 S. M 45 

46 a 55 11 Médio 55 Aposentado/Pens 27,9 2 a 4 S. M 49 

56 a 65 19 Superior 7 Funcionário Público 9,3 4 a 5 S. M 3 

Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 
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Figura 1 – Preferência quanto ao local de compra da carne de frango. 

 

Fonte: Ferreira et al. (2017). 

 

Quanto à regularidade de compra da carne de frango, 58% dos entrevistados adquirem 

semanalmente o produto (Figura 2). Conforme relatos, a fim de aperfeiçoar a dinâmica do 

cotidiano, há preferência de compra de carne bovina em outros dias da semana, devido à 

praticidade do corte e o tempo de preparo do produto. De acordo com dados da Produção da 

Pecuária Municipal (IBGE, 2015), constata-se o maior efetivo de rebanho bovino no 

município de Capanema, que é de 27.268 cabeças e o de frangos é de 7.500 cabeças, o que 

nos leva a deduzir a preferência de compra de carne bovina nos demais dias da semana. 

Verificou-se ainda que 20% dos entrevistados compram carne de frango 

quinzenalmente; 17% diariamente e 5% mensalmente (Figura 2). Este resultado está em 

conformidade com estudo desenvolvido por Silva et al. (2017) e por Mendes et al. (2017) 

cuja preferência de carne de frango ocorre uma ou duas vezes por semana em Jataí, Goiás e 

Janaúba, Minas Gerais. 
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Figura 2 – Frequência na aquisição de carne de frango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira et al. (2017). 

 

Os entrevistados quando questionados a respeito dos fatores que contribuem para a 

compra da carne de frango nos estabelecimentos comerciais, verifica-se que 43,5% atribuem 

ao preço o fator determinante da compra (Figura 3). Em relação ao preço de produtos de 

origem animal, estudo desenvolvido por Rezende Filhoet al. (2016) constataram que todas 

as elasticidades preços-cruzados das carnes são positivas, confirmando que as carnes bovina, 

suína e de frango são bens substitutos brutos uns dos outros. Sendo assim, o preço é um dos 

fatores que mais atua no momento da compra. 

Figura 3 – Fatores que influenciam a aquisição da carne de frango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira et al. (2017). 
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Verificou-se ainda na Figura 3, conforme registro dos entrevistados que o aspecto da 

carne de frango tem importância de 20% em função do aspecto visual do produto nos balcões 

de venda, levando em consideração a ausência de edemas ou exposições ósseas, o que pode 

significar abates ineficientes. 

No que diz respeito ao quesito sabor, 14,5% dos entrevistados demonstraram estar 

satisfeitos em comprar a carne de frango, principalmente, frangos recém-abatidos, o que 

representa, conforme os relatos obtidos, uma carne mais saborosa; 7,5% limitam a aquisição 

conforme a apresentação do produto nos balcões dos estabelecimentos comerciais; 5% à 

textura da carne de frango; 4,8% à cor da carne de frango; 2,5% dos entrevistados revelaram 

que as embalagens de polietileno são as melhores, em função da transparência e visualização 

do produto; e, por fim, 2,2% dos entrevistados enfatizaram a importância de se conhecer o 

produto desde a sua origem. 

A contribuição das variáveis: origem, praticidade, costume, qualidade; sabor, marca 

do produto e preço durante o processo de compra permitiu que os entrevistados 

classificassem o nível de significância em nulo (N), irrelevante (I), regular (R), bom (B) e 

ótimo (O) (Figura 4).  

A partir da análise dos dados, constatou-se que o fator qualidade foi o mais relevantes 

no momento da compra de carne de frango para os capanemenses, representada por, 15% de 

significância no nível ótimo (O), 41% bom (B); 11% regular (R); 21% irrelevante (I) e 12% 

dos entrevistados não opinaram. De acordo com a maioria dos entrevistados a qualidade do 

produto condiciona o processo de compra, tendo em vista o consumo pelo grupo familiar, o 

que origina saúde e bem-estar. Com isso, o aspecto qualidade é um requisito que tem muito 

a contribuir para o aumento das vendas (ALMEIDA-COUTO e SOUZA, 2019). Para Alves 

et al. (2017), a qualidade de produtos cárneos é um conceito bastante complexo, que varia de 

acordo com as preferências de cada indivíduo. 
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Figura 4 – Contribuição das variáveis: origem, praticidade, costume, qualidade; sabor, marca do 

produto e preço durante o processo de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira et al. (2017). 

O fator preço foi o segundo considerado mais importante com 14%, ótimo (O), bom 

34% (B), 22% regular (R), 25% irrelevante (I) e 5% nulos (N). Os percentuais dos demais 

atributos foram os seguintes: sabor com 9% (O), 39% (B), 13% (R); 11% (I) e 28% (N) 

representando a terceira melhor preferência dos entrevistados na compra de carne de frango. 

A marca do produto foi avaliada com 4% (O), 24% (B), 19% (R), 17% (I) e 36% (N); costume 

3% (O), 16% (B), 26% (R), 9% (I) e 46% (N); origem 3% (O), 16% (B), 24% (R), 15% (I) e 

42% (N); praticidade 2% (O), 16% (B), 22% (R), 13% (I) e 47% (N) (Figura 4).  

Os atributos considerados no processo de compra de carne de frango: à higiene, o preço, 

origem, marca do produto, código de barras,Serviço de Inspeção Federal (SIF), validade e 

rótulo foram analisados em função dos principais dados considerados (bom e ótimo), haja 

vista as opções adotadas: nulo, irrelevante, regular, bom e ótimo (Figura 5). 
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Figura 5 – Atributos importantes no processo de compra de carne de frango: rótulo, validade, 

Serviço de Inspeção Federal - SIF, código de barra, marca do produto, origem, preço e higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira et al. (2017). 

 

O aspecto higiene com 34% foi considerado bom (B) na opinião dos entrevistados e 

33% ótimo (O), de acordo com as expectativas dos entrevistados as bandejas de carne de 

frango devem permanecer intactas, limpas, separadas de outros produtos alimentícios nos 

freezer expositores. Neste contexto, os estabelecimentos comerciais devem agir com 

prioridade as necessidades da população, já que a alimentação corresponde a uma 

necessidade diária de todos os seres vivos (SANTOS e PEREIRA, 2013).  

Quanto aos demais aspectos, o preço mesmo quando atrativo no processo de aquisição 

do produto passa para a segunda opção na opinião dos entrevistados, com 30% (B) e15% 

(O). Confirmando que, a higiene é precursora a boa saúde (Figura 5). A validade, 27% bom 

(B) e 9% (O); o rótulo do produto, as legendas, materiais gráficos descritivos na embalagem, 

foram consideradas pouco significativas: apenas 11% optaram por ser bom (B) e 1% ótimo 

(O); Serviço de Inspeção fiscal – SIF, 13% (B) e nenhum dos entrevistados escolheu a 

alternativa determinante como sendo ótima (O). Esta tendência se confirma a partir dos 

percentuais encontrados no atributo código de barra, com 11% (B) e 1% (O), Quanto à marca 

do produto, 19% (B), 2% (O); origem com 13% (B) e 5% (O).  
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4. CONCLUSÃO  

A preferência do local da compra de carne de frango acontece próxima às residências, 

em mercadinhos, aos fins de semana. Os aspectos: preço, qualidade e a higiene determinam 

a compra de carne de frango. 
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RESUMO  

Perante o desenvolvimento urbano, trazido pela complexidade capitalista, entende-se que as 

cidades se modificam, resultando em núcleos urbanos caóticos com problemas estruturais 

sociais e ambientais. De tal modo, as cidades surgem para corresponder, principalmente, às 

necessidades humanas e sociais das comunidades. Mostrou-se o conceito de cidades 

compactas, suas implicações positivas e negativas. Por esse ângulo, o presente modelo 

contribui para a qualidade de vida das pessoas e a sustentabilidade dos recursos naturais, por 

outro, pode ser prejudicial, a exemplo das ilhas de calor, como em qualquer outro modelo. 

Contudo, compreendendo que é de possível resolução, a partir de uma fonte energética 

renovável. O devido artigo tem por objetivo difundir o modelo compacto de cidades e mostrá-

lo como alternativa para o desenvolvimento sustentável, de modo a conciliar o progresso com 

a capacidade de suporte ambiental. A pesquisa foi orientada a partir de uma revisão 

sistemática consistente em acervos bibliográficos e periódicos, atestando que as cidades 

compactas não só melhoram as condições ambientais em termos poluentes, preservação dos 

serviços ecossistêmicos e propriedades rurais, como ainda, corroboram para a manutenção 

da legalidade as reservas legais e redefinem as relações sociais, de modo a aproximá-las e 

desenvolvê-las, igualmente ao conceito de mobilidade urbana. Por fim, o processo 

urbanístico desordenado e convencional satura a capacidade de suporte ambiental por meio 

da relação inversamente proporcional do crescimento populacional e a finidade dos recursos 

naturais. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Caracterização urbana. Qualidade de vida. 

Área de Interesse do Simpósio: Cidades sustentáveis 
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1. INTRODUÇÃO  

 Diversos autores abordam as temáticas sobre sustentabilidade global como um dos 

grandes e complexos desafios a serem entendidos e vencidos no século XXI. Para Elkington 

(1999), só é possível o conceito sustentável quando as esferas econômicas, ambientais e 

sociais forem contempladas. O desenvolvimento sustentável, assim, tem-se exposto, 

empregado e estudado sobre as cidades de modo a reconhecê-las como um dos grandes 

problemas ambientais globais (GOMES, 2009). 

Segundo Gomes (2009), a caracterização urbana é quem detém o contexto ambiental, 

econômico e social de forma intensa. Com isso, as cidades passam a ser o centro de iniciativas 

para solucionar problemas trazidos pela exigência capitalista e desenvolvimentista, afim de 

que se atinja feitos sustentáveis globais, assegurando transformações no modo de pensar, 

planejar e gerir espaços urbanizados.  

A partir do crescimento urbano a cidade se torna problemática, diante da precariedade 

de suporte da mesma, uma vez que os recursos ecossistêmicos, infraestrutura e espaço físico 

se saturam, limitando a qualidade de vida, degradando as vertentes ambientais e acirrando os 

problemas sociais. O modelo de compactação de cidades objetiva manipular o uso do solo 

em uma dimensão urbana e regional. Esse tipo de estruturação apresenta impacto direto sobre 

a infraestrutura e estruturação da cidade, de modo que a vivência social se aproxima, diminui 

as exigências de locomoção por automóveis, resultando na redução do congestionamento e 

melhora na qualidade do ar e temperatura, haja vista redução de gases GEE (Gases de Efeito 

Estufa).  

Embora a cidade compacta traga benefícios de cunho social, ambiental e econômico, 

outrora esta pode também, trazer prejuízos às três vertentes. A compactação pode causar 

problemas de desconforto térmico devido a estruturação arquitetônica de edifícios, 

promovendo a formação de ilhas de calor, acompanhadas pela diminuição dos rendimentos 

energéticos. Dado isso, a energia solar – uma fonte renovável – dispõe-se como forte aliada 

para que se atinja a sustentabilidade do modelo e abrande o devido problema. 

Assim, o presente artigo tem por intuito, a partir de uma revisão sistemática de 

literatura, identificar como as cidades compactas podem ser uma solução sustentável para os 

problemas gerados nos núcleos urbanos. Ainda, buscar conhecimentos e entendimentos sobre 

a visão da sustentabilidade urbana com base na integração de pesquisas acadêmicas. 
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2. METODOLOGIA 

Segundo Sampaio e Mancini (2007), a revisão sistemática é um método de análise 

que se vale de uma procedência de dados da literatura a respeito de um assunto específico, 

possibilitando uma síntese dos fundamentos relativos a uma tática própria de intervenção, 

aliada a aplicabilidade de metodologias precisas de busca, avaliação crítica e resumo da 

referência selecionada. 

 A perspectiva integrativa das pesquisas acadêmicas é considerada um procedimento 

de revisão sistemática, concedendo, assim, a síntese dos indicadores possíveis acerca do tema 

pesquisado. Isso se dá a partir da averiguação e reconhecimento das informações acessíveis 

a respeito do tema em questão.  

A intenção da revisão sistemática é integrar informações de um agrupamento de 

estudos efetivos e conhecer assuntos que precisem de evidências, afim de contribuir em 

pesquisas futuras. Portanto, define-se: 

 
Um dos recursos da prática baseada em evidências, ou seja, a revisão 

integrativa da literatura, a qual possibilita a síntese e a análise do 

conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado. (URSI; 

GAVÃO,2006, p. 126). 

 

Por conseguinte, Sampaio e Mancini (2007) finalizam ratificando a importância da 

metodologia designada na pesquisa e decorre que esses procedimentos no estudo e suas 

etapas sistemáticas, contribuem para que outros pesquisadores analisem e verifiquem a 

qualidade do estudo, bem como sua confiabilidade.  

À vista disso, tais autores supracitados estabelecem o modo de revisão e o elenca em 

cinco tópicos estratégicos. São estes: 

• Primeira etapa: entender o que o estudo busca de forma clara, ou seja, a 

natureza do que se pretende investigar; 

• Segunda etapa: procurar fatos que validem a definição do conteúdo ou 

palavras-chave. É necessário ter uma busca planejada e que se defina as bases 

dos dados e as demais referências, as quais serão consultadas; 

• Terceira etapa: trata-se da revisão e separação das pesquisas, as quais se 

analisa títulos e resumos apresentados na busca inicial e se define parâmetros 

de inserção ou eliminação de artigos; 
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• Quarta etapa: avaliação das pesquisas selecionadas e relacionadas com a 

temática que se investiga; e 

• Quinta etapa: apontam-se os resultados podendo ser sintetizados e 

organizados em quadros, assim, finalizando a revisão. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CONCEITO E DISCUSSÃO DO MODELO DE CIDADE COMPACTA 

O modelo de cidade compacta nasce com o intuito de refutar as adversidades internas 

trazidas pelo desenvolvimento e estabelecidas nas cidades, bem como a transtornos 

direcionados a sustentabilidade, os quais são intrínsecos aos progressos dos padrões 

urbanísticos. Para Gomes (2009), quando se fala em consolidar uma compactação de cidade, 

a busca por isto estimula a teoria da forma monocêntrica, ou seja, apenas a disposição de um 

centro. Porém, essa configuração não condiz mais com as exigências populacionais, deixando 

de ser possível e sustentável conforme seu tamanho. Consequentemente, estabelece-se a 

concepção de cidade compacta descentralizada.  

Com esta concepção, uma cidade mais encorpada e espalhada impediria o 

comprometimento das áreas rurais – bem como a apoderação das reservas ambientais, como 

acontece em cidades populosas. A partir de uma delineação integrada, esta concepção traz 

vantagens ecológicas imensas, pois as cidades podem ser analisadas dispondo de um aumento 

energético eficaz, mínimo consumo dos recursos e ínfimos níveis de poluição – hídrica, 

atmosférica, sonora. Para Mestriner (2008), cidades densas constituem diversidades sociais, 

serviços econômicos e sociais e definem as comunidades ligadas a vizinhança no seu entorno, 

e não distante da vivência e interação. A organização dessa concepção é descrita na Figura 

1. 

Figura 1 – Disposição de usos heterogêneos compactados 

 

Fonte: Rogers, 2001 apud Mestriner, 2008. 
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 Em orientação disso, as cidades asseguram o desenvolvimento social a partir de 

vínculos empregatícios e geração de riquezas, ademais, domicílios com qualidade para que 

haja a construção da coletividade urbana. A definição de cidade compacta, segundo Silva et 

al. (2017), possui dois atributos como base: densidade alta e usos diversos do solo. De tal 

modo, os atributos descrevem-se em aumento do uso do solo, populacional e de trânsito. 

Assim sendo, a cidade entende que precisa solucionar seus problemas dentro de suas 

peculiaridades e se distanciar do crescimento desordenado.  

Os aspectos da cidade compacta são representados e dispostos em treze itens de 

acordo com Newman (2005, apud GOMES 2009):  

• Alta concentração de domicílios e postos de serviço; 

• Multiplicidade de usos do solo, de tal maneira que as necessidades básicas 

estejam dispostas a curtas distâncias para que a população consiga caminhar 

a partir de sua residência; 

• Segmentação do uso do solo em pequenos espaços para assegurar os diversos 

usos deste, distanciando-se de grandes dormitórios e ambientes mono 

funcionais; 

• Favorecimento e ampliação das relações sociais e econômicas com base na 

boa configuração do espaço público; 

• Evolução constante, isto é, edifícios desocupados são reutilizados para que 

não se estabeleça um despovoamento no centro, ou seja, espaço urbano 

inutilizado; 

• Desenvolvimento urbano controlado e demarcado com base em limites 

legíveis para que não haja expansão do perímetro da cidade; 

• Implantação de rede de transporte multimodal – conexão entre diversos modos 

de transporte para haver eficácia e agilidade de transbordo – ainda, aplicação 

maciça em extensas estruturas de transporte público; 

• Elevada acessibilidade a nível local e regional; 

• Estímulo e estabelecimento de elevada conexão nas ruas baseado em amplos 

passeios e ciclovias, fomentando a população a circundar a pé e não fazer uso 

de transportes motorizados; 

• Contenção administrada do planejamento e desenvolução urbana; 
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• Escassos espaços inutilizados de forma a potencializar a área da cidade, não 

favorecendo, assim, a amplificação desta para além dos seus limites quando 

houver espaços úteis sem atribuições dentro deles; e 

• Competência governamental para custear e investir em infraestruturas e 

ferramentas urbanas. 

No que diz respeito as malhas de infraestruturas, a mobilidade é a principal 

beneficiada neste molde de cidade, uma vez que com as ruas implementadas e o menor 

distanciamento dos serviços e necessidades, faz-se uso dos meios de transportes não 

produtivos de gases e poluentes como bicicletas e a locomoção a pé. Assim sendo, reduz-se 

o consumo energético, poluentes; incentivam e aproximam as relações sociais dentro do 

núcleo urbano. O transporte particular é o menos relevante. Para Silva (2017), não interessa 

aperfeiçoar ou construir novas vias rápidas de acesso, e sim transformar as existentes para 

dar suporte à mobilidade não motorizada, assim como os transportes públicos. 

3.2EFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO MEIO AMBIENTE 

Quando se fala em estrutura ambiental e sua eficiência, entende-se sobre a capacidade 

dos ambientes em comportar, integrar e absorver todas as atividades antrópicas sem que haja 

o comprometimento dos recursos naturais e sua sustentabilidade, isto é, sua perpetuação em 

seguintes gerações. Dias (2012) aborda que outros fatores precisam ser levados em 

consideração e analisados com atenção, como: inexistência de um equilíbrio ideal esperado 

pelos indivíduos que compõem o espaço urbano, cabendo a cada um seu próprio 

entendimento do que significa ser ideal. Ainda, Silva (2017) define algumas características 

triviais da eficiência estrutural:  

• Essa eficiência não é o nível depois da propagação dos impactos; 

• O ponto da capacidade estrutural não é o extremo da saturação; 

• Tal ponto pode ser analisado de distintas formas e incompatível a diversos 

grupos; 

• A eficiência estrutural abrange dois princípios importantes: concepção de 

qualidade de vida pelos indivíduos em sociedade e o meio ambiente;  

• As propriedades referentes a capacidade estrutural do ambiente são 

proporcionais e condizentes com a natureza dos indivíduos em sociedade. 

A Figura 2 demonstra em esquema os itens elencados acima: 
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Figura 2 – Esquema sobre a eficiência estrutural ambiental 

 

Fonte: Dias (2012) 

Com a relevância de áreas verdes para sanar e minimizara problemática das ilhas de 

calor e a melhora atmosférica das cidades compactas, o rendimento da energia solar 

fotovoltaica contribui muito para propiciar a sustentabilidade futura. Dessa maneira, essa 

fonte de geração energética está projetada como alternativa para a implantação em 

microssistemas de produção de energia elétrica, haja vista que dispõe de uma melhor 

capacidade de instalação e também por oferecer facilidade no manuseio e assistência. No 

mais, a base de energia elétrica convencional é desfavorável e comprometedora ao meio 

ambiente. 

Destarte, a cidade compacta, ao emprenhar-se em minimizar as distâncias existentes 

do início ao fim das viagens, e, ademais, propiciar um modelo com transportes públicos 

eficientes e de ótima qualidade, otimizará a redução dependente por automóvel, resultando 

em baixo gasto de energia e ínfimas poluições atmosféricas. Além desses fatores reduzidos, 

são corroborados: alta acessibilidade, revitalização das áreas centrais, atenção e cuidado a 

provisão e qualidade dos espaços verdes e públicos. Todos esses fatores contribuem para a 

conquista e extensão da qualidade de vida global das populações e comunidades, uma vez 

que desenvolve a saúde pública, as relações sociais e interfere positivamente na restruturação 

das mobilidades e acessibilidade aos serviços.  
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4. CONCLUSÃO 

A eficiência de suporte, como visto no item 3.2, é estabelecida pela quantidade de 

indivíduos que podem ser comportados em uma devida área, tendo em questão os seus finitos 

recursos naturais. O sistema de urbanização, principalmente o convencional ou desordenado, 

degenera o meio ambiente a partir do uso dos recursos insuficientes para a demanda 

populacional.  

O modelo de compactação urbanístico da cidade pode minimizar o uso do território, 

favorecer deslocamentos e promover menor demanda de energia. Porém, induz outros 

problemas como as ilhas de calor e a busca por elevada refrigeração, exigindo mais da 

capacidade estrutural do meio. Como solução, é viável investir e implementar fontes 

sustentáveis para responder a essas necessidades. Posto isso, o fator sustentabilidade de um 

ambiente é capaz de ser estimado pela capacidade de suporte do mesmo, ajustando e tendo 

ciência da finitude dos recursos. Políticas efetivas contribuirão para a preservação da 

disponibilidade e distribuição harmônica futura destes. As energias renováveis, como citadas, 

podem solucionar os efeitos colaterais, como ilhas de calor, e facilitar a refrigeração, 

considerando a capacidade de suporte do meio ambiente. 
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RESUMO  

O Brasil é considerado terceiro produtor mundial em frutas frescas e o primeiro em frutas 

tropicais, pois apresenta condições ideais de cultivo para a grande maioria das espécies 

nativas e exóticas, como é o caso dos frutos de maracujá, favorecendo características como 

sabor, aroma e constituição nutricional dos frutos. No presente estudo objetivou-se avaliar as 

características físico-químicas dos frutos de maracujá BRS Rubi do Cerrado. Foi realizada 

caracterização física de 100 amostras de frutos através das medidas de peso dos frutos (PF), 

peso da polpa com sementes (PP), peso da casca com mesocarpo (PC), rendimento da polpa, 

comprimento e diâmetro. Para a caracterização físico-química da polpa, do albedo e dos 

produtos artesanais elaborados foram realizadas as análises de pH, acidez total titulável, 

sólidos solúveis totais, umidade, cinzas, teor de proteínas totais, lipídios, carboidratos e o 

valor energético total. Em relação à caracterização física dos frutos de maracujá BRS Rubi 

do Cerrado, os parâmetros avaliados comprimento (9,93 cm), diâmetro (8,52 cm) 

caracterizam os frutos na forma globosa. Quanto aos valores obtidos para o peso médio dos 

frutos (264,40 g), e rendimento da polpa mais sementes (12,900 kg ou 48,79%) estão acima 

dos valores relatados na literatura, fato este explicado pela menor espessura da casca do 

maracujá amarelo. Os teores médios de cinzas, lipídios, proteínas, carboidratos e valor 

energético total, obtidos para a polpa de maracujá estão próximos aos estabelecidos pela 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. Quanto ao albedo de maracujá (ou 

cascas) os teores médios cinzas, (0,38 g/100g), proteínas totais (0,48 g/100g), carboidratos 

(4,26 g/100g) e valor energético total (25,08 kcal/100g), obtidos foram inferiores aos 

encontrados na literatura para cascas de maracujá amarelo. 

Palavras-chave: Maracujá BRS rubi do cerrado, Caracterização, físico- química.  

Área de Interesse do Simpósio: Ciências e Tecnologias de Alimentos 
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1. INTRODUÇÃO  

             O híbrido BRS Rubi do Cerrado foi obtido com base no melhoramento populacional 

por seleção recorrente e obtenção e avaliação de híbridos inter e intraespecíficos. Trata-se de 

um híbrido F1 obtido do cruzamento entre as matrizes CPAC-MJ-M-08 e CPAC-MJ-M-06 

(EMBRAPA, 2014). Quanto as características de importância da cultura, produz 

predominantemente frutos de casca vermelha ou arroxeada. Os frutos pesam de 120 g a 300 

g, com teor de sólidos solúveis de 13° Brix a 15° Brix (média de 14 °Brix) rendimento de 

suco em torno de 35%. Apresenta maior resistência ao transporte, coloração de polpa amarelo 

forte (maior quantidade de vitamina C), maior tempo de prateleira e bom rendimento de 

polpa. A obtenção de frutos para indústria e para mesa evidencia a característica de dupla 

aptidão da cultivar (EMBRAPA, 2014). 

O maracujá pode ser utilizado para o consumo in natura; entretanto, sua maior 

importância econômica está na utilização para fins industriais, sendo processado para 

fabricação de suco integral a 14°Brix, néctar e suco concentrado a 50°Brix, além de sorvetes, 

mousses e bebidas alcoólicas, entre outros (SANDI et al., 2003; MORZELLE et al., 2011). 

O desenvolvimento de novos produtos no mercado pode estimular pequenas 

agroindústrias, aumentando seu potencial produtivo e, competitivo e promovendo o 

aparecimento de outras empresas do ramo (PRATI et al., 2004).No entanto, antes de lançar 

um produto no mercado é importante se fazer um estudo da matéria prima utilizada. 

O presente trabalho teve como finalidade avaliar as características físico-químicas da 

polpa e do albedo de maracujá produzido pelo Centro Tecnológico de Agricultura Familiar 

de Parauapebas (CETAF-Parauapebas), daí a utilização dos frutos como uma alternativa para 

melhor aproveitamento tecnológico dessa matéria-prima no desenvolvimento de produtos 

artesanais.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os frutos de maracujá da cultivar BRS Rubi do Cerrado foram coletados no Centro 

Tecnológico de Agricultura Familiar de Parauapebas-PA, colhidos aos 6 meses após plantio.  

Após a coleta dos frutos, foi realizada uma amostra aleatória contendo 100 frutos para 

a caracterização física. Este procedimento consistiu na determinação das medidas de peso 
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dos frutos (PF), peso da polpa + sementes (PP), peso da casca + mesocarpo (PC). E o 

rendimento da polpa de maracujá foi realizado pela separação da polpa, casca e sementes 

manualmente e os rendimentos foram determinados através de suas respectivas massas, com 

auxílio de balança semi-analítica (Modelo ARD110 e Marca OHAUS Adventurer). 

O comprimento e o diâmetro dos frutos foram medidos com o auxílio de um 

paquímetro manual metálico 300 mm da marca Vonder com precisão de 0,01 mm. O 

comprimento foi medido desde a distância da inserção do pedúnculo até a cicatriz do estigma, 

e os resultados foram expressos em centímetro. Já o diâmetro dos frutos foi determinado com 

o paquímetro ajustado na porção equatorial do fruto e os resultados também foram expressos 

em centímetros. 

Os frutos selecionados foram lavados, sanitizados por imersão em solução com 

hipoclorito de sódio (200 mg/L) durante 15 minutos e novamente imersos em água por 15 

minutos, separadamente. Em seguida, as amostras dos frutos foram manualmente separadas 

da polpa, batida em liquidificador, peneirada e embalada em sacos plásticos de polietileno 

de 1 Kg e congelada a –20 ºC para serem utilizada nas análises físico-químicas. 

No processo de obtenção do albedo, os maracujás foram cortados com faca de aço 

inoxidável e as sementes e suco foram  separados do albedo (parte branca da casca do 

maracujá), com auxílio de uma colher. O albedo foi submetido retirada da película amarela 

(flavedo) do maracujá com auxílio de uma faca de aço-inox, submetendo ao processo de 

fervura (aproximadamente 20 minutos) por imersão em água, na proporção de 500 g de 

albedo e 1 L de água. Após a drenagem da água e o resfriamento, o albedo foi submetido ao 

processo de trituração em liquidificador, acrescido de água mineral na proporção de 1:1. 

Na caracterização físico-química da polpa o do albedo de maracujá as seguintes 

análises foram realizadas em triplicata (n=3): 

• pH: determinado em potenciômetro da marca Hanna Instruments, modelo HI9321, 

previamente calibrado com soluções tampões de pH 4 e 7, de acordo com o método 981.12 

da AOAC (1997). 

• Acidez total titulável (ATT): realizada por titulometria com solução de hidróxido de 

sódio 0,1 N até a primeira coloração rosa persistente por aproximadamente 30 segundos, 

e fator de conversão do ácido cítrico foi de 64,02 (AOAC, 1997). 

• Sólidos solúveis totais (SST): foram quantificados nas amostras, por meio de leitura 

direta em refratômetro de bancada segundo AOAC (1997). 
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• Umidade: determinada por gravimetria, em estufa da marca Tecnal modelo TE – 395, de 

acordo com o método 920.151 da AOAC (1997). 

• Cinzas: as amostras foram incineradas em forno tipo mufla a 550 °C, de acordo com o 

método 930.05 da AOAC (1997). 

• Proteínas: foram determinadas de acordo com Método do Biureto descrito por Layne 

(1957). É um método colorimétrico, cuja cor, que varia de rosa a púrpura, é formada 

devido ao complexo de íons de cobre e o nitrogênio das ligações peptídicas, obtidas 

quando soluções de proteínas em meio fortemente alcalino são tratadas com soluções 

diluídas de íons cúpricos. Esses compostos têm absorção máxima em 540 nm e foram 

lidos em um espectrofotômetro do tipo uv-visível da Marca Bioespectro, Modelo SP-220. 

• Lipídios: determinado através da extração com mistura de solventes a frio, método de 

Bligh e Dyer (1959). 

• Carboidratos: foi calculado por diferença, segundo Resolução n° 360 de 23 de dezembro 

de 2003 (ANVISA, 2003). Carboidratos (%): [100 – (% umidade + % proteína + % 

lipídios + % cinzas)].  

• Valor energético total (VET): foi estimado (kcal/100g) utilizando-se os fatores de 

conversão de Atwater: 4 kcal/g para carboidratos e proteínas e 9 kcal/g para lipídios 

segundo Anderson et al. (1988) e a Resolução n° 360 de 23 de dezembro de 2003 

(ANVISA, 2003). 

Os resultados das análises físicas dos frutos, físico-química da polpa e do albedo de 

maracujá foram analisados por estatística descritiva utilizando-se medidas de tendência 

central (média) e de variabilidade de dados (desvio-padrão). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização física e os rendimentos médios dos frutos de maracujá BRS Rubi do 

Cerrado utilizados no estudo podem ser observados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Caracterização física unitária e rendimento médio dos frutos de maracujá.   

Determinações físicas Frutos  

Comprimento (cm) 9,93 ± 1,14  

Diâmetro longitudinal (cm) 8,52 ± 0,63  

Peso dos frutos (g) 264,40 ± 56,86  

Peso das cascas (g) 163,20 ± 48,55  

Peso da polpa mais sementes (g) 109,00 ± 40,20  

Rendimento médio  Peso dos Frutos (kg) Peso dos Frutos (%) 

Frutos com casca (kg.frutos-1) 26,440 100 

Polpa mais sementes (kg.frutos-1) 12,900 48,79 

Cascas dos Frutos (kg.frutos-1) 16,320 61,72 

Polpas sem sementes (kg.frutos-1) 0,983 3,72 

Sementes (kg.frutos-1) 1,917 7,25 

Análise estatística descritiva, os valores representam a média ± desvio padrão de 100 amostras (n = 

100). Fonte: Silva; Silva; Pinheiro; Cunha; Carvalho, 2018 

 

O parâmetro avaliado comprimento (9,93 cm) encontra-se dentro da faixa encontrada 

(4,8 a 11,8 cm) por Negreiros et al. (2007) em maracujás amarelos cultivados no município 

de Viçosa-MG. O parâmetro diâmetro (8,52 cm) também apresentou valor médio semelhante 

aos encontrados no trabalho supracitado (5,4 a 8,9 cm), devido ao formato dos frutos serem 

parecidos, na forma globosa.  

Quanto aos valores obtidos para o peso médio dos frutos (264,40 g), e rendimento da 

polpa mais sementes (12,900 kg ou 48,79%), Favorito et al. (2017) verificou valores médios 

de peso dos frutos (172,57 g) abaixo dos encontrados, e peso médio da polpa mais semente 

(107,40 g ou 62,48%) acima dos avaliados, fato este explicado pela menor espessura da casca 

do maracujá amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) em relação ao maracujá Rubi do 

Cerrado. 

Segundo Zeraik et al. (2010) o maracujá é constituído por 52% de casca, 34% de suco 

e 14% de semente. A farinha das fibras do maracujá proveniente do resíduo do maracujá 

amarelo é rica em fibras alimentares (40,2% base seca), apresentando-se como alternativa 

para emprego em dietas que necessitem desse complemento. A farinha da casca do maracujá 

é rica em pectina, uma fração de fibra solúvel que tem a capacidade de reter água formando 
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géis viscosos que retardam o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal (ZERAIK et al., 

2010). 

Na Tabela 2 podem ser visualizados os parâmetros físico-químicos avaliados na polpa 

e no albedo de maracujá BRS Rubi do Cerrado. 

Tabela 2 - Caracterização físico-química da polpa e do albedo de maracujá BRS Rubi do Cerrado. 

Determinações 
Matérias primas obtidas do maracujá 

Polpa sem sementes Albedo sem cascas 

pH 3,73 ± 0,42 5,87 ± 0,06 

SST (ºBrix)* 13,00 ± 0,50 5,66 ± 0,29 

ATT (g/100g ác. cítrico)* 3,15 ± 0,02 0,1 ± 0,01 

Umidade (g/100g) 90,41 ± 0,09 94,20 ± 1,37 

Cinzas (g/100g)* 0,49 ± 0,09 0,38 ± 0,01 

Proteínas (g/100g)* 0,60 ± 0,04 0,48 ± 0,03 

Lipídios (g/100g)* 2,11 ± 0,15 0,68 ± 0,02 

Carboidratos (g/100g)* 6,39 ± 0,14 4,26 ± 0,34 

VET (kcal/100g) 46,95 25,08 

SST – Sólidos solúveis totais. ATT – Acidez total titulável. VET – Valor Energético Total. n = 3. 
*Resultados em base úmida. Análise estatística descritiva, os valores representam a média ± 

desvio padrão de três replicatas (n = 3). 

Fonte: Elaboração dos autores, 2018 

 

O valor encontrado de pH para a polpa de maracujá (3,73) (Tabela 2) está dentro da 

faixa verificada por Raimundo et al. (2009) em polpas de maracujá congeladas, 

comercializadas na região de Bauru-SP (2,67 a 3,77). Logo, a polpa se enquadrou no valor 

mínimo exigido pelo Regulamento Técnico para Fixação dos Padrões de Identidade e 

Qualidade (PIQ) para polpa de Maracujá do Ministério da Agricultura, que estabelece o valor 

mínimo de 2,50 (MAPA, 2016). Os baixos valores de pH podem estar relacionados à grande 

concentração de ácidos orgânicos como o ácido cítrico 55%, ácido málico 10,55%, ácido 

lático 0,58%, ácido malônico 0,13% e traços de ácido sucínico, presentes no maracujá 

(SILVA; MERCADANTE, 2002).  

Quanto ao parâmetro sólido solúvel total (SST), o valor médio verificado na polpa de 

maracujá foi de 13,00 ºBrix (Tabela 2), Raimundo et al. (2009) também encontrou valores 

próximos em polpas de maracujá congeladas e comercializadas em Bauru (9,03 a 13,10 

ºBrix). Quanto ao referido parâmetro, a polpa do Rubi do Cerrado estava de acordo com o 
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valor mínimo exigido pelo PIQ para polpa de maracujá do MAPA, que estabelece o valor 

mínimo de 11,0 ºBrix, indicando ausência de adição de água no produto (MAPA, 2016).  

O valor encontrado para acidez em ácido cítrico, na polpa de maracujá foi de 3,15% 

(Tabela 2), valor este dentro da faixa verificada por Raimundo et al. (2009), entre 2,14 e 

3,81%. A polpa avaliada também se enquadrou no valor mínimo exigido pelo PIQ para polpa 

de maracujá do MAPA, que estabelece o valor mínimo de 2,50% (MAPA, 2016). 

Em relação ao parâmetro umidade, o valor médio observado na polpa de maracujá foi 

de 90,41 g/100g, isto significa que o seu teor de sólidos totais é de 9,59 g/100g e o valor 

mínimo estipulado pelo PIQ para polpa de maracujá do MAPA (2016) é de 11,50%, uma 

possível explicação para tal valor seria a característica genética desse novo híbrido, como 

também manejo da cultura, influências climáticas ou tipo de solo da região. Mattos e Mederos 

(2008) encontraram valores médios inferiores, de 88,19 g/100g de umidade ao estudarem a 

densidade de polpa de frutas tropicais, dentre elas a de maracujá, comercializadas em 

Campinas-SP. 

Os valores médios de cinzas, lipídios, proteínas, carboidratos e valor energético total, 

obtidos para a polpa de maracujá (Tabela 2), estão próximos aos estipulados pela Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), a qual estabelece que em 100 g de polpa 

de maracujá congelada pode-se encontrar: 39 kcal, 9,6 g de glicídios, 0,9 g de proteínas, 0,2 

g de lipídeos, 0,5 g de fibra alimentar, 5 mg de cálcio, 15 mg de fósforo, 0,3 mg de ferro, 8 

mg de sódio, traços de retinol, tiamina e niacina, 0,09 mg de riboflavina, 7,3 mg de ácido 

ascórbico, 88,9% de água, além de carotenóides, como licopeno, flavonóides e antocianinas 

(TACO, 2011). 

Pode-se observar pela Tabela 2 que o albedo do maracujá BRS Rubi do Cerrado 

apresentou elevado teor de umidade (94,20 g/100g) em relação ao albedo de maracujá 

amarelo. Córdova et al. (2005) encontrou valor inferior de (88,37 g/100g) ao estudarem as 

características físico-químicas da casca do maracujá amarelo (Passiflora edulis Flavicarpa 

Degener) obtida por secagem. 

Em relação ao teor de cinzas para o albedo evidenciou-se a presença de baixo teor de 

elementos minerais (Tabela 2). A fração determinada no albedo (0,38 g/100g) mostrou-se 

inferior ao valor de 0,92 g/100 g, encontrado por Oliveira et al. (2002) ao avaliarem o 

aproveitamento alternativo da casca do maracujá-amarelo para produção de doce em calda.  
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O valor constatado para proteínas totais no albedo (0,48 g/100g) (Tabela 2) 

apresentou-se inferior ao citado por Córdova et al. (2005) que encontrou valor 0,64 g/100g 

ao estudarem as características físico-químicas da casca do maracujá amarelo. 

Encontrou-se teor de lipídios de 0,68 g/100g no albedo avaliado (Tabela 2), valor este 

dentro da faixa avaliada por Rezende e Groff (2016), de 0,1 a 1,3 g/100g de lipídios ao 

analisarem a composição química da casca do maracujá azedo e suas principais 

características físicas. O que indica a possibilidade de seu aproveitamento na obtenção de 

alimento menos calórico. 

O teor de carboidratos encontrado no albedo do maracujá (4,26 g/100g) (Tabela 2) 

revelou-se inferior a 8,23 g/100g, obtido por Oliveira et al. (2002) ao avaliarem o 

aproveitamento alternativo da casca do maracujá-amarelo para produção de doce em calda. 

Ferrari, Colussi e Ayub (2004) analisando farelo da semente de maracujá, encontraram 

também valor médio superior de 12,39 g/100g. 

Quanto ao valor energético total do albedo observou-se valor médio de 25,08 

kcal/100g (Tabela 2), ficando o valor calóricoabaixo do verificado pela Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos para a polpa de maracujá que estipula um valor médio de 39 

kcal/100 g (TACO, 2011).  

Gondim et al. (2005) analisando a composição centesimal de elementos minerais com 

importância nutricional em cascas das frutas mostraram que as mesmas apresentam, em geral, 

teores de nutrientes maiores do que suas respectivas partes comestíveis. Desta forma, pode-

se considerar que as cascas das frutas podem ser úteis como fontes alternativas de alimento 

ou como ingredientes para obtenção de preparações processadas (GONDIM et al., 2005).  

4. CONCLUSÃO  

Com relação a caracterização física dos frutos de maracujá BRS Rubi do Cerrado, os 

parâmetros avaliados comprimento, diâmetro caracterizam os frutos na forma globosa. 

Quanto aos valores obtidos para o peso médio dos frutos, e rendimento da polpa mais 

sementes, estão acima dos valores relatados na literatura, fato este explicado pela menor 

espessura da casca do maracujá amarelo em relação ao maracujá Rubi do Cerrado. 

Considerando que o rendimento dos frutos avaliados é elevado, pode-se afirmar que o mesmo 

se apresenta com potencial elevado ao rendimento industrial.  

Os valores médios de cinzas, lipídios, proteínas, carboidratos e valor energético total, 

obtidos para a polpa de maracujá estão próximos aos estipulados pela Tabela Brasileira de 
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Composição de Alimentos - TACO. A polpa e o albedo apresentam características físico-

químicas desejáveis para o desenvolvimento de produtos artesanais, agregando valor aos 

frutos produzidos, despontando como uma alternativa para a agricultura familiar da região 

Sudeste do Pará. 
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RESUMO  

A mineração é um dos setores responsáveis pelo uso do solo e ocupação do território 

brasileiro, tem sido essencial para o crescimento econômico do país. O principal crescimento 

da Região Norte, no estado do Pará, localiza -se na Serra dos Carajás, onde situa – se uma 

das maiores jazidas de minério de ferro puro do mundo. Por isso é importante a análise de 

um futuro impacto socioambiental em caso de rompimento da barragem que recebe o estéril 

da produção de ferro, por meio do fluxo dos rejeitos em um raio de 50 km da área afetada, 

utilizando como base às imagens do sensor ALOS PALSAR, com resolução de 12,5 metros. 

Ao analisar, verifica – se que em caso de rompimento a área afetada primeiramente será 

Parauapebas devido sua localização, logo após as cidades de Marabá e a região de Canaã, 

conforme os tipos de elevação demonstrados no mapa, ocasionando impactos ambientais, 

sociais e até mesmo econômicos, tais efeitos que podem ser irreversíveis e de difícil gestão. 

De tal modo, para mitigar e prevenir os danos, deve- se fortalecer a legislação através de 

melhores práticas de governança, programas de monitoramento estruturados, rigorosidade 

nas leis ambientais, fiscalizações de órgãos ambientais competentes as atividades de 

barragens e liberação de licenças ambientais. 

Palavras-chave: Rompimento. Acidente. Impactos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 As barragens em âmbito global consistem em estruturas em prol do aprimoramento 

econômico em diversos fatores e produtos. Segundo o Instituto TecnológicoVale (2019), 

atualmente existem no mundo pouco mais de 56 mil barragens, onde são dispostos 

basicamente para a acumulação de água, embora também sejam utilizadas para deposição de 

outros materiais, como rejeitos de processos industriais, no qual estes devem ser feitos de 

maneira controlada, planejada e segurada, pois o impacto sócio ambiental se torna alarmante, 

devido aos componentes químicos presentes nos resíduos de forma exacerbada. 

Conforme Thomé & Passini (2018), a mineração é um dos setores responsável pelo 

uso do solo e ocupação do território brasileiro e tem sido essencial para o crescimento 

econômico do país. No qual tal fato ocorre desde a produção do ouro e dos diamantes, no 

período colonial, e com a extração e produção do ferro, no Império e no início da República, 

aquecendo ainda mais o setor diante do mercado. Todavia, os impactos causados devido a 

este tipo de exploração possuem como características intrínsecas a rigidez locacional, a 

modificação do meio ambiente e a geração de riscos socioambientais. 

A região amazônica possui uma diversidade de riquezas naturais,o setor da mineração 

tem sido um dos principais motores de crescimento da Região Norte, especialmente no estado 

do Pará, com foco principalmente de Serra dos Carajás, que aparece como uma das maiores 

jazidas do planeta e produz o minério de ferro mais puro do mundo, conforme relata o 

Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (2019), consequentemente um risco 

eminente. 

Segundo Guimarães (2018), os impactos ambientais e os riscos mais significativos 

para a indústria da mineração estão associados às barragens de rejeitos e depósitos de estéril. 

E, ao longo da história, os acidentes com ruptura de barragens de rejeito não são raros, em 

alguns casos, são causados por problemas de gestão de segurança. Diante do exposto, o 

presente trabalho tem como objetivo demonstrar por meio de imagens via satélite 

(geoprocessamento), a principal barragem de minério de ferro do estado, analisando um 

futuro impacto socioambiental em caso de rompimento, em um fluxo do rejeito no raio de 50 

km da área afetada. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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Este trabalho buscou realizar o estudo e mapeamento do Complexo Minerador de 

Carajás, especificamente a barragem localizada na Serra Norte de Parauapebas no Estado do 

Pará, destacando um raio de análise de 50 km, com o intuído de identificar as regiões mais 

afetadas caso ocorra um desastre de rompimento da barragem, na Figura1 destaca-se a 

localização da barragem e os municípios englobados, que são: Parauapebas, Canaã dos 

Carajás, Marabá e Curionópolis. 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

Para a realização deste estudo foi necessário buscar dados altimétricos com o melhor 

detalhamento da área, por isso foi utilizado como base às imagens do sensor ALOS PALSAR, 

o radar de abertura sintética (SAR) de banda L, que realizou sua missão de 2006 a 2011, 

proporcionando uma observação detalhada no modo de feixe FBS de 12,5 metros, de todos 

os climas, dia e noite, bem como interferometria de repetição da missão da Agência de 

Exploração Aeroespacial do Japão – JAXA (JAXA, 2019). 

A partir dos dados altimétricos provenientes do sensor da JAXA, foi utilizado 

software ArcGIS 10.2 para processamento das 9 cenas (demais processamento), realizando a 

junção de todas as cenas (mosaico) para obter a área total de análise. Com o mosaico pronto, 

pode-se fazer os processamentos, iniciando pela reprojeção do mosaico, transformando para 

projeção SIRGAS 2000 UTM 22S, ou seja, em uma projeção plana. 
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Posteriormente foi realizado o tratamento na imagem, realizando o algoritmo de 

preenchimento de falhas para minimizar os erros decorrentes da imagem, com isso, pode-se 

realizar o algoritmo de direção de fluxo, que considera a altimetria do terreno para determinar 

para qual lado o fluxo vai, ou seja, de pontos mais elevados para pontos mais baixos. 

Com isso, houve a implantação do algoritmo para cálculos de curvas de nível, sendo 

realizado o teste para curvas de nível com intervalo de 10, 20, 30, 40 e 50 metros, no qual, o 

mais indicado foi utilizar as curvas de nível de 20 metros para o próximo processamento, que 

foi a geração do modelo digital de elevação – DEM, utilizando o algoritmorede de triângulos 

irregulares – TIN.  

Com a geração da direção de fluxo e do DEM, partiu-se para delimitação da área real 

de estudo, que definiu o ponto mais central da barragem de Serra Norte (maior barragem da 

região) e a partir do ponto foi aplicado uma área de interesse, testando de 50 km e 80 km de 

raio, optando por utilizar a área de 50 km por ser suficiente para englobar até a cidade de 

Parauapebas e outras áreas consideradas importantes pelos autores. 

Com a área definida, pode-se partir para elaboração dos produtos, utilizando também 

dados cartográficos do IBGE (2015) para produção dos mapas, como será mostrado nos 

resultados e discussões deste trabalho. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A barragem localizada na Serra do Norte, Parauapebas – PA, região Amazônica que 

conforme dito anteriormente possui abundancia em recursos naturais. Localidade rodeada de 

rios e diversos municípios de alta demanda demográfica, principalmente Parauapebas, 

possuindo 153.903 pessoas baseado no último senso. Com isso em raio de 50 km, as 

populações atingidas em caso de acidente se tornam alto, e através da Figura2, observa - se 

o tamanho da extensão no qual afetará a vegetação local, no caso Parauapebas, e outras 

regiões (IBGE, 2010). 
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Figura 2 – Modelo digital de elevação no raio de 50 km da barragem Serra do Norte – Parauapebas. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

Segundo a Figura2 observa-se também, o sentido dos fluxos que vão do ponto mais 

alto até o mais baixo de acordo com a elevação do terreno. A barragem de rejeitos de minério 

de ferro está no centro geográfico do município de Parauapebas e nas suas mediações abrange 

os municípios de marabá, Canaã de Carajás e Curionópolis. Na região de marabá os valores 

da elevação do terreno foram inferiores aos valores de Parauapebas, onde está instalada a 

barragem de rejeitos de minério de ferro. 

Significando que em caso de rompimento a área afetada, primeiramente será 

Parauapebas pelo fato da sua localização, logo após as cidades de Marabá e a região de Canaã, 

de acordo com os tipos de elevação demonstrados no mapa. Nesta região existem estradas 

vicinais onde possuem moradores e edificações. Sendo assim, o dano nesta área será de alto 

grau, causando transtornos, destruindo edificações com lançamento da lama contendo metais 

pesados, que irão contaminar o solo e o lençol freático. Vale ressaltar que a elevação na 

região de Canaã de Carajás é alta, podendo contribuir para direcionar o fluxo de lama para o 

rio Parauapebas e assim causar assoreamento do rio que corta os dois municípios. 

Corroborando com Carneiro (2018),dano Potencial Associado, ou DPA, é o dano que 

pode ocorrer devido ao rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento 

de uma barragem, independentemente da sua probabilidade de ocorrência, podendo ser 
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graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos e 

ambientais. 

Para Carneiro (2018),o lançamento de rejeitos de minério de ferro no corpo hídrico 

tem como consequência a eutrofização deste corpo receptor, uma vez que, altas 

concentrações de metais pesados estarão presentes tais como: Pb, Cr, Ba e Al, Fe, Mg, Ni, 

Zn entre outros.Correlacionando com autores, os componentes químicos afetam a qualidade 

e disponibilidade da água, vegetação, fertilidade e microbiota do solo. Estes impactos são 

ocasionados tanto pelo acúmulo de sedimentos, quanto pela sua toxicidez, principalmente 

devido à presença de aminas, elevando o pH da água e solo, além de causar algum dano, tanto 

a saúde individual ou coletiva, quanto a degradação ao meio ambiente. 

Diante disso, o prognóstico das consequências socioambientais do acidente é, 

portanto, estarrecedor. Quando a lama de rejeitos secar, o solo ficará impermeabilizado e sem 

nenhum tipo de matéria orgânica. Segundo Lopes (2016), sem os nutrientes necessários não 

haverá tentativa de resiliência nem de sucessão por parte da vegetação. O assoreamento dos 

cursos d’água, com suas nascentes e margens, será inevitável. Todo o ecossistema local e sua 

biodiversidade serão drasticamente afetados.  

Contudo, no que se refere à biodiversidade aquática e a qualidade das águas da bacia 

hidrográfica os danos causados pelo rompimento das barragens podem ser perversos e 

imensos, eis que proporcionais à extensão do corpo hídrico atingido pela lama. Em alguns 

casos, as perdas serão irreversíveis, haja vista a possível extinção de espécies consideradas 

endêmicas. Por onde a lama de rejeitos passar deixa um rastro de contaminação, mortandade 

e destruição (LOPES, 2016). 

De acordo com o Vormittag, Oliveira & Gleriano (2018),a população é afetada em 

grau forte, passando por 3 (três) fases, sendo: Resgate com os efeitos mais agudos, 

momentâneos e entre minutos, horas e dias, como acidentes, afogamentos, lesões ou óbitos, 

Recuperação, consiste  entre semanas e meses, como as doenças infecciosas, transmissíveis 

afetada pelo desastre por vetores ou não e a fase reconstrução, sintomas que surgem entre 

meses e anos, ou até antes, como as doenças comportamentais, psicológicas e mentais, sendo 

elas depressão, ansiedade, entre tantas outras. 

ParaCarneiro (2018), além da sociedade, é importante lembrar das espécies de 

animais e vegetais existentes na região, pois a diversidade poderá sofrer descontrole no ciclo 

e até mesmo a extinção. Segundo o autor a preocupação com o meio ambiente é mais do que 
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um compromisso a ser assumido, é uma meta em curto prazo para que se tenham condições 

satisfatórias de vida humana no planeta. Dentre os cuidados dispensados com o meio 

ambiente, o gerenciamento de resíduos é uma das ferramentas-chave de responsabilidade das 

empresas que trabalham com produtos químicos ou outros que podem causar algum dano, 

tanto a saúde individual ou coletiva, quanto a degradação ao meio ambiente 

É importante observar que uma das consequências de rompimentos de barragens em 

uma região são os impactos que serão causados em outras regiões e suas consequências ao 

meio ambiente e na qualidade de vida da população. Uma vez que, o rejeito diluído da 

barragem ganha velocidade e tem capacidade de percorrer quilômetros. Sendo assim, se faz 

necessário que medidas sejam tomadas como pontos de remediação para que não ocorra um 

desastre físico, químico e biológico na região. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No âmbito regional, os efeitos da lama lançados em uma área coberta de residências 

impactam na moradia das pessoas que residem na região ou nas mediações que serão 

impactadas pelo rompimento da barragem, afetando a qualidade de vida e saúde dos mesmos.  

Os lançamentos de rejeitos em um corpo hídrico ocasionam a contaminação dos rios 

e lagos que cortam o corpo receptor, afetando na qualidade desta água, contribuindo pela 

escassez ao consumo humano e influenciando diretamente nas atividades de pesca devido a 

mortandade de peixes e doenças decorrentes de metais pesados. O rompimento de barragens 

impacta nas atividades econômicas de geração de energia e indústria na região e entorno dela, 

pois muitos municípios são abastecidos (beneficiados) pela geração de emprego e renda que 

a barragem traz para região, além de impactar diretamente na economia da cidade e os 

costumes das populações tradicionais. 

Sendo assim, diversos danos humanos e ambientais podem permanecer por um longo 

prazo, e ainda vários efeitos podem ser irreversíveis e de difícil gestão. Diante do exposto, o 

presente trabalho tem o intuito de servir como informativo, pois os dados apresentados são 

de grande valia para a população, órgão públicos e empresas responsáveis pelas barragens 

existentes no país, é medidas podem ser tomadas para evitar um desastre ambiental na região 

na Serra do Norte, Parauapebas – PA.  

Deve-se, portanto, fortalecer a legislação através de melhores práticas de governança, 

programas de monitoramento estruturados, rigorosidade nas leis ambientais, fiscalizações de 
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órgãos ambientais competentes as atividades de barragens e liberação de licenças ambientais, 

entre outros. 
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RESUMO  

O objetivo desse trabalho foi desenvolver bolos com adição da polpa do tucumã, visando 

agregar valor nutricional a ele, aproveitando um fruto que se encontra em grande quantidade 

na região, porem pouco explorado. Além da possibilidade de desenvolver produtos com 

valores reduzidos de lipídeos, outras alterações podem ser realizadas para diversificar a oferta 

desses produtos, especialmente para consumidores que têm algum tipo de restrição alimentar. 

Tucumã do Pará (AstrocaryumvulgareMart.), funcionalidade deste fruto soma-se a sua alta 

concentração em carotenoides. Foram elaboradas três formulações de bolos com diferentes 

concentrações, F1 (5%), F2 (10%) e F3 (20%) da polpa do tucumã, tendo em vista conseguir 

as características sensoriais adequadas. Os bolos foram elaborados no Laboratório de 

Alimentos, da Universidade do Estado do Pará – UEPA. As amostras de bolo foram avaliadas 

sensorialmente, a partir de um grupo de 50 provadores não treinados, escolhidos 

aleatoriamente, utilizando a Escala Hedônica de nove pontos. As três formulações 

apresentaram uma boa aceitação, sendo 85% para o bolo F1, 81% para o F2 e 79% para F3. A 

formulação F1 foi a que mais agradou sensorialmente os avaliadores e apresentou o maior 

potencial para comercialização, no entanto todas as formulações apresentaram índice de 

aceitabilidade superior a 70%. 
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1. INTRODUÇÃO  

Denomina-se bolo o produto assado preparado à base de farinhas ou amidos, 

incluindo açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga ou 

gordura vegetal e substâncias flavorizantes alimentícias, que os diferem em sabor e aroma 

(BRASIL,1978). 

Os sabores característicos, as propriedades nutricionais e a ampla variedade de bolos 

no mercado, favorecem o consumo destes produtos pela população brasileira (BATTOCHIO, 

2006). Além da possibilidade de desenvolver produtos com valores reduzidos de lipídeos, 

outras alterações podem ser realizadas para diversificar a oferta desses produtos, 

especialmente para consumidores que têm algum tipo de restrição alimentar (POLETTO, 

2015). 

A Amazônia apresenta uma ampla diversidade de palmeiras e oleaginosas. Dentre 

essas, o tucumanzeiro que possui espécies em vários estados do país. Uma das mais 

conhecidas é o Tucumã do Pará (Astrocaryum vulgar e Mart.), originando o fruto tucumã, 

esta oleaginosa possui uma polpa com média de 32 a 58% de lipídios e uma semente 

(amêndoa) da qual se extraí uma gordura de aspecto esbranquiçado com alta qualidade 

energética (VASCONCELOS, 2010). 

A funcionalidade deste fruto soma-se a sua alta concentração em carotenóides, um 

composto químico de característica lipossolúvel, portanto acompanha seu padrão oleaginoso. 

Os carotenóides são precursores da atividade provitamina A, considerado um importante 

antioxidante, participante da prevenção radicais livres, com ações antimicrobianas, protetor 

da visão entre outras funções biológicas e anti-carcinogênico, dentre outras funções de 

característica próprias da vitamina A (GUEDES, 2006; FERREIRA et al., 2008; 

VASCONCELOS, 2010).  

Os frutos de tucumã possuem alta aceitação nos locais de ocorrência, apresentando 

crescente demanda no mercado de Manaus. O consumo do mesmo se dá de forma in natura 

ou como recheio de sanduíche (X-Caboquinho), tapiocas, cremes e sorvetes (YUYAMA et 

al., 2008).  

 Considerando que o tucumã tem um grande potencial econômico, e ótimas 

características nutricionais, este trabalho teve como objetivo desenvolver bolos com adição 

da polpa de tucumã em diferentes concentrações, visando agregar melhor valor nutricional 

ao bolo, dando uma melhor destinação ao tucumã que é encontrado em abundância na região. 
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2. METODOLOGIA 

MATÉRIA-PRIMA 

 O tucumã (AstrocaryumvulgareMart.) foi obtido no município de Salvaterra, Marajó-

PA, o qual foi transportado ao laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA), Campus XIX- Salvaterra, para o processo de despolpamento 

manual, sendo separados casca, polpa e semente. A polpa foi processada em um 

liquidificador da marca Phillips WALITA.  

Para a produção dos bolos as matérias-primas foram devidamente pesadas de maneira 

que pudesse seguir a formulação, sendo uma parte homogeneizada em liquidificador e depois 

levado a massa pastosa para a batedeira para ser feito a homogeneização da farinha de trigo 

e fermento químico e acrescentando o suco de tucumã aos poucos. 

 Foram elaboradas três formulações de bolo com polpa de tucumã, tendo em vista 

conseguir as características sensoriais adequadas. Os bolos foram elaborados no Laboratório 

de Alimentos, da Universidade do Estado do Pará – UEPA. Campus XIX – Salvaterra. A 

quantidade de materiais utilizada para elaboração do bolo para cada formulação está descrita 

na Tabela 1. 

Tabela 1- Quantidade de materiais utilizados para elaboração do bolo de tucumã, com diferentes 

concentrações.  

Matéria-prima F1 (%) F2 (%) F3 (%) 

Farinha de trigo 39,4 35,6 31 

Açúcar 26 25 20 

Ovo 18,6 18,4 18,00 

Óleo 9,5 9,5 9,5 

Fermento químico 1,5 1,5 1,5 

Tucumã 5 10 20 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Análise sensorial 
 

A análise foi realizada na sala de apoio, da Universidade do Estado do Pará – UEPA- 

Campus XIX–Salvaterra. Um grupo de 50 provadores não treinados, sendo 28 do sexo 

feminino com idades de 18 a 49 anos e 22 do sexo masculino com idades de 19 a 51 anos, 

escolhido aleatoriamente, utilizando a Escala Hedônica de nove pontos. As amostras foram 

codificadas com números de três dígitos e servidas aleatoriamente. Paralelamente, foi 

realizado o teste de intenção de compra do produto com escala de três pontos (1 - certamente 

não compraria, 2 - talvez comprasse/ talvez não comprasse e 3 – certamente compraria).  
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Para verificar a aceitabilidade das amostras, calculou-se também, o Índice de 

Aceitabilidade (IA). Para o cálculo adotou-se a seguinte expressão matemática:  

                                 IA = A x 100/B 

Onde, A = nota média obtida para o produto; 

B = nota máxima dada ao produto; 

O critério de decisão para o índice ser de boa aceitação é de igual ou superior a 70% 

(DUTCOSKY, 1996). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da análise sensorial dos bolos de tucumã com diferentes concentrações 

de polpa, sendo (5%), (10%) e (20%), estão descritos na Tabela 2. 

As formulações (F1), (F2) e (F3) de bolo de tucumã para o atributo sabor 

apresentaram médias de 7,7, 7,5 e 7,5 respectivamente. A formulação F1 apresentou 8,1 para 

cor, enquanto a formulações F2 e F3 apresentaram médias 6,8 e 6,7 para textura, valores 

esses que estão de acordo com as literaturas estudadas.  

 

Fonte: autores, 2019  

 

A impressão global das formulações F1, F2, F3 apresentaram médias superiores aos 

valores encontrados porMartin et al. (2012) na avaliação sensorial de bolo com resíduo de 

casca de abacaxi para suplementação do teor de fibrasque foi de8,18.  

As formulações atingiram boas médias para o atributo sabor, onde F1 obteve 7,7 e as 

amostras F2 e F3 7,5 ambas próximas do valor média obtida para na avaliação sensorial de 

bolo com resíduo de casca de abacaxi para suplementação do teor de fibras que foi de 7,82 por 

Martin et al. (2012). O bolo da entrecasca de melancia obteve média de 5,9 (GUIMARÃES, 

FREITAS e SILVA, 2010). 

Tabela 2 – Médias e desvio padrão do teste sensorial realizada para as formulações de bolo de tucumã. 

                        FORMULAÇÕES 

ATRIBUTOS F1  F2  F3  

Impressão Global 7,6±1,14 7,3±1,26 7,0±1,58 

Sabor 7,7±1,02 7,5±1,18 7,5±1,49 

Aroma  7,2±1,25 7,2±1,21 7,2±1,74 

Textura 7,2±1,35 6,8±1,48 6,7±1,99 

Cor 8,1±0,96 7,8±0,87 7,2±1,61 



 

 

157 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

As três formulações apresentaram médias 7,2 para aroma, a partir dessa média 

podemos observar que as amostras não apresentaram diferença quanto ao atributo aroma. A 

formulação F1 apresentou uma textura ligeiramente melhor do que as formulações F2 e F3 

que foi de 6,8 e 6,7. GUIMARÃES, FREITAS e SILVA (2010) com bolo da entrecasca de 

melancia, obtiveram médias de 6,20 e 5,0 respectivamente. Para Martin et al. (2012), na 

avaliação sensorial de bolo com resíduo de casca de abacaxi para suplementação do teor de 

fibras o estudo obteve média de 7,9. 

A cor é um dos atributos que chama atenção do consumidor o presente estudo mostrou 

que os avaliadores obtiveram uma boa impressão quanto à coloração, pois as formulações F1 

e F2 apresentaram boas médias para cor que vão de 8,1 a 7,8 respectivamente. O bolo da 

entrecasca de melancia obteve média de 5,9 (GUIMARÃES, FREITAS e SILVA, 2010). 

As formulações do bolo com polpa tucumã apresentaram IA acima de 70%, 

classificando o produto com boa aceitação sensorial. Esse alto índice de aceitação demonstra 

a possibilidade de utilizar o tucumã na produção de bolos.As três formulações apresentaram 

uma boa aceitação, sendo 85% para o bolo F1, 81% para o F2 e 79% para F3. Com valores de 79% a 

85% podemos afirmar que o bolo com polpa tucumã teve boa aceitação por parte dos provadores. 

Foi analisada a intenção de compra das formulações dos bolos enriquecidos com 

polpa de tucumã. Os resultados das análises encontram-se na Figura 2. 

Figura 2. Intenção de compra dos bolos de tucumã com diferentes contrações 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

De acordo com a Figura 2, nota-se que as formulações, obtiveram uma intenção de 

compra satisfatória, pois a formulação F1 obteve o maior índice de intenção de compra que 

foi de 27%, já a formulação F3 obteve maior índice de rejeição que foi de 11%. A rejeição na 

formulação F3 está associada a quantidade de polpa de tucumã utilizada na formulação. 
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4. CONCLUSÃO 

Os bolos elaborados com a polpa tucumã não tiveram mudanças tecnológicas, entre 

os atributos avaliados apenas a formulação F2 e F3 sofreram diferença na sua textura. A 

formulação F1 agradou sensorialmente os avaliadores obtendo 85% de IA. O bolo com polpa 

de tucumã além de ser bem aceito pelos provadores, apresentou um alto índice de 

aceitabilidade em todas as formulações. A formulação F1 foi a que apresentou o maior 

potencial para comercialização, quanto a intenção de compra a formulação F3 obteve maior 

índice de rejeição que foi de 11%. 
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RESUMO  

Uma das graves perturbações sofridas nas unidades de conservação são os incêndios 

florestais. Eles são provocados, em sua maioria, pelo homem e causam diversos impactos 

com significativa perturbação à biodiversidade e aos processos ambientais. Desse modo, este 

trabalho teve por objetivo avaliar a incidência de focos de calor na unidade de conservação 

estadual de uso sustentável Área de Preservação Ambiental (APA) Triunfo do Xingu entre 

os anos de 2008 a 2018. As análises sobre os focos de calor foram caracterizadas apartir de 

dados secundários do Programa de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). No período de 10 anos foram contabilizados um total de 63.641 focos de calor, onde 

o ano com menor quantidade foi 2013 com 651 focos em contrapartida o ano de 2015, com 

total de 17.942 focos. Desta forma, os valores de focos de calor revelam a fragilidade da 

implementação da restrição do uso do fogo do manejo da terra, além disso, pela análise dos 

pontos críticos de focos dentro da APA, verificou-se que elas ocorrem predominantemente 

nas áreas de maior concentração populacional. Logo, planejamentos estratégicos, bem como 

destinação de recursos humanos e logísticos ligadas à prevenção de incêndios são 

importantes na APA Triunfo do Xingu-PA. 

 

Palavras-chave: Unidade de conservação. Queimada. Fogo. 
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1. INTRODUÇÃO  

O fogo é considerado como a maior ameaça para a conservação da biodiversidade e 

dos processos ecológicos em áreas naturais, existentes nos seus limites (MEDEIROS & 

FIEDLER, 2004). Uma das graves perturbações sofridas nas Unidades de Conservação (UC) 

são os incêndios florestais provocados, em sua maioria, pelo homem e que podem causar 

diversos impactos negativos com significativa perturbação à biodiversidade e interferência 

nos processos ambientais (FAGUNDES, 2016). 

Os focos de calor representam um importante indicador de pressão antrópica por 

indicarem tendência da ocupação e de atividade agropecuária.Ouso do fogo é comum no 

manejo das atividades de uso da terra apontando a conversão do uso da terra como também 

da intensificação (PINHO,et al. 2017). 

 Segundo o programa de queimadas do INPE,o número de áreas protegidas com focos 

de calor no interior do Brasil é de 5 unidades de conservação e 17 territórios indígenas, sendo 

uma destas a APA Triunfo do Xingu localizada no estado do Pará.A APA Triunfo do Xingu 

foi criada pelo Governo do Estado do Pará em 2006(Decreto nº 2.612, 04/12/2006) (PINTO, 

et al. 2011). Segundo o Art. 15 da lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 do SNUCa categoria 

de Área de Preservação Ambiental (APA)é uma categoria de Uso Sustentável,geralmente 

com uma área extensa que possui algum grau de ocupação humana e é dotada de 

características físicas, biológicas, estéticas e/ou culturais relevantes à manutenção da 

qualidade de vida e bem-estar da população, podendo abranger terras públicas e privadas. 

A região está inserida em uma região com importantes remanescentes da 

biodiversidade amazônica(COSTA,2013).Destaca-se pela biodiversidade característica das 

FlorestasÚmidas do Interflúvio Tapajós-Xingu. A APA está integralmente inserida no bioma 

Amazônico e dentro de sua área possui as fitofisionomias de Floresta Ombrófila Aberta 

predominante em 53,20% da área, Floresta Ombrófila Densa (39,61%) e Contato Savana 

Floresta Ombrófila (7,19%) (ISA,2012). 

A APA situa-se próxima a grandes municípios que exercem forte pressão antrópica 

dentro da UC e a ocupação nessa região tem avançado de forma expressiva sobre a Área de 

Proteção Ambiental Triunfo do Xingu (ISA, 2012). O processo de ocupação desordenada do 

território resultou em um alto índice de degradação, uma grande quantidade de estradas, além 

dos impactos indiretos decorrentes das atividades produtivas de São Félix do Xingu (SILVA, 

2013). 
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Diante do exposto,este trabalho tem por objetivo avaliar a incidência de focos de calor 

na unidade de conservação estadual de uso sustentável APA Triunfo do Xingu entre os anos 

de 2008 a2018. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo corresponde a APA Triunfo do Xingu. Seu território abrange 

159.839,73 Km², está localizada na Mesorregião do Sudoeste Paraense nos municípios de 

São Félix do Xingu e Altamira no estado do Pará (Figura 1) dos quais aproximadamente 66% 

estão situados no município de São Félix do Xingu e 34%nomunicípio de Altamira e sua 

principal atividade econômica é a agropecuária (PINTO, et al. 2011). 

O clima predominante na unidade em vista que seu território está presente em sua 

maioria situado no município de São Félix do Xingu, apresenta a classificação segundo 

Koppen, onde se enquadra na categoria Ami, para o tipo climático equatorial úmido, com 

uma estação relativamente seca, bem definida, e outra com elevados valores pluviométricos, 

registrando até 1.423 mm ao ano (IDESP, 2011). 

Figura 1. Localização da APA Triunfo do Xingu, Pará. 

 
Fonte: Pinto (2010). 

 

As análises sobre os focos de calor foram caracterizadas a partir de dados secundários 

do Programa de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
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Através do sensoriamento remoto é possível utilizar os dados de satélites com 

sensores que identificam a temperatura da superfície terrestre. Quando a temperatura 

detectada pelo satélite num determinado local é maior que uma média pré-determinada, este 

local é considerado como um foco de calor (SETZER, et al., 2004). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 2008 a 2018 foi contabilizado um total de 63.641 focos de calor, onde 

o ano com menor quantidade de focos de calor foi em 2013 com 651 focos em contrapartida 

2015,comum total de 17.942focos.Desta forma, os valores de focos de calor revelam a 

fragilidade da implementação da restrição do uso do fogo do manejo da terra, mas como 

também ameaça ao combate do desflorestamento, uma vez que a derrubada da floresta e os 

incêndios florestais são causados pelo uso do fogo e manejo da terra (Figura2). 

Figura 2. Focos de Calor referente a APA Triunfo do Xingu (Período de 2008 a 2018). 

 
Fonte: Autores (2019), baseado em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

2019. 

 

Em 2014, a Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu registrou mais de 

12 mil hectares desmatados. Apesar da APA ocupar uma posição central num dos maiores e 

melhor preservados corredores de áreas protegidas do país é a Unidade de Conservação mais 

desmatada do Brasil (LEITE, 2015). A APA está localizada no Arco do desmatamento na 

Amazônia Legal, mesmo com as leis que asseguram a proteção da UC, ainda vigora o 

desmatamento ilegal. Um grande alvo dos madeireiros é a exploração do mogno (Swietenia 

macrophylla), madeira nobre e bastante presente na região (COSTA, 2013). 
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A APA Triunfo do Xingu apresenta valores altos durante o ano de desmatamentos e 

de focos de queimadas devido à pressão antrópica em que está submetida, apesar de a maioria 

do desmatamento dentro da APA ter ocorrido antes de sua criação (COSTA, 2013). 

O período considerado menos chuvoso, de julho a setembro, é o de maior 

concentração de focos de queimadas na área da APA Triunfo do Xingu, evidenciando o 

predomínio do preparo solo através de queimadas para a atividade agropecuária (COSTA, 

2013). Os pontos críticos de queimadas (Figura 3) dentro da APA ocorrem 

predominantemente nas áreas de maior concentração populacional (GEMAQUE, 2012). 

Figura 3. Pontos Críticos de queimadas na APA Triunfo do Xingu. 

 
Fonte: Gemaque (2012). 

 

Os pontos críticos concentram-se especificamente ao longo da estrada Canopus, das 

margens do rio Xingu até o rio Iriri onde estão concentradas as propriedades rurais pequenas 

e médias, com destaque para a vila Canopus e vila Central. 

A região dos assentamentos também é alvo de muitos focos de queimadas, com 

destaque para o assentamento Pombal. Nas áreas mais próximas da sede do município de São 

Félix do Xingu onde se concentram muitos produtores familiares ocorrem muitos focos de 

calor, especificamente nas vilas Xadá e Santa Rosa. 

Em função do município de São Félix do Xingu ter anualmente registrado crescentes 

ocorrências de queimadas e incêndios florestais o mesmo foi considerado pelo governo 
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federal como um dos municípios prioritários da Amazônia Legal para prevenção e controle 

de incêndios. Assim, desde 2011 o município conta com o apoio do IBAMA que implantou 

o Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PREVFOGO) em parceira com 

a prefeitura local e SEMA, atuado inclusive na APA Triunfo do Xingu (IBAMA, 2012). 

As áreas com maior concentração de focos são áreas desflorestadas com atividades 

pastoris estão próximas às estradas inseridas no município de São Félix do Xingu indicando 

não só a abertura de novos desmatamentos como também a intensificação do uso da 

terra(Figura 4). De acordo, com a espacialização dos dados do desflorestamento é possível 

perceber que as áreas de maior pressão antrópica levando em conta este vetor são as 

proximidades da rodovia principalmente localizadas no município de São Félix do Xingu 

(PINHO,et al. 2017).A avaliação dos focos de queimadas auxilia a localização de fazendas 

de gados ativas, pois o manejo do pasto é feito através do uso do fogo (PINHO, et al.2017). 

A principal causa de incêndios, nas unidades de conservação federal, é a queima para a 

renovação de pastagem (BONTEMPO, 2011). 

 

Figura 4. Quantitativo de Unidades de Conservação mais desmatadas na Amazônia Legal entre os 

anos de 2012 a 2015. 

 
Fonte: ARAÚJO, 2017. 

 

As regiões das UC margeadas por áreas urbanas, com elevada densidade demográfica, 

apresentaram maior incidência de incêndios florestais em relação às áreas rurais, com baixa 

densidade demográfica e/ou com maior dificuldade de acesso (ARAÚJO, 2017). 
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4. CONCLUSÃO  

Os resultados indicaram que o período mais crítico de focos de calor foi o ano de 

2015 e que o ano de 2018 apresentou índices de focos de calor medianos. Com esta análise, 

nota- se que a inserção da APA, em áreas de alta concentração populacional contribuiu para 

o elevado número de focos de calor na região durante o período analisado. Planejamentos 

estratégicos,bem como destinação de recursos humanos e logísticos ligadas à prevenção de 

incêndios são importantes na APA Triunfo do Xingu-PA.Assim como, promover a educação 

da população que reside entorno da APA, para que esta mantenha uma boa relação com o 

meio ambiente.  
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RESUMO  

O planejamento urbano é de extrema importância para manter o equilíbrio entre o homem e 

o meio. Uma cidade planejada provavelmente tem estrutura para atender e absorver as 

demandas impostas pela população, principalmente as cidades com recursos turísticos, do 

contrário, estas organizações não conseguirão atender as demandas dos residentes, muito 

menos dos visitantes, podendo gerar alguns impactos ambientais, tanto na população da 

cidade, quanto nos recursos naturais que existem nela. Sendo assim este trabalho teve como 

objetivo, analisar as características ambientais e urbanas da faixa de praia e redondezas do 

Porto Arthur no Distrito de Mosqueiro – PA, através da análise do zoneamento dos elementos 

ambientais da área, da qualidade da água da praia e da urbanização observada in loco. Para 

atingir os objetivos da pesquisa, foram elaborados mapas de zoneamento da vegetação e da 

faixa de praia do Porto Arthur, foi realizado um diagnóstico urbanístico com base em imagens 

obtidas na área de estudo, uma breve entrevista com moradores do bairro e comparação com 

as legislações vigentes, além disso foram coletadas amostrar da água da praia em dois pontos 

para avaliação de alguns parâmetros de qualidade da água (pH, acidez, alcalinidade, cor e 

turbidez). Alguns dos resultados obtidos, faixa de praia (29.298 m²-10,55%); vegetação 

(122.731,81 m²-44,20%); pH (p1=6,3; p2=6,5); cor (p1=50 uH; p2=40 uH); turbidez (p1=31 

NTU; p2=23,3 NTU); acidez (p1=6,7; p2=4,5); alcalinidade (p1=6,3; p2=7,3); quanto ao 

diagnóstico urbanístico, limitações urbanísticas e desnivelamentos foram observados em 

praticamente toda a área. Com as metodologias aplicadas na pesquisa, foi possível alcançar os 

objetivos, e além disso, com os resultados obtidos, pode-se observar que à atual gestão do distrito não 

está buscando melhorar as condições de tráfego, moradia e lazer do local, o que consequentemente 

pode dar início a uma reação em cadeia, culminando no isolamento total do distrito. 

Palavras-chave: Recursos Hídricos. Urbanização. Geoprocessamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo. 
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1. INTRODUÇÃO  

A rápida urbanização aliada à falta de planejamento e estruturação urbana adequada, 

conjugada ao agravamento das crises econômicas, à concentração fundiária e modernização das 

áreas rurais, ao desemprego, ao déficit habitacional e à cultura social ainda não inclinada à 

preservação ambiental, geraram formas inadequadas de ocupação urbana, caracterizadas pela 

autoconstrução, carência de serviços básicos de urbanização, dificuldades de acessibilidade e 

mobilidade, habitações precárias e impactos ambientais (CORRÊA e SILVA, 2015).  

A formação deste quadro de degradação é constatado no diagnóstico habitacional de Belém, 

(2010) onde lê-se: “Assim, ocuparam áreas públicas e privadas; construíram casas de madeira, taipa 

e alvenaria, aterraram ruas com caroços de açaí e serragem; construíram passarelas de estivas; 

usaram a água dos igarapés; 4 instalaram ligações clandestinas de rede de abastecimento existente; 

organizaram-se em movimentos sociais urbanos e construíram estratégias de luta por moradia 

digna”. 

Segundo Vasconcelos (2011), é visível a precarização das condições de moradias na Região 

Metropolitana de Belém- RBM, pois estas áreas são marcadas por um desenho urbano de formação 

de inúmeras “áreas ilegais”, manifestadas em ocupações de terras urbanas em assentamentos 

subnormais, comumente em moradia assentadas em áreas alagadas formando as palafitas - como é 

o caso da cidade de Belém e demais municípios da RMB, expressando a segregação social e 

espacial que, por sua vez, expressa a baixa qualidade das condições de moradia e, portanto, de 

reprodução social de forma desumanizada. 

Rodrigues (2006) acredita que a política de produção e organização do espaço urbano 

estabelecida no Plano Diretor Urbano de Belém- PDU, apesar de anterior ao Estatuto da Cidade 

(Lei nº.10.257/01), apresenta diretrizes coerentes com as estabelecidas pelo mesmo. Propõe a 

manutenção da função social da cidade, atribuindo ao Poder Público o papel de regulador da ação 

dos agentes imobiliários produtores, apropriadores e consumidores do espaço urbano, de forma a 

assegurar a qualidade dos empreendimentos (avaliados pelos níveis de infraestrutura e serviços 

urbanos presentes e ausentes, e pelos níveis de conforto e qualidade ambiental e estética) e a 

alocação de investimentos nas áreas habitacionais de baixa renda, com a criação de fundos 

específicos, cujos recursos devem ser empregados na urbanização das ZEIS (Art.30).  

Com o advento e avanço constante das ferramentas de geoprocessamento, é possível realizar 

zoneamentos ambientais de forma rápida e com resultados confiáveis (SILVA, 2001), pois permite 

a estruturação da base de dados espaciais e sua posterior sobreposição para a geração de novas 
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informações de forma a alcançar os objetivos estabelecidos (RANIERI, 2007). Os sistemas de 

informações geográficas (SIGs) contornam as dificuldades logísticas que existem nos estudos em 

grandes escalas, possibilitando a manipulação integrada de conjuntos de diferentes dados 

(BURROUGH; MCDONNEL, 2005). 

De acordo com Galdino e Trombini (2010), analisar parâmetros físico-químicos é uma 

maneira de obter informações sobre a qualidade da água, a fim de identificar e monitorar os 

possíveis efeitos à saúde do homem e de todos os organismos que se utilizam deste recurso.Embora 

sejam os parâmetros físicos, que fornecem indicações preliminares importantes para a 

caracterização da qualidade química da água como, por exemplo, os níveis de sólidos em suspensão 

(associados à turbidez) e as concentrações de sólidos dissolvidos (associados à cor) (Piveli, 2005). 

Sendo assim este trabalho teve como objetivo, analisar as características ambientais e urbanas 

da faixa de praia e redondezas do Porto Arthur no Distrito de Mosqueiro – PA, através da análise 

do zoneamento dos elementos ambientais da área, da qualidade da água da praia e da urbanização 

observada in loco. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

A faixa de praia do Porto Arthur, localizada no bairro Porto Arthur, na ilha de Mosqueiro, 

um distrito do município de Belém, no estado do Pará. Segundo Corrêa e Silva (2015), a Ilha do 

Mosqueiro está localizada a 70 km do centro urbano de Belém, possui uma área aproximada de 

212 km² com 17 km de praias de água doce. A figura 1 descreve a localização da área de estudo.  

Para a elaboração dos mapas de zoneamento deste trabalho, foi utilizado o software 

ArcGis 10.0, especificamente, sua interface ArcMap. Além do software, foi utilizada também uma 

imagem da área de estudo, obtida pelo sensor SPOT no ano de 2010, esta imagem foi cedida pela 

SEMAS/PA (Secretaria de Estado Meio Ambiente e Sustentabilidade), georreferenciada e 

ortorretificada no DATUM WGS 1984.  

De posse da imagem, os limites da faixa de praia do bairro do Porto Arthur e as áreas 

com presença de vegetação foram identificados, assim foi possível realizar o zoneamento da área 

de estudo. Este procedimento foi realizado com a criação de shapes poligonais e com a edição de 

suas feições, onde foram considerados os contornos identificáveis destes elementos.  
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Figura 1- Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Com o zoneamento do bairro, foram calculadas as áreas de cada elemento, este cálculo 

foi realizado no ArcMap, os shapes gerados no zoneamento foram projetados para um sistema de 

coordenadas planas, na projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), no South American 

Datum de 1969 (SAD69), zona 22S, esta é a zona correspondente a localização da área na projeção 

citada, após a projeção, as áreas forma calculadas em metros quadrados (m²).  

Na análise de qualidade de água, foram determinados os parâmetros, cor, turbidez, PH, 

alcalinidade e acidez, utilizando amostras coletadas de dois pontos (1 e 2) na faixa de praia, a 

localização dos pontos foi descrita na imagem 2. As amostras coletadas foram levadas ao 

Laboratório de Hidrocarbonetos (LABOHI), para as devidas análises, a seguir tem-se o roteiro 

metodológico seguido no laboratório com a supervisão da técnica do mesmo. 



 

 

173 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

Figura 2- Localização dos pontos de coleta. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

2.2. Análise dos parâmetros físico-químicos 

O Ph foi determinado através de um peagâmetro, calibrado com as soluções tampão 

seguindo as especificações do aparelho usado na análise, o eletrodo foi lavado, enxugado 

com papel toalha, para assim proceder com à leitura, o mesmo foi posicionado nas amostras 

até a estabilização do visor. 

A determinação da alcalinidade vai depender do PH usado para o final da 

titulação,quando a alcalinidade é devida somente pelo teor de íons hidroxilas, carbonatos e 

bicarbonatos, o PH no ponto de equivalência da titulação é determinado pela concentração 

do CO2 presente neste estágio, o qual, por sua vez, depende da concentração total das espécies 

de carbonatos existentes originalmente na amostra.  

Acidez é a capacidade quantitativa de reagir com base forte em um determinado PH, o 

seu princípio está no íon hidrogênio presente em uma amostra como resultado da dissociação 

ou hidrólise da reação do soluto com adição do álcali padrão. Para cor foi utilizado o aparelho 

colorímetro Policontrol e então foram utilizados diversos discos de cores e foi com disco de 

cor baixa, que se obteve os valores para a cor nas duas amostras, para a determinação deste 

parâmetro foi utilizado o turbidímetro portátil Quimis.  

Para realização do diagnóstico urbanístico da área de estudo, durante a visita técnica 

foram coletadas imagens das residências próximas a faixa de praia do Porto Arthur, como 
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também de empreendimentos como: hospitais, restaurantes, hotéis, pousadas e das vias, que 

disponibilizam serviços tanto para a população local como para turistas. Com as imagens foi 

possível comparar as condições da área com as exigências das leis e normas vigentes. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As áreas calculadas para cada elemento zoneado foram tabeladas e descritas na tabela 1. 

                 Tabela 1- Áreas zoneadas. 

 Área Porcentagem  

Faixa de Praia  29.298 m² 10,55% 

Vegetação 122.731,81 m² 44,20% 

Urbanização 125.701 m² 45,25% 

Bairro do Porto Arthur 277.730,81 m² 100% 

                           Fonte: dados da pesquisa, 2019.   

Analisando os resultados da tabela 1, pode-se verificar que a presença de vegetação é 

marcante no bairro, apresentando uma porcentagem correspondente a quase metade da área total 

do bairro. Cabral (2013), entendeu que a presença de áreas verdes em maior dimensão ou a 

arborização dos espaços públicos é essencial a qualquer planejamento urbano, visto que as mesmas 

têm funções importantíssimas, como: propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves, diminuir a 

poluição sonora, constituir como fator estético e paisagístico, diminuir o impacto das chuvas, 

contribuir para o balanço hídrico, valorizar a qualidade de vida local, assim como contribuir com 

a valorização econômica das propriedades de seu entorno.  

Como produto do zoneamento foram gerados os mapas descritos nas figuras 3 e 4, 

correspondentes ao zoneamento da faixa de praia e da vegetação respectivamente. Além destes 

fatores a vegetação auxilia na manutenção da faixa de praia, controlando ou mitigando os processos 

erosivos que são comuns nesses ambientes. A erosão costeira pode causar grandes prejuízos tanto 

ambientais quanto sociais nas áreas atingidas e a ocupação humana mal planejada nesses locais 

pode agravar o processo erosivo (RIBEIRO et al. 2013). Com o resultado obtido no zoneamento 

da faixa de praia é possível promover uma melhor gestão deste recurso. As iniciativas de gestão 

deste espaço não correspondem ao crescente uso, aos desafios eminentes das mudanças climáticas, 

à necessidade de acesso livre por todos, nem à necessidade de conservação da biodiversidade e da 

livre ação da dinâmica costeira.  
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Figura 3- Mapa de zoneamento da faixa de praia. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Figura 4- Mapa de zoneamento da vegetação. 

 

 

 

                Fonte: Autores, 2019. 

Os resultados referentes às análises dos parâmetros de qualidade de água encontrados foram 

determinados pelas resoluções do CONAMA as quais são, a 357 e 274, que referenciam estudos 

de água e suas características como, classe, parâmetros e atribuições de uso. Logo os resultados 

encontrados no LABOHI foram dispostos no quadro abaixo: 
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Quadro 1: Valores dos parâmetros físico-químicos da água da praia do Porto Arthur. 

Pontos 1 2 

Cor (uH) 50 40 

Turbidez (NTU) 31 23,3 

PH 6,3 6,5 

Acidez (PM) 6,7 4,5 

Alcalinidade (PM) 6,3 7,3 

Fonte: Autores, 2019. 

 Próximo ao ponto 1 de coleta de água, foi observado um ponto de despejo de efluente 

de um empreendimento bem perto a praia do Porto Arthur. Não foi possível observar a 

influência desse despejo, pois os parâmetros analisados não são os suficientes para a 

determinação desta variável. Por outro lado, observando as determinações das resoluções do 

CONAMA n°s357 e 254, o corpo hídrico analisado pode ser enquadrado como água salobra 

de classe 2, devido a área de estudo está inserida em ambiente estuarino. 

 Quanto ao diagnóstico urbanístico foi constatado que na Avenida 16 de Novembro, 

situada em frente a praia estudada, ocorre um misto, de residências abandonadas com pinturas 

em estado precário e residências de luxo, porém em ambas as situações não haviam residentes 

presentes, fato que pode ser facilmente observado na Ilha em períodos considerados de baixa 

temporada. 

 Em relação aos calçamentos das vias, limitações urbanísticas e desnivelamentos 

foram observados em praticamente toda a área, salvo apenas a residência observada na 

imagem 5, que mostrou uma calçada nivelada e sem empecilhos que atrapalhem o tráfego de 

pedestres.        

 Um fato que chamou atenção foi que a maior parte dos calçamentos analisados não 

atendeu um dos requisitos mais importantes para o acesso de pessoas com deficiência física, 

onde não foi observado o nivelamento correto, mas sim em formato de rampa, desrespeitando 

as exigências da Lei Ordinária N.º 7787 de 15 DE MAIO DE 1996.  
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Figura 5- Calçada dentro dos padrões. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 Nas vias da avenida principal, foram observadas condições razoáveis. Poucos 

buracos, sinalizações devidamente localizadas e pinturas em dia, porém nas travessas foram 

observadas ruas sem asfaltamento e com buracos que tornavam quase impossível a circulação 

de veículos inclusive os de coleta de lixo. 

 Quanto à coleta de lixo, uma breve conversa foi realizada com moradores, todos por 

sua vez, relataram que não viam problema neste serviço, porém que a grande dificuldade 

nesta questão, é observada nos períodos de alta estação, onde veranistas sobrecarregam a 

cidade e as praias com uma grande quantidade de resíduos sólidos. 

 Na área de estudo, não foram observados empreendimentos como, hospitais, 

restaurantes, pousadas ou hotéis, o bairro do Porto Arthur é estritamente residencial e as 

residências observadas são consideradas de alto padrão. 

 

4. CONCLUSÃO  

Com o desenvolvimento da pesquisa, foi possível observar que o bairro do Porto 

Arthur apresenta uma área verde considerável, que de certa forma auxilia na manutenção da 

temperatura local e, além disso, a concentração de vegetação próxima a faixa de praia diminui 

a possibilidade da ocorrência de processos erosivos. Pode-se concluir, que não houve uma 

preocupação por parte da administração distrital e da Prefeitura de Belém no que tange o 

planejamento urbano da Ilha de Mosqueiro.  

Os parâmetros de qualidade da água analisados, não foram suficientes para determinar 

ou identificar uma possível influência dos lançamentos de efluentes identificados. Logo, 
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metodologias de avaliação similares devem ser desenvolvidas, pois os resultados destas 

aplicações podem auxiliar futuramente na tomada de decisões por parte dos gestores na busca 

por melhorias da qualidade ambiental em ambientes como o distrito de Mosqueiro, além do 

mais, a existência de informações concretas sobre a realidade do ambiente local, é essencial 

no momento de gerir e buscar melhorias.  
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RESUMO  

A Amazônia sempre foi um imenso alvo de desmatamento, devido à sua vasta riqueza 

florística. A partir disto é conveniente que se hajam estudos que visem o monitoramento de 

áreas mais propícias a tais agressões ambientais. Muitas unidades de conservação foram 

criadas ao longo dos anos com o intuito de proteger tanto a flora quanto a fauna existente na 

região, porém, apenas a criação de ambientes protegidos não impede a presença de queimadas 

criminosas e desmatamento na área. Nesse sentido, o estudo buscou mostrar dados referentes, 

ao longo de 10 anos, às queimadas que ocorreram e que ainda ocorrem nas áreas de proteção 

ambiental no estado do Pará. O intuito foi mostrar a eficiência de políticas públicas e dos 

sistemas de monitoramento digital em relação a preservação da preservação da natureza. Para 

tanto utilizou-se a plataforma PRODES, disponível pelo Instituto de Pesquisas Espaciais – 

INPE, para obter dados concretos em relação as áreas de proteção estudadas no artigo em 

questão. Observou-se que o desmatamento ocorre em maior escala em Áreas de Proteção 

Ambiental de menor área, e mesmo que essas áreas desmatadas sejam pequenas em termos 

de área total, as mesmas são muito significativas quando relacionadas à área da APA estudada 

em questão.  

Palavras-chave: Queimadas. Floresta. Sensoriamento. 

Área de Interesse do Simpósio: Unidades de Conservação 
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1. INTRODUÇÃO  

As últimas décadas têm sido marcadas por diversos tipos de crimes ambientais que 

resultam na degradação total ou parcial da natureza, o comércio ilegal de madeira continua 

sendo um dos diversos desafios para a fiscalização brasileira quando se trata de degradação 

do meio ambiente. Para tanto, foram criadas as chamadas Unidades de conservação, que tem 

como finalidade a conservação do espaço natural sem que haja qualquer tipo ataques às 

florestas e animais selvagens que habitam ali.  

Essas unidades possuem leis que as protegem de ataques, porém possui falhas em 

suas fiscalizações, fazendo com que áreas de grande interesse ecológico percam área 

territorial por conta de atividades ilegais. As atividades agrícolas e comércio ilegal de 

madeira têm uma parcela grande responsabilidade na diminuição de áreas protegidas. Para 

que isso não ocorra, ou pelo menos diminua os casos, criaram-se alguns mecanismos de 

monitoramento dessas áreas. 

Com o avanço da tecnologia e o aumento da preocupação ambiental por parte da 

população e do governo, foram criadas plataformas capazes de monitorar qualquer ação 

“anormal” de uma determinada Unidade de conservação. O PRODES foi criado com o intuito 

de mostrar, em tempo real, o que ocorre de anormal em uma determinada unidade de 

conservação. Para que ele seja o mais transparente possível, seu acesso é liberado para 

qualquer pessoa que tenha acesso a internet, o que faz com que essa fiscalização seja ainda 

mais eficaz e segura. 

O presente trabalho mostrará as taxas de desmatamento, monitoradas pelo programa 

desenvolvido pelo INPE – Instituto de Pesquisas Espaciais, em Áreas de Proteção Ambiental 

(APA’s). Mostrando de forma clara se houve ou não avanço do desmatamento nas áreas de 

proteção ambiental durante os anos de 2007 a 2017. Analisar esses dados são importantes 

para mostrar que mesmo com leis que amparam essas áreas, é possível analisar infrações 

graves por partes de pessoas que apenas prezam seus lucros financeiro e se esquecem da 

conservação da natureza.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O projeto se inicia com a caracterização da área de estudo, nesta etapa foram 

selecionadas as áreas de proteção ambiental (APA’s). Essas unidades de conservação são 

todas situadas no estado do Pará e são classificadas como UC’s estaduais. Para a escolha 

deste local de estudo foram usadas técnicas de monitoramento remoto, disponível no site do 

PRODES – Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal.  

O projeto PRODES realiza o monitoramento por satélite do desmatamento por corte 

raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento na região, 

que são usadas pelo governo brasileiro para o estabelecimento de políticas públicas. As taxas 

anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada 

imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. As estimativas do PRODES são 

consideradas confiáveis pelos cientistas nacionais e internacionais (Kintish, 2007). Esse 

sistema tem demonstrado ser de grande importância para ações e planejamento de políticas 

públicas da Amazônia. 

No projeto são selecionadas as 5 Áreas de Proteção Ambiental presentes no estado do 

Pará, são elas: APA do Lago do Tucuruí, APA do Triunfo do Xingú, APA do Arquipélago 

do Marajó, APA do São Geraldo do Araguaia e APA Lago de Santa Isabel. 

Essas unidades de conservação se caracterizam por possuírem uma grande 

importância econômica para o estado, pois promove a ampliação do ecoturismo no estado. 

Analisar os tipos de atividades presentes nessas áreas pode mostrar quais as possíveis causas 

do desmatamento presente nas mesmas. Mesmo que o PRODES não mostre os reais motivos 

dessa diminuição de floresta preservada, é possível tirar algumas conclusões através de 

análises dimensionais quando se compara com os anos anteriores.  

O Inpe fornece todas as informações necessária para que se saiba caracterizar cada 

APA analisada no trabalho a seguir. Com dados recentes nessa plataforma, devido o uso de 

satélites, eles conseguem dimensionar o tamanho das áreas afetadas pelo desmatamento. 

Todas as informações retiradas no trabalho se baseiam, basicamente, em análise de dados 

oferecidos pela plataforma. 
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Após a caracterização das unidades analisadas e o dimensionamento do 

desmatamento que pode ou não ter ocorrido, se tirar conclusões sobre o porquê desse 

acontecimento e quais as maneiras de se diminuir (caso sejam analisados dados relevantes 

para a pesquisa) o mesmo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Pará possui uma grande biodiversidade, isso se traduz no fato do imenso território 

que abrange grande parte da Amazônia legal. Porém, essa grande biodiversidade se mostra, 

muitas vezes, ameaçada pelo comercio ilegal de madeira, atividades agrícolas, pecuária, entre 

outros fatores que resultam no desmatamento. Devido a esse tipo de comércio, houve a 

necessidade de se criar unidades em que a atividade humana não iria interferir no bem-estar 

da natureza.  

Conforme a Lei nº 9985, de 18/07/2000, “unidade de conservação: 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção”.  

Isso mostra que as unidades de conservação possuem amparo de leis vigentes na 

instituição nacional, pelas quais impedem sua degradação.  

As unidades de conservação podem ser classificadas em dois grupos: Uso sustentável 

e Proteção integral. Há ainda subdivisões nesses grupos quanto a finalidade de cada um. No 

presente artigo serão tratadas apenas as Áreas de proteção ambiental (APA’s) que fazem 

parte do grupo de unidades de conservação com finalidade de uso sustentável. 

Esse tipo de território se classifica pelo fato de haver contato entre humanos e a 

natureza. Devido a isso a importância da análise do desmatamento nessas áreas, uma vez que 

o acesso das pessoas nesse tipo de território possa ser um fator significante para o nível de 

desmatamento no local.  

O estado do Pará se esforça para que haja a criação contínua de unidades de 

conservação, porém muitas vezes suas criações não se consolidam. Segundo Hayahi (2009) 

de 20 Unidades de Conservação analisadas pela Conservação Internacional em 2007 no Pará, 

a maioria (60%) não possuía Plano de Manejo elaborado e aprovado pelo órgão gestor.  
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Esse tipo de situação se mostra preocupante, uma vez que o potencial do Pará para a 

criação de unidades de conservação é imenso e de extrema importância. Além do que, as leis 

que punem eventuais crimes cometidos por quem desmata unidades de conservação são 

muito baixas. Por isso a necessidade de estratégias de detecção do desmatamento em áreas 

de preservação.  

3.1 NÍVEIS DE DESMATAMENTO NAS ÁREAS ANALISADAS 

As áreas analisadas podem ser definidas com Áreas de proteção ambiental de uso 

sustentável, o que quer dizer que são habitadas por pessoas que deveriam conservar esse 

habitat. Através de análises do PRODES, podem-se obter alguns resultados quantitativos das 

cinco áreas analisadas durante o período estudado. A tabela a seguir mostra detalhadamente 

a quantidade, em km², de área que cada unidade de conservação perdeu ao longo desses anos. 

A APA Triunfo do Xingu se mostrou, isoladamente, como a área de preservação que 

mais sofreu com cortes de suas árvores e perda de vegetação. Esse resultado talvez tenha uma 

grande influência por conta da área desta UC. Esta área de proteção ambiental possui pouco 

mais de 16000 km² de extensão, o que faz com que seja uma APA estadual muito extensa 

para os padrões. Os resultados se mostram muito preocupantes para essa área, pois somente 

nesses 10 anos, pode-se perceber uma taxa de desmatamento de mais de 2000 km² de 

extensão, equivalente a mais de 280 mil campos de futebol. 

A mesma análise feita para a APA Triunfo do Xingu pode ser feita para a APA 

Arquipélago do Marajó, esta sofreu com muitos cortes e desmatamento, porém a área desta 

UC é muito extensa, e talvez esses números possam não ser tão significantes quando 

comparados com outras UC’s. Porém a quantidade de floresta desmatada nesta área é 

superior a todas as outras áreas de proteção que foram analisadas durante o projeto, com 

quase 80 km² de área desmatada durante os anos de 2007 e 2017.  

Os resultados mostram as discrepâncias ao se analisar a quantidade de floresta perdida 

ao longo de dez anos de análises. Mais de 1000 km² de mata, pela qual deveria estar sendo 

preservada, foi perdida por conta do desmatamento. Esse tipo de análise mostra a falta de 

eficiência de leis vigentes e, principalmente, a falta de fiscalização nessas áreas.  
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Outra área que mereceu destaque para a análise feita foi a APA Lago de Tucuruí, que 

se mostrou com altos índices de desmatamento, se mostrando preocupante, pois de toda a sua 

extensão, pouco mais de 61% não existem mais por conta do desmatamento, restando apenas 

1787,31 km² dos mais de 5000 km² que constituíam esse território. 

As outras duas APA’s restantes: São Geraldo do Araguaia e Lago de Santa Isabel se 

mostraram satisfatórias e muito positivas quando relacionadas os níveis de desmatamento. 

Porém, por se tratarem de APA’s de menor proporção com menos de 300 km² de extensão 

territorial, esses números se tornam preocupantes. Essas unidades de conservação se 

mostraram como as que possuem maior nível de área desmatada quando comparados às 

porcentagens da área total de cada uma delas. São Geraldo do Araguaia conta com pouco 

menos de 25% de área com floresta nativa, no caso do Lago de Santa Isabel é ainda mais 

Fonte: PRODES (2018) 

Tabela 2 - Porcentagem de desmatamento nas APA's analisadas (2007-2017) 
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preocupante, pois os níveis de desmatamento são tão grandes que fizeram com que a APA 

conte apena com pouco mais de 16% de área de floresta nativa restante.  

Esses números mostram o quão degradante pode ser o convívio dos seres humanos 

com a natureza. Áreas que deveriam ser protegidas, apenas são alvos mais fáceis de 

atividades que degradam de forma irreversível o meio ambiente, mostrando que ao longo dos 

anos esse impasse não toma formas mais favoráveis. A figura a seguir mostra a relação entre 

as taxas desmatamento entre todas as APA’s entre os dez anos analisados (2007– 2017). 

Gráfico 1 - Proporção do desmatamento nas APA's de acordo com os dados do PRODES  

Fonte: 

Próprio autor (adaptado) 

Outra característica importante analisada na pesquisa foi o fato da taxa de maior 

desmatamento em todas as áreas, foram nos anos de 2000 e 2002. Esse resultado mostra que 

nesses anos as intensidades de desflorestamento eram muito intensas nas áreas, uma vez que 

esses valores não foram superados ao longo dos anos.  
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Além disso, essas taxas foram observadas exatamente durante os anos em que o PRODES 

era desenvolvido, fazendo com que as taxas de desmatamento tenham sido alteradas por 

conta do aparecimento de uma plataforma que monitora esses índices. 

4. CONCLUSÃO 

Através deste trabalho foi possível analisar taxas de desmatamento presentes em 

unidades de conservação, mais especificamente em algumas áreas de proteção ambiental de 

uso sustentável. A taxa de desmatamento presente nessas áreas ainda é muito grande se 

levarmos em conta a extensão e importância da APA para o município em que esta está 

inserida. Os sistemas de monitoramento são a base para que haja uma fiscalização eficaz 

nessas áreas, porém não é o bastante. Apenas monitorar não faz com que a taxa de 

desmatamento diminua, ela é apenas o caminho para que políticas públicas sejam feitas para 

proporcionar um bem-estar tanto para as unidades de conservação quanto para os seres 

humanos que tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado.  

Algumas APA’s se mostraram com uma diminuição nas taxas de desmatamento, 

porém outras se mostraram com altas concentrações de desmatamento. Essa discrepância tem 

muito a ver com a área territorial de cada uma delas, ou seja, quanto maior a UC menor será 

a fiscalização nessa área, favorecendo para o aumento no desmatamento. A proporção do 

desmatamento mostra como as unidades competentes não fazem o possível para que essas 

áreas sofram menos ataques. 
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RESUMO 

Acidentes ambientais são impactos negativos ao meio ambiente causados pela atividade 

humana, que resultam em prejuízos tanto para os recursos naturais quanto para os próprios 

seres humanos. Neste contexto, este trabalho trata das influências de acidentes ambientais na 

economia turística de Barcarena-PA. Tendo como objetivo detalhar a percepção dos 

comerciantes e da população local como forma de caracterizar os impactos para a região. 

Usando a pesquisa exploratória,com a utilização de formulários, foi feita uma coleta de dados 

socioeconômicos os quais foram transformados em gráficos, afim de melhor analisar os 

resultados. Constatando que a ocorrência de acidentes ambientais prejudica o turismo da 

região, sendo o principal motivo o receio por parte dos turistas da qualidade da água dos rios 

da cidade. E que os repetidos acidentes ocorridos no município são, na percepção dos 

habitantes, em virtude da fiscalização precária por parte dos órgãos públicos. O que pode ser 

recuperado a partir do investimento em propaganda positiva para o município. 

 

Palavras-chave: Desastre Ambiental; Turismo; Indústria Minero-Metalúrgica.  

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo o Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, desastre é o “resultado de 

eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, 

causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

sociais” 

De acordo com Valencio (2014), este conceito é uma das características da 

cronicidade dos desastres no Brasil, onde a abordagem é marcadamente tecnicista,o 

“homem” conceitual é genérico e desvinculado das relações entre os atores e forças sociais; 

com esta racionalidade socialmente indiferente a instituição de defesa civil se utiliza de 

medidas autoritárias que promovem a desumanização dos afetados pelo desastres, e de uma 

cultura patrimonialista, onde os desastres se tornam um balcão público de negócios, tornando 

os desastres um problema crônico no país. 

Vários autores denominam as alterações causadas no ambiente por desastres causados 

diretamente pela ação antrópica como impactos ambientais (SÁNCHEZ, 2013). Dentro deste 

escopo são adotadas medidas de mitigação, ações que visam reduzir ou eliminar os impactos 

causados nos meios físico, biótico e antrópico (ZEFERINO, 2018). Uma destas medidas é a 

adoção de mecanismos de prevenção da poluição e de acidentes por empresas do setor 

industrial, que por vezes só são adotadas devido à obrigação da legislação ambiental, e são 

conhecidas como constrangimento ambiental (LAYRARGUES, 2000). 

Dentro desta abordagem dos impactos ambientais, podemos estudar as relações entre 

as atividades humanas e seus efeitos no meio ambiente e na sociedade. Um estudo de caso 

neste contexto, é o do município de Barcarena no estado do Pará, devido ao seu grande 

potencial industrial, o qual intensifica as atividades antrópicas, e consequentemente os riscos 

de ocorrências de desastres ambientais, o que compromete o seu potencial turístico, tornando 

o tema de grande interesse social e ambiental. 

O município de Barcarena-PA, pertencente à Região Metropolitana de Belém, possui 

um grande potencial para o turismo, principalmente relacionado às suas belezas naturais. A 

cidade possui diversas praias fluviais, como as de Vila do Conde e Caripi(SETUR, 2011).  

Apesar da importância do turismo para a economia local, a principal fonte de renda 

do município é a indústria, responsável por 60% do PIB da cidade (IBGE, 2015). A grande 

capacidade industrial torna o município passível a desastres ambientais. Desde o ano 2000, 

foram registrados mais de dezessete acidentes ambientais relacionados às empresas da região. 



 

 

192 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

O mais recente foi em 2018, quando ocorreu o rompimento de uma bacia de rejeitos de 

bauxita da empresa HYDRO ALUNORTE. Além disso, existe um histórico de vazamentos 

de caulim por parte da empresa IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A, com seis acidentes já 

registrados. E ocorreu em 2015, o naufrágio do navio HAIDAR M/V, derramando óleo 

marítimo e causando a morte de quase 5.000 bois, cujas carcaças apodreceram no rio Pará 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PA; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARÁ, 2015). 

Deste modo, podemos caracterizar o município de Barcarena como uma cidade de 

contrastes, rica em belezas naturais, porém dependente de um setor industrial pouco 

preocupado com a preservação dos recursos ecológicos. O objetivo deste trabalho foi estudar 

esta dualidade, usando a percepção dos comerciantes, prestadores de serviços e da população 

sobre as consequências dos desastres ambientais para o turismo e economia da população 

local. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo abrangeu as praias de Vila do Conde (1°33'56.5"S, 48°46'08.0"W), 

Caripi (1°29'29.7"S, 48°42'22.0"W),  e Fazendinha (1°29'00.3"S, 48°41'37.7"W), próximas 

da área industrial de Barcarena-PA, município localizado a 16 Km de Belém e banhado pelo 

Rio Pará (Figura 1). 

Foram entrevistadas um total de 39 pessoas, sendo 6 comerciantes e 6 populares da 

região da Praia de Vila do Conde; 12 comerciantes do Caripi, 7 comerciantes da Fazendinha 

e 8 populares que moram nas proximidades das duas praias. 

As entrevistas foram realizadas nos dias 4, 11 e 15 de agosto de 2018. Para os 

comerciantes foi utilizado um formulário, constituído por 2 perguntas abertas e 12 perguntas 

de múltipla escolha. Já para a população foi utilizado um formulário com 3 perguntas abertas 

e 5 perguntas de múltipla escolha. 
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As perguntas abrangeram aspectos econômicos como o tempo de trabalho no local, 

número de empregados, o nível de conhecimento a respeito dos desastres ocorridos, e 

opinião, sobre a percepção do número de turistas e a relevância do polo industrial de 

Barcarena. 

Os dados obtidos foram tabulados no programa de computador Microsoft Excel 2016, 

para a obtenção de gráficos e análise de resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PRAIA DE VILA DO CONDE 

3.1.1 Comerciantes 

Na Figura 2 é possível observar que os comerciantes notaram uma redução no número 

turistas que frequentavam a praia. E de acordo com eles, isto se mantém desde 2015, quando 

houve o acidente do navio Haidar. Quando questionados sobre o motivo para a redução no 

turismo (Figura 3), a maioria (83%) respondeu que os turistas estão receosos de voltar, pois 

acreditam que a praia está poluída e banhar-se no rio seria um risco à saúde. 

 

Figura 1: Localização das Praias Visitadas. 

Fonte: Autores do Trabalho, 2019. 
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Sobre a recorrência dos acidentes na cidade (Figura 4), metade dos entrevistados 

afirmaram que o município não fiscaliza as ações das empresas, e que os órgãos públicos só 

tomam alguma medida quando ocorre um acidente, e pelo período em que ele é relevante na 

mídia. Outros citaram a precariedade das políticas ambientais na cidade (33%) e uma 

pequena parcela cita “Punições Ineficientes” (17%), sobre isto muitos entrevistados disseram 

que devido à influência das empresas, suas relações com o município e a demora da lei, 

punições seriam irrelevantes. 
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Quando questionados sobre a influência do parque industrial na economia (Figura 5), 

as opiniões se dividiram entre “Bom” (50%) e “Regular” (50%), um dado contrastante, 

quando considerado a redução do turismo na praia, relacionada às atividades industriais.  

Sobre medidas para revitalizar o turismo da cidade (Figura 6), muitos entrevistados 

(50%) comentaram que apenas desejam poder trabalhar sem preocupações, e que para isso o 

município deve investir na divulgação das belezas naturais do município, e que não existem 

riscos em visitar as praias. Um dado interessante, é que 33% dos comerciantes apontaram 

“Punição dos Responsáveis” como uma medida eficaz, apesar de “Punições Ineficientes” ter 

sido escolhido como o fator menos importante para a recorrência de acidentes. 

 

3.1.2 População 

Entre os populares entrevistados, 83% possuíam a renda, ou parte dela, dependente 

do turismo (Figura 7). Que sofreu alterações devido a redução do número de turistas, 

percebida por todos os moradores (Figura 8). 

Quanto à influência do parque industrial na economia (Figura 9), as opiniões dos 

moradores diferem das dos comerciantes. Onde 33% a definiram como “Péssima”, 50% 

como regular e apenas 17% a classificaram como “Boa”. As opiniões também diferem quanto 

medidas para reaproximar os turistas (Figura 10), onde 50% escolheram 

“Limpeza/Descontaminação”, como melhor medida. De acordo com os moradores, é 

necessário que as praias tenham um certo padrão de qualidade, antes de existir uma 

divulgação turística. 
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3.2 PRAIAS DO CARIPI/FAZENDINHA 

3.2.1 Comerciantes 

Na Praia do Caripi, a mais importante da região, foi percebida uma redução de 80% 

no número turistas (Figura 11), semelhante aos 83% percebidos na Praia de Vila do Conde, 

enquanto esse número foi apenas de 66% na praia da Fazendinha (Figura 11). Em ambas as 

praias, mais 80% dos entrevistados afirmaram que os turistas têm algum receio de visitar a 

cidade, sendo novamente, a qualidade da água, o fator citado pelos comerciantes para este 

cenário (Figura 12), resultados similares aos da Praia de Vila do Conde. 

A maior discrepância entre opiniões foi notada quanto ao motivo para recorrência dos 

acidentes. No Caripi, mais de 70% dos entrevistados citaram “Fiscalização Insuficiente”, 

resultado semelhante ao de Vila do Conde, enquanto na Fazendinha, a opção mais escolhida 

foi “Punições Ineficientes” com 73% (Figura 13). 

Quanto a influência do parque industrial de Barcarena na economia, as opiniões se 

mantiveram. No Caripi 80% a classificou como “Boa”, enquanto na Fazendinha, 75% 

também a classificou desta forma (Figura14). 

As opiniões também são diferentes quanto às medidas para reaproximar os turistas, 

no Caripi quase 80%, preferiu a opção “Campanhas Publicitárias”, similar à Praia de Vila do 

Conde, e na Fazendinha os que citaram esta opção, representavam, somente, 50% dos 

entrevistados (Figura 15). 

3.2.2 População 

Dos populares entrevistados que moram nas proximidades das praias, 60% exerce 

serviços relacionados ao turismo (Figura 16), uma quantidade 20% menor do que a dos 
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moradores de Vila do Conde. E 80% dos entrevistados perceberam uma redução na 

quantidade de turistas na época pós acidentes (Figura 17), diferente de Vila do Conde, onde 

todos os entrevistados perceberam uma redução no número de turistas. E a opinião sobre a 

influência das indústrias na economia, foi de 60% para “Boa” e 40% para “Regular” (Figura 

18). E das alternativas para atrair turistas para a região, a maioria (50%) escolheu 

“Campanhas Publicitárias”, 35% “Punição dos Responsáveis” e 15% “Limpeza e 

Descontaminação” (Figura 19). 

 

A partir dos resultados obtidos através da percepção dos comerciantes e populares, é 

possível notar uma relação entre os acidentes ambientais ocorridos na região de Barcarena e 

a economia turística da cidade. A presença de um polo industrial tão suscetível à desastres 

ambientais, implica numa redução no número de frequentadores das praias da região, 

prejudicando financeiramente aqueles que dependem dos recursos naturais.Visto que,a 

maioria dos acidentes ocorridos na cidade envolvem a contaminação dos rios e igarapés por 

metais pesados,os turistas deixam de frequentar as praias da cidade, preocupados com uma 



 

 

198 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

possível contaminação da água. 

Esta relação entre acidentes ambientais e turismo já foi constatada em outros estudos. 

No relatório “Depois da lama: os atingidos e os impactos na foz do Rio Doce”, estão presentes 

os efeitos do rompimento da barragem de resíduos da empresa SAMARCO MINERAÇÃO 

S.A., ocorrido em 2015 em Mariana-MG, no município de Linhares-ES, cidade conhecida 

por suas praias. Com o rompimento da barragem, a lama chegou à zona litorânea da cidade, 

através do Rio Doce, tornando as praias da região impróprias para o banho. Com as praias 

interditadas, comerciantes e prestadores de serviço da região sofreram prejuízos econômicos 

e muitos tiveram que encerrar suas atividades para evitar a contração de dívidas 

(GEPPEDES, 2017). 

Apesar dos efeitos prejudiciais à economia, os comerciantes e a população 

reconhecem a importância das indústrias para o desenvolvimento da região. Este contraste é 

mais evidente na praia de Vila do Conde, uma das mais afetadas pelos desastres, onde os 

comerciantes comentam sobre a dependência da cidade para com o setor industrial, e as 

vantagens dessa atividade, mesmo com a grande redução do número de fregueses e o 

subsequente fechamento de diversos estabelecimentos. Algo esperado já que mais da metade 

do PIB municipal está ligado ao setor secundário da economia (IBGE, 2015), e emprega, 

inclusive, parentes e às vezes os próprios comerciantes. 

A opinião dos comerciantes e da maioria da população, sobre os benefícios dos 

projetos industriais é contrastante com Monteiro (2005), que comenta a dificuldade das 

indústrias em desenvolver a economia da base local. Isto se deve à dependência das empresas 

de minero-metalurgia para com padrões de produção estrangeiros, que determinam sua 

organização, tecnologia e inovação,o que as desarticulam do município e impede a formação 

de arranjos produtivos locais, fatores econômicos, políticos e sociais, de uma mesma 

região,que interagem para realizar uma certa atividade econômica (MONTEIRO, 2005). 

Quanto a recorrência dos acidentes ambientais, é possível notar a falta de confiança 

nos órgãos públicos em punir os responsáveis. Isto está relacionado à inaptidão do governo 

em impor às empresas, o pagamento das indenizações devidas aos comerciantes e das multas 

ambientais. Os entrevistados acreditam que uma melhor execução da fiscalização ambiental, 

setor precário no município, é a melhor solução para evitar novos acidentes, além de uma 

reestruturação das políticas ambientais, visto que as empresas utilizam de mecanismos 

jurídicos para evitar as sanções. 
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Este pensamento é reforçado pelas opiniões sobre alternativas para mitigar os efeitos 

dos acidentes ambientais para a economia. A opção mais escolhida foi “Campanhas 

Publicitárias”, isto corrobora a opinião de ineficácia do governo em resolver os problemas 

relacionados ao ambiente. Os entrevistados afirmaram que seria uma alternativa melhor 

incentivar o turismo da região do que buscar punir os responsáveis. 

Esta limitação das políticas ambientais é discutida por Redin e Silveira (2012), que 

afirmam que um dos problemas é a dualidade do Estado, pois ele deve instigar o 

desenvolvimento econômico, que direta e indiretamente causam danos ao meio ambiente, e 

deve regular, fiscalizar e punir, dentro dos limites das leis ambientais, empresas que 

possibilitam este desenvolvimento. Esta contradição gera ineficiência nas ações do governo 

na ocorrência de acidentes ambientais, e o cidadão as julga contraditórias (REDIN; 

SILVEIRA, 2012). 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível relacionar neste estudo a diminuição no número de turistas nas praias da 

região e ocorrência dos acidentes, além de ser notória a resistência no retorno dos turistas, 

preocupados principalmente com a qualidade da água para o banho. Além disso, os 

comerciantes relataram que a reincidência dos acidentes se deve, principalmente, à 

precariedade do governo em fiscalizar a zona industrial da cidade e que melhorar a imagem 

pública do município é essencial para recuperar o turismo da cidade.  
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RESUMO 

 

Este estudo objetivou avaliar o potencial energético dos caroços de açaí (Euterpe oleracea 

Mart.) para geração de energia. O material foi coletado em um despolpador de açaí, 

localizado no município de Ananindeua/Pará. Foram coletados aproximadamente 5kg de 

caroços de açaí e encaminhado para o Laboratório de Tecnologia e Produtos Florestais 

(LTPF) da Universidade Federal Rural da Amazôniaonde foram feitas as análises físicas (teor 

de umidade e poder calorífico superior) e análises químicas (teores de materiais voláteis, 

cinzas e carbono fixo) dos caroços de açaí. A amostra triturada (em um moinho de facas tipo 

wiley) de caroços de açaí foi passada em peneiras de 40 e 60 mesh para atingir a granulometria 

prescrita na norma específica. As análises físicas do material triturado indicaram um Teor de 

Umidade de 20,37% e poder calorífico superior de 4944,6kcal.kg-1e as análises químicas 

imediatas de 71,65% de Materiais Voláteis, 1,40% de Cinzas e 26,95% de Carbono Fixo. 

Concluindo-se que os caroços são altamente potenciais para serem utilizados como fonte de 

energia, possuindo elevado poder calorífico, podendo, assim, incluí-los entre as biomassas 

energéticas destinadas para produção de energia térmica, principalmente, por serem resíduos 

alimentares sem utilização definida e com isso reduzir a pressão sobre os materiais não 

residuais. 

 

Palavras-chave: Energia. Caroços. Biomassa. 

Área de Interesse do Simpósio: Bioenergia. Biocombustível  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A crescente busca por fontes alternativas de energia vem sendo requisitada em 

pesquisas atualmente, pois é uma alternativa de diminuir os impactos ao meio ambiente 

causados pela utilização de fontes tradicionais, como os combustíveis fósseis. De acordo com 

a Agência Internacional de Energia a participação de fontes de energia renováveis no 

atendimento á demanda global de energia deve crescer um quinto nos próximos cinco anos 

(IEA, 2018). Resíduos gerados a partir da madeira, casca de arroz, bagaço da cana-de-açúcar, 

casca de coco, caroço de açaí, entre outros, que geralmente eram descartados em seus 

processos agrícolas ou florestais, atualmente são utilizados para a produção de energia. 

O açaí (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira pertencente à família Arecaceae de 

grande importância cultural, econômica e social, principalmente na região Norte do país.  E 

o consumo do suco do açaí tende a aumentar significativamente cada vez mais tanto no país 

como no exterior. Necessitando de medidas para o reaproveitamento dos caroços recém 

despolpados, gerados pelas batedeiras todos os dias na capital Paraense (AGENCIAPARÁ, 

2017). 

O estado do Pará é responsável por 95% da produção nacional de açaí, com uma alta 

produtividade e com aproximadamente dez mil batedores localizados na capital do Estado. 

Sendo um problema sério em Belém atualmente a geração de resíduos provenientes do 

descarte dos caroços de açaí despolpados: 50% dos resíduos sólidos produzidos na capital 

são caroços de açaí (130 mil toneladas/ano) (ADEPARÁ, 2017), pois existem poucas práticas 

para um destino adequado. 

O reaproveitamento desse resíduo pode ter como finalidade a geração de energia de 

biomassa, devido ao seu alto poder calorífico (BRASIL, 2008) e a constante demanda pela 

polpa do açaí que fornece altas quantidades de resíduos. Sendo está uma oportunidade de uso 

e beneficiamento para suprir necessidades energéticas. 

1.1 SUBTÍTULO  

Analisar as propriedades físicas e químicas de caroços de açaí para a produção de 

energia térmica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletados aproximadamente 5kg de caroços de açaí em um despolpador 

localizado no município de Ananindeua - Pará. As amostras foram encaminhadas ao 

Laboratório de Tecnologia e Produtos Florestais (LTPF) da Universidade Federal Rural da 
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Amazônia onde foram feitas as análises físicas (teor de umidade e poder calorífico superior) 

e análises químicas (teores de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo) dos caroços de açaí. 

Para essas análises, os caroços foram triturados em um moinho de facas tipo wiley e, 

posteriormente, classificados em peneiras de 40 e 60 mesh, para atingir a granulometria 

adequada para os testes. 

O teor de umidade do material triturado foi determinado, utilizando-se cinco placas 

de petri, cada uma contendo aproximadamente 5g de amostras e, em seguida,  colocadas para 

secagem em uma estufa a 105°C até atingir o peso constante. O teor de umidade foi calculado 

com base na equação 1. 

 

𝑇𝑈 = (
𝑀𝑈−𝑀𝑠

𝑀𝑠
) ∗ 100  (Equação 1) 

Sendo, 

 TU: Teor de Umidade (%). 

 MU:Massa Úmida (g). 

 MS: Massa Seca (g). 

 

O poder calorifico superior foi determinado, com base na metodologia de Parikh, 

Channiwala e Ghosal (2005), conforme a equação 2. 

 

 

Sendo, 

PCS: Poder Calorifico Superior (kcal.kg-1). 

CF: Carbono Fixo (%). 

TMV: Materiais Voláteis (%). 

TCZ: Cinzas (%). 

 

Para as análises químicas imediatas dos caroços de açaí, adotou-se os procedimentos 

da Norma D1762 da American Society for Testingand Material (ASTM, 2001).  

Os Teores de Materiais Voláteis, Cinzas e Carbono Fixo foram determinados com 

base nas equações 3, 4 e 5. 

 

 

 

 

(Equação 2) PCS = 84,51 x CF + 37,2601 x TMV - 1,8642 x TCi 

𝑀𝑉 =
𝑀𝑠 − 𝑀(950°)

𝑀𝑠
𝑥100 Equação 3 

𝑇𝐶𝑖 =
𝑀𝑠 − 𝑀(750°)

𝑀𝑠
𝑥100 Equação 4 
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Sendo,  

 MS: Massa Seca (g). 

MV – Teor de Materiais Voláteis (%). 

 TCi – Teor de Cinzas (%). 

 TCF – Teor de Carbono Fixo (bs), (%). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na Tabela 1, encontram-se os dados obtidos referentes a teor de umidade (20,37%) e 

poder calorífico superior (4944,6 kcal.kg-1) dos caroços de açaí, valores considerados 

satisfatórios e coerentes aos relatados em literatura para vários tipos de combustíveis de 

biomassa (Brand, 2010).  

A umidade é uma das variáveis que influencia diretamente no uso da biomassa para 

geração de energia, pois quanto maior for seu percentual, menor será o poder calorífico, 

consequentemente, menor a quantidade de energia útil para o processo de geração de energia 

(BRAND, 2004). 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva do teor de umidade e poder calorífico superior dos resíduos do caroço 

de açaí. 

Estatística 

descritiva 

Umidade 

(%) 

Poder calorífico 

(kcal.kg-1) 

Média 20,37 4944,6 

Desvio Padrão 0,77 101,06 

CV (%) 3,79 2,04 

 

Na Tabela 2, encontram-se os dados de análises químicas imediatas de caroços de 

açaí. O teor de materiais voláteis foi de 71,65%, valor compatível para biomassas in natura 

que são utilizadas na geração de energia. Em estudo realizado por Costa (2018), com 

biomassa residual de produtos agrícolas para uso bioenergético, o caroço do açaí apresentou 

valor médio de voláteis foi de 77,89%. O teor de cinzas encontrado nesse estudo foi de 1,40%, 

valor muito próximo ao teor de 1,28% também obtido por Costa (2018).   

𝑇𝐶𝐹(𝑏𝑢) = 100 − (𝑇𝑈 + 𝑇𝑀𝑉 + 𝑇𝐶𝑖) Equação 4 
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Tabela 2 – Estatística descritiva do teor de materiais voláteis, carbono fixo e cinzas dos resíduos do 

caroço de açaí. 

Estatística 

descritiva 

Voláteis 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Carbono Fixo 

(%) 

Média 71,65 1,40 26,95 

Desvio Padrão 2,31 2,21 0,10 

CV (%) 3,22 8,22 7,43 

 

O teor de carbono fixo está relacionado com a massa restante após a saída de 

compostos voláteis, mais a subtração dos teores de cinzas e umidade da biomassa (VIEIRA, 

2013). O teor de carbono fixo encontrado foi de 26,95%, valor superior ao encontrado por 

Costa (2018), que obteve como resultado médio de 20,84% com caroços de açaí e outros 

resíduos agrícolas como casca de coco 24,39%, cacho do dendê 18,33% e casca do cacau 

22,94%. 

Brand (2010) afirma que os materiais voláteis determinam a facilidade de combustão 

da biomassa, pois é um material que interfere na velocidade da ignição. Contrariamente, 

segundo Vieira (2013), as cinzas correspondem aos materiais inorgânicos como o silício, 

potássio, sódio, enxofre, cálcio, fósforo, magnésio e ferro, não combustíveis, afetando 

negativamente a combustão (VIEIRA 2013). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os caroços de açaí indicaram ser altamente potenciais para serem utilizados como 

fonte de energia, possuindo elevado poder calorífico, muito semelhante a outros materiais 

orgânicos, comumente destinados para tal finalidade, podendo, assim, incluí-los entre as 

biomassas energéticas destinadas para produção de energia térmica, principalmente, por 

serem resíduos alimentares sem utilização definida e com isso reduzir a pressão sobre os 

materiais não residuais. 
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RESUMO  

A recuperação de resíduos agroindustriais é uma opção viável para agregar valor nutricional 

aos alimentos, utilizando assim partes de frutas que são, em geral, descartadas após o 

processamento. Diante disso, o trabalho tem como objetivo avaliar o teor de compostos 

bioativos em farinhas de resíduos do processamento do abacaxi, acerola, bacuri e 

pupunha.Para a elaboração das farinhas, as frutas foram sanitizadas a 100 ppm com 

hipoclorito de sódio por dez minutos e enxaguados em água corrente.Os resíduos foram 

desidratados em estufa de circulação forçada de ar a 70 °C por 5 horas, sendo em seguida 

triturados em liquidificador doméstico. As farinhas foram avaliadas quanto ao rendimento, 

teor de carotenóides totais e vitamina C. Os resultados foram tratados por análise de variância 

e as médias foram comparadas entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5 % de significância, 

utilizando o programa RStudio.A farinha da casca de pupunha apresentou rendimento de 

30,89 %,superior as demais. O menor valor encontrado para carotenóides foi na farinha do 

resíduo do abacaxi com 10,66 mg/100g e o maior valor foi de 35,50 mg/100g na farinha do 

resíduo da pupunha.Com relação a análise de vitamina C, a farinha do resíduo da acerola se 

destacou com 1.423,33 mg/100g. As farinhas dos resíduos de abacaxi, acerola, bacuri e 

pupunha podem ser utilizadas como suplementos alimentares em vista de serem, mesmo após 

o processamento,fontes de carotenóides e vitamina C.  

Palavras-chave: Frutas. Aproveitamento de resíduos. Compostos Bioativos.   

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil apresenta uma região geográfica na qual as condições climáticas permitem 

a produção de expressivo número de frutas nativas, que possuem excelente potencial 

agroindustrial (PAZ et al., 2015).O processamento de frutas é vinculado a geração de 

resíduos, que correspondem as partes não comestíveis, descartados em geral de forma 

inadequada (LIZCANO; DÁVILA; HERNÁNDEZ, 2019).No entanto, são fontes, ainda,de 

compostos nutricionais importantes para a saúde (BARROS et al., 2017). 

O abacaxi (Ananascomosus L. Merril), é uma fruta tropical, pertence à família 

Bromeliaceae, que engloba mais 2.500 espécies. O processamento do abacaxi gera 

quantidades expressivas de cascas. Este resíduo possui glicosídeos e polifenóis que são 

compostos antioxidantes benéficos a saúde.  Em geral, os subprodutos do abacaxi apresentam 

maior valor nutricional ao comparado com a polpa do fruto (SILVA et al., 2014; 

SEPÚLVEDA et al., 2018; DIFONZO et al., 2019). 

 A acerola (Malpighia glabra L.) é conhecida pelo seu expressivo teor de vitamina C, 

antocioninas e carotenóides.  Assim, esse fruto pode ser vinculado a elaboração de alimentos 

funcionais (BELWAL et al., 2018). O resíduo da acerola é rico em compostos bioativos, e 

esta característica aumenta o valor comercial e a lucratividade do processamento do fruto 

(REZENDE; NOGUEIRA; NARAIN, 2017). 

O bacuri (Platonia insignis Mart), possui expressivo potencial econômico e expansão 

agroindustrial (SOUZA; SOUZA; LIMA, 2013). O cultivo deste fruto é limitado, sendo a 

produção em grande parte oriunda do extrativismo de populações naturais da Amazônia e 

regiões adjacentes (FUNASAKIA et al., 2016; CARVALHO; NASCIMENTO, 2018). O 

Pará é o principal produtor e consumidor do fruto e da polpa de bacuri (MENEZES; 

HOMMA; SCHÖFFEL, 2012). 

A pupunha (Bactris gasipaes kunth) é uma fruta típica do norte do Brasil e possui 

altos teores de carboidratos, lipídios e vitamina A (BEZERRA; SILVA, 2016). A pupunha 

quando maduraapresenta coloração que varia nas tonalidades vermelho, alaranjada ou 

amarela devido a presença de pigmentos naturais, como os carotenóides (DAZA; 

RODRÍGUEZ; MOSQUERA, 2015; MATOS et al., 2019). Diante disso, o trabalho tem 
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como objetivo avaliar o teor de carotenóides totais e vitamina C em farinhas de resíduos do 

processamento dos frutos abacaxi, acerola, bacuri e pupunha. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. ELABORAÇÃO DAS FARINHAS 

As frutas utilizadas na elaboração das farinhas foram adquiridas no mercado local do 

município de Castanhal/PA. Estas foram transportadas até o Laboratório de Alimentos da 

Universidade do Estado do Pará – UEPA, Campus Castanhal, onde foram lavadas, 

sanitizadas com 100 ppm de hipoclorito de sódio, durante dez minutos e enxaguados em água 

corrente.  

Após a sanitização, os abacaxis foram cortados e a polpa foi separada da casca. Os 

bacuris foram cortados e as cascas foram submetidas a tratamento térmico, por meio de 

imersão em água a 100 °C durante 90 minutos, para remoção da resina (CARVALHO; 

MATTIETTO; VASCONCELOS, 2008).  As pupunhas foram submetidas a cocção por 20 

minutos com posterior descascamento. As acerolas foram trituradas em liquidificador 

industrial e a polpa separada do resíduo.  

Os resíduos foram desidratados em estufa de circulação forçada de ar a 70 °C por 5 

horas. Os resíduos de abacaxi, acerola, bacuri e pupunha foram triturados em liquidificador 

doméstico para obtenção das farinhas, que foram identificadas pela seguinte codificação: 

farinha do resíduo do abacaxi (FRA), farinha do resíduo da acerola (FRAC), farinha do resíduo 

do bacuri (FRB) e farinha do resíduo da pupunha (FRP), peneiradas e armazenadas em sacos 

de polietileno para posterior análises. 

2.2. RENDIMENTO DAS FARINHAS DE RESÍDUOS DE FRUTAS  

O rendimento foi determinado pela relação entre o peso final da farinha e peso inicial 

do resíduo, segundo a Equação 1. 

 

R=100 x
Peso final

Peso inicial
               (1) 
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2.3. CAROTENÓIDES TOTAIS 

A extração dos carotenóides totais foi realizada de acordo com metodologia adaptada 

de Talcott e Howard (1999), com utilização de solução etanol-acetona (1:1 v/v). As amostras 

foram filtradas com esta solução até a perda da pigmentação. Em seguida, os extratos obtidos 

foram aferidos em balões volumétricos de 25 mL com a solução etanol-acetona. As leituras 

das absorbâncias foram realizadas em espectrofotômetro a 450 nm. Os valores encontrados 

são expressos em mg de carotenóides a cada 100 gramas de amostra, conforme Equação 2. 

C=
A  x V x 103

E x P
       (2) 

Onde, 

A= absorbância lida 

V= volume do solvente utilizado para a diluição da amostra 

E= absortividade de 2000 

P= quantidade da amostra 

2.4. VITAMINA C 

 As amostras foram centrifugadas para obtenção do extrato a ser utilizado na titulação 

com solução de 2,6-diclorofenolindofenol (DCFI) até coloração rosada persistente por 15 

segundos (IAL, 2012). Os valores encontrados são expressos em mg de ácido ascórbico a 

cada 100 gramas de amostra, conforme Equação 3. 

 

VC=
V × Fc × 100

P
(3) 

Onde:  

V= volume da solução de DCFI gasto para titular a amostra  

Fc= fator de corante  

P= peso ou volume da amostra titulada  

 

2.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram tratados pela análise de variância e as médias foram comparadas 

entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5 % de significância, utilizando o programa RStudio. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. RENDIMENTO DAS FARINHAS DE RESÍDUOS DE FRUTAS  

O rendimento das farinhas FRA, FRAC, FRB e FRP diferiram estatisticamente entre si 

(p<0,05), sendo que o rendimento da farinha de casca de pupunha foi superior aos demais, 

conforme a Tabela 1. Este resultado pode estar relacionado com a umidade dos resíduos das 

frutas avaliadas, que é inversamente proporcional ao teor de sólidos totais. Fato semelhante 

foi observado por BEZERRA; SILVA, (2016), onde esses autores verificaram que a polpa 

da pupunha possui cerca 45,50 % de umidade e 54,50 % de sólidos totais e Pereira; Abreu e 

Rodrigues (2018) que obtiveram em polpa de cupuaçu umidade de 89,00 % e11,00 % de 

sólidos totais. Portanto, alimentos que possuem baixa umidade apresentam maior 

rendimento. 

Tabela 1 - Rendimento das farinhas de resíduos de frutas  

Item 

Resultados  

FRA FRAC FRB FRP 

Peso dos resíduos (Kg) 3,786 1,449 8,324 1,428 

Peso das farinhas (Kg) 0,629 0,146 0,821 0,474 

Rendimento (%) 20,39 ± 0,38b 10,07 ± 0,36c 8,41 ± 0,42d 30,89 ± 0,56a 

FRA: Farinha da casca de abacaxi; FRAC:Farinha do resíduo da acerola; FRB: Farinha da casca de 

bacuri; FRP: Farinha da casca de pupunha; Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não 

diferem entre si (p < 0,05) pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

3.2. CAROTENÓIDES TOTAIS E VITAMINA C 

Observa-se na Tabela 2, que os teores de carotenóides totais diferiram (p<0,05) entre 

as farinhas de resíduos de frutas, sendo o menor valor encontrado na farinha de casca de 

abacaxi, que foi 10,66 mg/100g e o maior valor de 35,50 mg/100g na farinha da casca da 

pupunha. Esta diferença deve-se provavelmente aos diferentes tipos de carotenóides 

presentes nas cascas como: β-caroteno, α-caroteno, e ao grau de maturação dos frutos. 

Segundo Aloset al.(2019), a variação de carotenóides durante as etapas de maturação dos 

frutos se deve ao etileno, que é um hormônio vegetal responsável por acelerar o 

amadurecimento dos frutos e afeta a biossíntese de carotenóides. 
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Tabela 2 –Teor de carotenóides totais e vitamina C das farinhas de resíduos de frutas 

 

Item 

(mg/100g) 

Resultados 

FRA FRAC FRB FRP 

Carotenóides totais 10,66 ± 0,75c 33,94 ± 0,01a 19,77 ± 0,54b 35,50 ± 0,05a 

Vitamina C 225,59± 0,12b 1423,33± 0,25a 170,25± 0,05d 198,07± 0,64c 

 

Os valores de vitamina C variaram (p<0,05), entre as farinhas de resíduos de frutas, 

sendo a fraca amostra que apresentou maior valor para este composto. Esta superioridade 

deve-se possivelmente a concentração de ácido ascórbico na acerola.Sanchoet al.(2015),ao 

analisarem a farinha do resíduo da acerola alegam que o teor de vitamina C no resíduo foi 

superior à quantidade presente no fruto. 

Os resíduos de frutas avaliados na pesquisa possuem bons teores de carotenóides 

totais e vitamina C. Por esse motivo, são viáveis a serem utilizados para contribuir 

positivamente para a elaboração de produtos alimentícios mais saudáveis. 

 

4. CONCLUSÃO  

As farinhas dos resíduos de abacaxi, acerola, bacuri e pupunha podem ser utilizadas 

como suplementos alimentares em vista de, mesmo após o processamento, ainda serem fontes 

de carotenóides e vitamina C. Dentre as farinhas analisadas a do resíduo da pupunha 

apresentou maior rendimento e teor de carotenóides totais, enquanto que o da acerola 

apresentou maior concentração de vitamina C. 
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RESUMO  

O uso de metodologias participativas na extensão contribui numa relação integradora entre a 

universidade e sociedade. A partir dessa percepção, realizou-se da atividade intitulada Espaço 

de (Trans) Formação teve como objetivo investigar os anseios, entraves e a realidade na 

comunidade Laranjal, São Francisco-PA. O trabalho foi desenvolvido através de 

capacitações e diagnósticos. As fragilidades que se destacaram foram as práticas produtivas 

de hortaliças e o fortalecimento da associação dentro da comunidade. Realizou-se uma roda 

de conversa para esclarecer entendimentos acerca o associativismo e como incentivar os 

agricultores familiares a fortalecerem o desenvolvimento rural. A atividade teve como 

feedback benéficos para os discentes e para a comunidade. Os alunos puderam se ater da 

realidade regional e exercitar uma nova extensão rural, mais humana e dialógica, as famílias 

agricultoras conseguiram fazer uma auto avaliação para identificar, em conjunto, suas reais 

problemáticas. 

Palavras-chave: Diagnóstico Rural Participativo. Agricultura Familiar. Agroecologia. 
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1. INTRODUÇÃO  

A transferência de conhecimento para a sociedade é parte integrante da função da 

universidade, como por exemplo, através das publicações, conferências, eventos, consultorias, 

parcerias de pesquisa e participação em comitês (REID, 2018). Porém, é importante refletir 

acerca o papel da mesma no que diz respeito à formação profissional e ao amparo das demandas 

sociais. Com isso, deve-se ressaltar que essa relação da academia com a sociedade necessita ter 

como base uma troca bilateral, realizando um processo de troca de conhecimentos e respeito 

cultural. Diante desse fato, a extensão universitária não deve ser unidirecional, mas sim, 

realizada de maneira participativa para um complemento na transformação de todos os 

envolvidos. 

No que tange às ciências agrárias, Freire (1992) descreve que o desenho da extensão rural 

brasileira nas décadas de 1960 e 1970 era alicerçado nas práticas educativas tecnicistas e 

fragmentadas, as quais, foram centradas no modelo de comunicação difusionista. Ou seja, as 

táticas de desenvolvimento rural levavam em consideração somente as características técnicas 

e de alta produção, sem incluir questões histórico-culturais, socioeconômicas e ambientais da 

agricultura familiar. 

A partir dessa demanda de uma extensão mais eficiente e abrangente o Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) surge com intenção de promover metodologias flexíveis que viabilizem 

soluções nas pesquisa de campo, considerando a realidade vivenciada no dia a dia do agricultor, 

em um processo conjunto, de modo que, pesquisadores e agricultores possam assegurar 

soluções para problemas encontrados durante o processo da pesquisa, e fortalecer a autogestão 

em comunidades rurais (ANTUNES et al., 2018).  

Afim de construir uma formação mais holística e que quebre os paradigmas da extensão 

rural convencional para os graduandos em agronomia, efetivou-se uma ação embasada nas 

DRP’s. A partir dessa percepção, o Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de 

Agronomia do Instituo Federal do Pará (IFPA) campus Castanhal, consolidou uma atividade 

intitulada Espaço de (Trans)Formação com objetivo de investigar os anseios, entraves e a 

realidade da comunidade rural Laranjal, são Francisco-PA, com intuito de praticar uma 

extensão de roupagem transformadora e participativa, para construir propostas de melhorias e 

autonomia a partir do diálogo estabelecido. 
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2. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na comunidade Laranjal na Sede da Associação comunitária, travessa 

do 98, km 58.  A associação foi fundada em 13 de maio de 1989 por uma agricultora da 

liderança, e restaurada em 17 de maio de 2008 na Administração do Presidente da associação. 

A comunidade fica na cidade de São Francisco do Pará à 85 km da capital do estado. 

Primeiramente houve uma capacitação sobre técnicas usuais de extensão rural para os 

colaboradores do projeto, composto por bolsistas do grupo PET, assim como do Núcleo de 

Estudos em Agroecologia (NEA) e docentes parceiros do IFPA. A formação aconteceu no 

período de 3 a 5 de junho de 2016 e promoveu o embasamento das ferramentas metodológicas 

disponíveis. Após a capacitação, houve uma visita prévia à comunidade, com vistas a esclarecer 

os objetivos e as limitações da atividade executada, em que, observou-se os temas de interesse 

entre os agricultores e estabeleceu datas para realização do espaço de (Trans)Formação. 

A etapa de aplicação do diagnóstico foi aplicada no dia 12 de outubro de 2016, com auxílio 

das ferramentas calendário sazonal, que ajuda na descrição de fatos ocorridos, os ciclos, as 

diferenças sazonais que marcam determinados aspectos da realidade, como chuvas, 

disponibilidade de recursos financeiros ou naturais, assim, compreendendo intrinsecamente 

como acontece o planejamento anual do agricultor e de sua comunidade (VERDEJO, 2006). 

Após a sistematização do diagnóstico, os colaboradores organizaram os seminários e/ou 

oficinas, para o dia 15 de novembro de 2016, que foi o fio condutor do ápice da formação, em 

que se propôs trabalhar o processo de construção do conhecimento visando à autonomia e à 

emancipação dos sujeitos do campo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A etapa de diagnóstico do Espaço de (Trans) formação através das DRP’s pode observar a 

participação efetiva dos agricultores associados e não associados. Foram questionados acerca 

das atividades e/ou eventos eles consideravam importantes dentro da comunidade. Houve a 

citações das principais produções, suas atividades e das dificuldades vivenciadas na 

comunidade, também foi descrito os tempos festivos e o clima/tempo da localidade. 

A primeira discussão deu-se sobre a produção na horta, cujo plantio, a colheita e adubação 

é realizada durante o ano inteiro. As principais espécies cultivadas pela comunidade é coentro 
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(Coriandrumsativum), pimentinha (Capiscumspp.), pepino (Cucumissativus), alface (Lactuca 

sativa), com meses mais rentáveis setembro, fevereiro e janeiro. Em relação aos entraves na 

produção os agricultores afirmam que nos meses de março e abril a produção sofre ataque de 

paquinhas (Gryllotalpidae) e também há os poucos camponeses que cultivam couve 

(Brassicaoleracea L.) e confirmam que possuem problemas no com cultivo no período 

chuvoso, resultando em baixa produtividade e ataque de doenças, imagina-se que pela fraqueza 

nutricional das espécies. 

Uma fragilidade em comum da produção de hortaliças e da roça é o custo/ benefício, visto 

que, a comercialização da comunidade é refém dos atravessadores, por falta de autonomia, 

interação com o consumidor final, bem como a falta de transporte. Outro fator que influencia 

de maneira significativa na vulnerabilidade da produção é a organização da associação e a falta 

de conhecimento de seus direitos como agricultores. Os mesmos relatam que existe uma falta 

de compromisso com a maior parte dos associados, um exemplo disso é que em dias de reunião 

não aparecem nem 1/3 do todo.  O desinteresse para alguns é o ponto crucial para se mudar, 

buscando seus direitos e em constante luta para fortalecer o desenvolvimento rural na 

comunidade. 

Para entender melhor a relação da associação e suas problemáticas, coletou-se algumas 

informações chaves, como por exemplo, que a associação conta com mais de 30 associados e 

alguns destes não são produtores. As reuniões realizadas nos primeiros domingos de casa mês 

e, geralmente, as reuniões tem como pautas: propostas de parcerias com pós e contras, bingos, 

rifas, prestações de contas que iram beneficiar para a construção futura da associação 

Para que os integrantes da associação possam compreender a importância em participar, 

deve-se entranhar que as associações representam e defendem os interesses dos participantes, 

estimulam a melhoria técnica, profissional e econômica, assim, faz-se necessário ter 

responsabilidades dentro da mesma para que todos sejam beneficiados. A participação efetiva 

é sem dúvidas a chave para o sucesso de qualquer organização, onde todos saibam com clareza 

tudo que se passa a cada momento dentro da sua organização. A construção e a gestão de 

qualquer organização têm que ser obrigatoriamente a partir do interesse e da vontade do grupo, 

de quem realmente quer lutar para usufruir dos resultados obtidos (SOARES et al., 2016). 
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Os agricultores familiares da comunidade questionaram como conseguir parceria efetiva 

com a prefeitura? Como conseguir máquinas agrícolas? Estradas para o escoamento da 

produção? Com este questionamento o grupo pode notar o quão é frágil as informações que os 

agricultores possuem a respeito de políticas públicas e a falta de organização entre eles para 

que possam alavancar suas produções na comunidade. 

A partir dessas observações gerais, todos os envolvidos analisaram as informações 

absorvidas com a metodologia participativa e decidiram, juntos, a elaboração de uma 

capacitação para fomentar a organização dos mesmos e revitalizar o interesse de quem não está 

ativa na participação. Assim, foi realizada uma roda de conversa, com uma professora 

convidada, acerca do cooperativismo e associativismo rural, levando uma nova compreensão 

de sistemas organizacionais e abrindo um leque de oportunidades à novos caminhos 

comunitários. 

Partindo da expectativa de construção de um novo pensamento, debateu-se sobre as 

diferenças entre associação e cooperativa, indicando que essa informação é essencial para o 

andamento dos processos, uma vez que, as associações são pessoas jurídicas de direito privado 

formado pela união de pessoas que se organizam para a realização de atividades não 

econômicas, ou seja, sem finalidades lucrativas. Nessas entidades, o fator preponderante são as 

pessoas que as compõem, já as cooperativas são a união de trabalhadores ou profissionais 

diversos, que se associam por iniciativa própria, sendo livre o ingresso de pessoas, desde que 

os interesses individuais em produzir, comercializar ou prestar um serviço não sejam 

conflitantes com os objetivos gerais da cooperativa (SBA, 2015).  

Os agricultores familiares depositaram no associativismo e na organização cooperativa uma 

esperança de poder melhorar, por intermédio de suas múltiplas práticas, as suas condições de 

vida. De certo modo, a fragilidade das condições materiais de subsistência condicionava o 

processo de socialização, os valores, o comportamento, a visão de mundo das famílias dos 

agricultores familiares. Logo, os agricultores são levados a refletir sobre sua capacidade criativa 

e inovadora que permitam desenvolver melhor as habilidades, funções profissionais e interações 

no coletivo. 

A atividade abriu uma ramificação de informações para os agricultores, em que puderam 

discutir o fortalecimento da comunidade através da união e compromisso, auxiliando nos passos 
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para o desenvolvimento rural da mesma. É importante enfatizar que esse elo da universidade 

com as comunidades rurais pode fincar o potencial que as mesmas possuem na contribuição de 

sistemas agroalimentares locais (SILVEIRA et al., 2018).  

Os discentes envolvidos obtiveram nessa experiência o conhecimento da realidade regional 

e da agricultura familiar, assim, podendo criar a concepção de que a extensão rural está além 

da difusão de tecnologias e práticas de alta produtividade. Essa formação ajuda no desligamento 

da formação convencional dos profissionais do campo, baseados na revolução verde. Na 

intenção de compreender os entraves que envolvem a comunidade e levar melhorias, a relação 

entre discentes e a comunidade proporcionou entendimento e capacitação sobre assuntos 

importantes aos integrantes da associação, visando seu bom funcionamento. Nesse sentindo, a 

atividade foi avaliada pelo grupo de maneira positiva, pois, teve suas metas atingidas com êxito, 

com a participação, integração e construção do conhecimento com os associados. 

É necessário repensar a formação dos técnicos das agrárias, para desprende-se das ideias de 

que o desenvolvimento rural está vinculado apenas a altos rendimentos e produtividades, deve-

se fomentar cursos que proponham técnicas e metodologias mais sustentáveis, trazendo a 

integração da sociedade com os futuros profissionais, a partir de uma extensão rural 

participativa, com o entendimento das demandas e da construção conjunta pelas resoluções 

sustentáveis e viáveis.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na intenção de compreender os entraves que envolve a comunidade e levar melhorias, o 

grupo proporcionou entendimento e capacitação sobre assuntos importantes aos integrantes 

da associação, visando seu bom funcionamento. Nesse sentindo a atividade foi avaliada pelo 

grupo de maneira positiva, pois, teve suas metas atingidas com êxito, com a participação, 

integração e construção do conhecimento aos associados.  
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RESUMO 

A percepção e conhecimento de cada pessoa têm sobre o ambiente no qual está inserida, 

medeiam suas atitudes emitidas em relação ao ambiente. Desta forma, compreender os 

aspectos dessa interação é fundamental para subsidiar políticas públicas que visam,por 

exemplo, o desenvolvimento do turismo. Este estudo teve como objetivo avaliar a percepção 

ecológica dos moradores antigos de Mocajuba (Pará) em relação à interação dos turistas com 

os botos-cor-de-rosa (Iniageoffrensis). Neste sentido, iremos descrever a relação entre os 

turistas e os botos tendo como base empírica a análise crítica do relato dos moradores antigos 

de Mocajuba. Cinco moradores que viviam a mais de 50 anos em Mocajuba foram 
entrevistados utilizando um questionário semiestruturado com 23 perguntas relacionadas 

com a identificação do entrevistado, seus conhecimentos sobre os botos e relação (benéfica 

ou maléfica) com os turistas, importância e conservação dos botos. O contato dos vendedores 

de peixe com os botos iniciou há cerca de 30 anos atrás no Porto do Mercado e o processo 

de aproximação ocorreu graças a eles jogarem restos de peixe no rio. Embora, ainda seja 

ofertada alimentação artificial para atrair os botos, também o contato com os turistas ocorre 

de forma inadequada (tentando abraçá-los e jogando foguetinhos). A importância dos botos 

para a cidade, o rio e a vida dos moradores está relacionada com a sua utilização como atração 

turística, aumento da renda, equilíbrio do ecossistema e proteção dos peixes que servem para 

alimentação dos moradores. De acordo com a análise dos relatos, podemos evidenciar indício 

de que os moradores antigos têm consciência sobre a maioria dos aspectos investigados 

podendo ser de fundamental importância para a elaboração de normas de segurança e bem-

estar tanto para os turistas como para os botos junto com os gestores públicos e comunidade 

científica. 

Palavras-chave: Amazônia. Golfinhos. Ecoturismo. 

Área de interesse do Simpósio: Ecoturismo 
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1. INTRODUÇÃO 

Os seres humanos possuem uma conexão emocional inata e variada (de atração até 

repulsão, de consideração até indiferença) com as outras espécies vivas resultante de sua 

interdependência e seu envolvimento íntimo na história evolutiva, na qual desenvolveu e 

acumulou conhecimento tanto sobre as espécies quanto do meio em que elas estão inseridas 

(WILSON, 1989 apud SANTOS-FITA; COSTA-NETO, 2007). O conhecimento constituído 

por todos os símbolos, conceitos, percepções e comportamentos sobre os animais de 

determinada região é repassado de geração para geração principalmente de forma oral sendo 

indispensável para a transmissão dessas informações (POSEY, 1987). 

A percepção e conhecimento sobre o ambiente no qual está inserido, medeiam as 

atitudes emitidas por cada pessoa em relação ao ambiente. Desta forma, compreender os 

aspectos dessa interação é fundamental para subsidiar políticas públicas, como é o caso das 

políticas que visam o desenvolvimento do turismo foco deste artigo (RITCHIE; INKARI, 

2006). A região Amazônica sendo rica em fauna e flora tem como principal vocação natural 

o ecoturismo, que busca contribuir para a sustentabilidade econômica pois combina o 

combate à pobreza com a conservação da natureza(FERREIRA; COUTINHO, 2002).Os 

programas de ecoturismo na Amazônia necessitam manter o foco sobretudo, por exemplo, 

em sensibilizar as comunidades anfitriãs apontando caminhos para sua efetiva participação e 

transformar os atrativos da região em produtos ecoturísticos de qualidade para manter às 

demandas existentes (id.). 

Mesmo tendo Tocantins, Acre e Pará tidono mês de julho aumento considerável na 

expansão no volume de serviços em relação às 27 unidades da federação brasileira, esses 

estados da região Amazônia são desconsiderados quanto à avaliação da atividade turística 

(IBGE, 2019), o qual tem como foco apenas 12 estados localizados nas regiões tradicionais 

com atrativo turístico na região costeira do nordeste do Brasil. No Pará, o maior estado da 

Amazônia brasileira a nível populacional e segundo maior em extensão territorial, a 

gastronomia, a hospitalidade e o ecoturismo, são os principais atrativos.  

Na Amazônia, os botos são especialmente utilizados como atrações e interações 

turísticas, por serem animais carismáticos, mansos, fáceis de serem avistados em seu 

ambiente natural, endêmico (VIDAL, 2011) e fazerem parte do folclore (ROMAGNOLI et 

al., 2011). O boto-cor-de-rosa ou boto-vermelho como é conhecido popularmente 

Iniageoffrensis, pode ser encontrado no Brasil, na Venezuela, Bolívia, Equador e na Guiana 
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e está em perigo de extinção (IUCN, 2019). Ele é considerado como o maior golfinho de rio, 

onde os machos podem atingir em média 2,55m de comprimento e 200 kg enquanto as fêmeas 

podem atingir 2,25 m e 155 kg (MARTIN; DA SILVA, 2004). 

A interação entre os botos e os humanos podem trazer malefícios para ambos 

(VIDAL, 2011), assim como o ecoturismo não planejado pode gerar malefícios para uma 

região causando problemas ambientais, econômicos e socioculturais (FERREIRA; 

COUTINHO, 2002). Todavia, o turismo sustentável tende a equilibrar três eixos importantes, 

ele deve ser realizado de forma ecológica para que não ocorra depredação do meio natural, 

deve ser viável de forma econômica para gerar sustentabilidade e justo de maneira 

sociocultural (PEREIRA, 2004). 

Romagnoli (2010) considera que o conhecimento popular pode influenciar de forma 

positiva a conversação dos botos na Amazônia, pois as lendas e os mitos sobre eles causavam 

temor e respeito impedindo contato direto das pessoas com esses animais. A autora também 

considera que no decorrer dos anos, a região amazônica sofreu com a migrações de pessoas 

de culturas e percepções diferentes que foram se misturando e fazendo com que as lendas e 

os mitos perdessem o seu encanto. Desta forma, além da perda da crença mística, ela também 

considera queo estado de conservação dos botos se agravou ainda mais com o aumento da 

pesca comercial de forma indiscriminatória causando diminuição da disponibilidade de 

alimento dos botos e do crescimento desordenado do turismo. 

Neste contexto, nosso objetivo foi avaliar a percepção ecológica dos moradores locais 

antigos sobre a interação dos turistas com os botos de Mocajuba (Pará), para avaliar os 

impactos sobre a conservação dos botos, e desta forma contribuir para o entendimento da 

relação da comunidade anfitriã com a conservação dos recursos naturais e o turismo, os quais 

poderão subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas para o turismo na região 

Amazônica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. LOCAL DE ESTUDO 

Esta pesquisa foi realizada com moradores antigos do município de Mocajuba no 

estado do Pará (latitude de 02º35'31” sul e a uma longitude 49º28'60" oeste), pertence à 

mesorregião do nordeste paraense e à microrregião de Cametá (IDESP, 2011), distante 

aproximadamente 230 quilômetros de Belém, com acesso por via terrestre pela rodovia BR-
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422 e fluvial pelas Baías do Guajará, Marapatá e Rio Tocantins. Sua população estimada é 

de 26,731 habitantes e o índice de desenvolvimento humano estava em 0,575 em 2010 

(IBGE, 2019). 

 

2.2. TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa é do tipo descritiva pois caracteriza algo e é constituída pela análise de 

dados qualitativos (VOLPATO, 2015) utilizando como base um estudo de caso (NEVES, 

1996). Neste sentido, iremos descrever a relação entre os turistas e os botos tendo como base 

empírica a análise crítica do relato dos moradores antigos de Mocajuba. 

 

2.3. AMOSTRA 

Cinco moradores que viviam a mais de 50 anos em Mocajuba foram entrevistados, 

sendo três naturais dos interiores da cidade e dois de cidades do interior do Pará (Cametá e 

Tucuruí). Eles tinham o seguinte perfil, faixa-etária entre 50 e 79 anos, sendo três do sexo 

masculino e dois do feminino, possuíam ensino fundamental incompleto, três eram 

comerciantes locais, um era trabalhador rural e um aposentado. 

  

2.4. COLETA DE DADOS 

Os moradores foram entrevistados durante o mês de julho de 2019 utilizando 

perguntas semiestruturadas (ALEXIADES; SHELDON, 1996). Elas estavam relacionadas 

com a identificação do entrevistado, seus conhecimentos sobre os botos e relação (benéfica 

ou maléfica) com os turistas. Porém, antes da realização da entrevista as pessoas foram 

convidadas a participarem da pesquisa e quando aceitavam tinham que assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

O questionário tinha 23 perguntas, sendo elas perguntas abertas e fechadas, o qual foi 

aplicado pelo próprio pesquisador por meio de diálogo e gravado o áudio com o celular, 

quando concedido pelo entrevistado. Para a escolha dos entrevistados antigos que moram na 

cidade foi abordada a técnica de “snowball”, em que o primeiro participante de um estudo 

deve indicar um novo participante e assim sucessivamente até que a amostragem de dados 

seja completada (ALBUQUERQUE; LUCENA; NETO, 2008). 
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2.5. ANÁLISE DE DADOS 

No processo de análise, as respostas dos entrevistados foram transcritas e 

interpretadas para que se pudesse obter a percepção dos moradores sobre a relação dos 

turistas com os botos. As respostas dos cinco moradores antigos de Mocajuba em relação à 

cada pergunta do questionário foram categorizadas com base em seu contexto. Se fosse 

identificada alguma similaridade entre as categorias do mesmo contexto, então, as respostas 

foram agrupadas com o objetivo de gerar melhor síntese dos relatos,caso contrário, elas 

ficaram em categorias separadas para posteriormente serem consideradas como 

complementares ou conflitantes aos outros contextos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 INTERAÇÃO ENTRE TURISTAS E BOTOS 

 Os moradores antigos fizeram um breve histórico sobre a primeira aproximação e 

contato com os botos. A aproximação iniciou entre 1998 e 1999, quando um casal de botos 

migrou da Vila do Carmo para Mocajuba.  Nessa época, os vendedores de peixes do mercado 

antigo jogavam as sobras dos peixes no rio, as quais atraíram os botos para aquele local. 

Todavia, os botos começaram a interagir com mais intensidade com as pessoas porque eles 

eram alimentados pelos vendedores de forma frequente às manhãs, como forma de “agrado”.  

Quando construíram o novo mercado em 2005, os botos, já em maior número, ficavam na 

parte de baixo esperando que caíssem peixes para eles. Em 2013, houve a restruturação do 

Porto do Mercado para também constituir o Mirante do Boto uma vez que eles já haviam se 

habituado com a alimentação fácil que lhe será ofertada todos os dias pelos feirantes e 

turistas. 

 Sobre a lenda do boto, os moradores antigos relatam que ele é considerado um animal 

encantado que se transforma em um homem. Ele vai em festas, seduz as mulheres e as levam 

com ele para o fundo do rio, as devolvendo sem vida. Assim como também dizem que os 

botos assombram as casas das pessoas com seu assobio durante à noite. Quanto ao contato 

direto das pessoas com os botos, os moradores disseram que por algum tempo ele não 

ocorreu. Eles só os observavam de longe quando iam ao rio tomar banho ou lavar roupa. As 

mulheres, quando estavam no período menstrual evitavam ir ao rio por medo dos botos às 

encantarem. Isso ocorria porque eles também tinham medo e respeito pelo animal. Mas, 

atualmente eles já nadam junto com eles e os alimentam sem medo. Nesse contexto, parece 
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que o processo de aproximação que aconteceu nos últimos 30 anos contribuiu com mudanças 

na percepção moradores de Mocajuba, que são oriundos daquela própria região, sobre os 

botos passando a despertar interesse e curiosidade ao invés de medo. A perda da crença 

mística dos botos pelos amazônidas foi justificada por Romagnoli (2010) devido a mistura 

de diferentes culturas e percepções das pessoas que migraram para a região; podemos 

acrescentar que as experiências e conhecimentos acumulados por décadas pelos moradores 

locais também contribuem com mudar em sua percepção em relação aos botos.  

Quando os moradores antigos foram questionados se os turistas poderiam gerar algum 

mal aos botos, os relatos foram controversos. Alguns moradores disseram que os turistas 

podem maltratar os botos quando, por exemplo, jogam “foguetinhos”e tentam abraçá-los pois 

acaba deixando os animais assustados e irritados. Já outros moradores afirmaram que não 

ocorre maus tratos durante as interações devido a presença do guia turístico. Em relação aos 

malefícios que os botos podem causar aos turistas, a opinião dos moradores foi que eles 

podem mordê-los se sentirem que o seu espaço está sendo invadido. Mas, também acham os 

botos são animais dóceis e não apresentariam nenhum mal se tratados com respeito e 

cuidados e que ainda podem proporcionar aos turistas uma nova experiência com a natureza 

e registros fotográficos desse momento. Esses relatos indicam claramente que os moradores 

têm consciência dos malefícios sofridos pelos botos, da importância do guia turístico e dos 

incidentes que podem ocorrer com turistas. 

Molestar qualquer espécie de cetáceo, pinípede ou sirênio em águas brasileiras de 

forma intencional é considera da infração passível de multa(BRASIL, 2008). No Parque 

Nacional de Anavilhanas (Amazonas),a atividade de ecoturismo com os botos constitui uma 

exceção, visto que foi uma maneira de concentrar essa atividade que ocorria em mais locais 

da região para assim realizar o seu efetivo monitoramento e o treinamento dos guias (VIDAL, 

2011). As atividades atuais de tocar, nadar e alimentar os botos pela população local e turistas 

que ocorrem no Mirante dos Botos em Mocajuba podem ser interpretadas como infração por 

abuso animal,caso deliberadas e comprovadamente maléficas, como relatado pelos 

moradores antigos. Nesse sentido, os moradores poderiam ter um papel mais ativo em relação 

as atividades de interação dos turistas com os botos para coibir possíveis acidentes uma vez 

que eles adquiriram conhecimento prático nos últimos 30 anos. Além disso, a interação dos 

turistas com os botos poderia ser monitorada e o guia poderia receber treinamento para 
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utilização de práticas obrigatórias que garantam a segurança da população local, dos turistas 

e dos botos semelhantes as utilizadas no PARNA de Anavilhanas. 

3.2. IMPORTÂNCIA E ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Para a cidade, os moradores afirmaram que o turismo com botos pode trazer renda, 

alegria e reconhecimento, pois já até receberam visita de turista de outros países, como 

Portugal. Quanto às expectativas futuras em relação a esse turismo, eles consideraram que o 

turismo não pode gerar nada de negativo para a cidade. Pelo contrário, com essa interação 

cada vez mais ele trará reconhecimento da cidade, o aumento da economia local e a alegria 

para a população. Neste contexto, parece que os moradores possuem apenas uma perspectiva 

positiva em relação ao turismo, algo preocupante pois o turismo pode trazer com sigo tanto 

impactos positivos quanto negativos no âmbito social, econômico e cultural. Por exemplo, o 

turismo quando descontrolado pode causar mudanças rápidas na sociedade local e a 

economia se tornar exclusivamente dependente do turismo fazendo com que qualquer 

decaimento impacte diretamente a economia da região (FERREIRA; COUTINHO, 2002; 

RITCHIE; INKARI, 2006). 

Os botos foram considerados pelos moradores antigos também importantes para o rio, 

pois eles comem de tudo e são os que fazem o controle da pesca rasgando as malhadeiras dos 

pescadores que as deixam por muito tempo ou todos os dias no rio. Além de fazerem esse 

trabalho de forma involuntária como “um protetor do rio e dos peixes” na opinião dos 

moradores, os botos são importantes para sua vida porque fazem parte da cadeia alimentar, 

atraem turistas que compram nas vendas, cuidam do rio e proporciona que sempre haja peixe 

para alimentação. Ainda foram considerados como animais que não fazem mal algum e são 

bonitos para se admirar. As percepções dos moradores sobre a importância dos botos para o 

rio e para a vida deles indica consciência ambiental visto que se assemelha ao papel biológico 

dos botos no ecossistema; o qual corresponde em manter a qualidade do ambiente aquático 

da Amazônia por serem predadores de topo de cadeia alimentar e manterem a população de 

peixes sadias e em equilíbrio ao remover os indivíduos parasitados e doentes e se alimentando 

de espécies que estão em abundância (DA SILVA, 1983). 

Os moradores antigos ainda relataram que os pescadores interagem positivamente 

com os botos, quando os botos os ajudam a localizar os peixes e por isso são recompensados 

com a oferta de peixe. Todavia, eles também disseram que essa interação também pode ser 

negativa quando os botos rasgam as redes de pesca e então são agredidos pelos pescadores. 
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Portanto, com mais esses relatos fica mais evidente do conhecimento amplo (turistas, 

população local e pescadores) dos moradores antigos sobre os pontos positivos e negativos 

da interação com os botos. Cabe ressaltar, porém, que os botos podem se e malham nas redes 

de pescar, se tornando mais vulneráveis a agressões, a captura acidental e a morte (ALVES; 

ZAPPES; ANDRIOLO, 2012). Portanto, os moradores possuem conhecimento desses 

problemas e para que eles não ocorram é preciso que existam atividades e medidas voltadas 

para a conscientização ambiental e segurança dos botos. 

 Os botos foram considerados conservados pelos moradores devido serem observados 

em grande número, protegidos, cuidados e alimentados pela população de Mocajuba. 

Todavia, há contradição desse relato com os mencionados anteriormente onde afirmaram que 

os turistas e pescadores maltratam os botos. Com isso, parece que os moradores antigos ainda 

não estabeleceram uma ligação direta de causa e efeito entre os maus tratos realizados pelos 

turistas e pescadores com a conservação dos botos. Talvez essa ligação não foi feita devido 

os moradores não terem presenciado ou tomado conhecimento, através de outras pessoas no 

decorrer dos 30 anos, de episódios de maus tratos que resultassem em morte dos botos. 

Porém, a ausência desse conhecimento torna os botos mais vulneráveis a impactos devido a 

população não perceberem potenciais ameaças a sua conservação, tais como, como o conflito 

com pescadores (ALVES; ZAPPES; ANDRIOLO, 2012), nado e oferta artificial de 

alimentos pela população local e turistas (VIDAL, 2011; ALVES et al., 2011).Desta forma, 

seria relevante uma avaliação dos impactos de curto, médio e longo prazo do turismo sobre 

a população de botos de Mocajuba, visto que eles são animais em perigo de extinção (IUCN, 

2019) e a adoção de medidas de conservação dos botos com a finalidade de promover o 

ecoturismo na região (ROMAGNOLI et al., 2011; FERREIRA; COUTINHO, 2002). 

 

4. CONCLUSÕES  

A interação com os botos no Mirante do Boto em Mocajuba iniciou há cerca de 30 

anos atrás no Porto do Mercado e a aproximação aconteceu devido os vendedores de peixe 

jogarem restos de peixe no rio. Essa oferta artificial de alimento ocorre até hoje como forma 

de atrair os botos ao mirante e interagirem com os turistas. 

As experiências e conhecimentos acumulados por décadas pelos moradores locais 

também contribuem com mudar em sua percepção em relação aos botos causando perda da 

crença mística dos botos pelos amazônidas. 
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Os moradores antigos possuem conhecimento sobre os maus tratos que os botos 

sofrem pelos pescadores e turistas, mesmo sendo essa última mediada por guia turístico. 

Assim como também, dos incidentes que os botos podem causar a ambos. 

Na percepção dos moradores os botos são importantes para a cidade, o rio e a sua vida 

devido seu uso como atração turística, aumento da renda, equilíbrio do ecossistema e 

proteção dos peixes que servem para alimentação da população. 

Para que o turismo interativo com os botos seja uma atividade econômica que não 

gere malefícios para a região e animais é necessário o esclarecimento sobre os impactos 

positivos e negativos nas esferas sociais, econômicas e culturais, pois os moradores apenas 

relataram pontos positivos.  

De forma geral, os moradores têm consciência da sua relação e dos turistas com o 

ambiente e os botosembora eles ainda não estabelecem uma relação entre maus tratos que os 

botos sofrem pelos turistas e pescadores com a sua preservação, por isso, seria fundamental 

importância a participação dos moradores junto com os gestores públicos e comunidade 

científicana elaboração de medidas que garantam a segurança e bem-estar da população local, 

turistas e botos. 
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RESUMO  

Este artigo tem como finalidade apresentar uma breve abordagem histórica do Código 

Florestal Brasileiro foi criado em 1934, surgiu com a necessidade de preservar a floresta  para 

fins econômicos, em 1965, na tentativa de aperfeiçoar e melhorar surgi então um novo debate 

que levaria a criação de uma nova lei aprimorada que resguardasse o meio ambiente de ações 

predatórias, desde então muita coisa mudou. Deste modo, apresentamos neste trabalho 

algumas reflexões acerca do tema, analisando as bases fundamentais alteradas nos últimos 

anos pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República.   A base teórica 

da pesquisa se assenta no estudo de material bibliográfico, envolvendo livros, artigos 

científicos e busca em sites. A abordagem é descritiva. A metodologia está centrada na 

análise documental e análise racional da situação. O objetivo é mostrar os avanços e 

retrocessos da política para o meio ambiente, refletindo o código florestal e suas implicações. 

Quanto aos resultados é percebido que o atual código florestal, interfere no meio ambiente 

demostrando em pouco tempo de aplicação, verdadeiros contrastes ao código anterior, 

contribuindo em determinados situações, para a promoção de impactos aos ecossistemas de 

uma maneira geral no território nacional. Assim, exigindo ação coletiva da sociedade civil 

organizada, com fins de propor novos debates que possam auxiliar e minimizar possíveis 

ações exacerbadas de grupos econômicos, preservando a vida e minimizando impactos do 

clima, do solo, da água, da fauna e flora.  

Palavras-chave: Código Florestal Brasileiro. Meio Ambiente. Ecossistemas.  

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental.  
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1. INTRODUÇÃO  

O estudo em questão tem como pedra angular trazer à tona uma abordagem histórica 

do Código Florestal de 1965, elencando vários conceitos previstos em seu texto, com a 

finalidade de aproximar mais o cidadão de seus direitos, para que possa ter em mãos os 

mecanismos para aprimorar seu conhecimento nesta área, e, posteriormente, fazer um 

paralelo com o atual Código Florestal e traçar seu juízo crítico acercadas mudanças, 

percebendo se houve retrocesso ou não na proteção ambiental. 

O código Florestal Brasileiro é conhecido popularmente como um conjunto de leis 

que impõe as regras de como devemos manejar a vegetação nativa brasileira. Além do mais, 

ele nos remete a quantidade de áreas que devem ser preservadas e quais as regiões são 

autorizadas a receber os diferentes arranjos produtivos para o meio rural. 

 Quando procuramos ir mais a fundo nos deparamos com uma ampla formulação em 

si, pois o primeiro código florestal brasileiro, criado em 1934, surgiu com a necessidade de 

preservar a floresta  para fins econômicos, já que a produção cafeeira que ocorria a época, 

estava acabando totalmente com vegetação principalmente na região sudeste do país, como 

as florestas detinham  todos os matérias que a indústria precisava, criava-se então uma forma 

de amenizar seu desgaste de seus recursos naturais e fazer seu uso de forma racional.  

Em um segundo momento de nossa história, mais precisamente em 1965, na tentativa 

de aperfeiçoar e melhorar surge então um novo debate que levaria a proposição para a criação 

de uma nova lei aprimorada que resguardasse o meio ambiente de ações predatórias em 

tempos passados.  

Assim, cria-se o novo código florestal advindo da lei 4771/65, revogado pela lei 

12.651 de 25 de maio de 2012. Essa nova atualização traz consigo dois elementos 

importantes, que se perpetuam ainda hoje, que são as Reservas Legal (RL) e áreas de 

Preservação Permanente (APPs) destinado às propriedades rurais. A partir destas inserções 

temporais e legais pergunto: as análises reflexivas sobre o tema apontam avanços ou 

retrocessos para a política ambiental brasileira? 

2. ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O CODIGO FLORESTAL BRASILEIRO 

2.1 breve histórico do código florestal brasileiro 

Em um primeiro momento, é imperioso salientar certa distorção quanto à 

nomenclatura da referida lei. Esta deve ser tida como uma lei específica, já que, atendendo 
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ao verdadeiro significado da palavra “código”, o sentido a que se chegaria seria uma reunião 

de legislações que disponham sobre o assunto ambiental, não sendo o caso. Entretanto, todo 

o Direito está sujeito aos costumes, portanto, é natural e necessário não confundir os institutos 

jurídicos, ainda que seus nomes tragam confusão. Seja lei ou código, iremos tratar aqui da 

Lei Federal 4.771/65. Grifos nosso. 

“A reformulação do Código levou três anos de debate entre dezenas de 

especialistas e, em 15 de setembro de 1965, o então presidente Humberto 

de Allencar Castelo Branco, sancionou a Lei Federal 4.771. O novo Código 

Florestal, modernizador, embora tenha aperfeiçoado alguns dos 

instrumentos da antiga lei, manteve seus pressupostos e objetivos”: evitar 

ocupação em áreas frágeis, obrigar a conservação de uma parcela da flora 

nativa para garantir um mínimo de equilíbrio ecossistêmico e estimular a 

plantação e o uso racional das florestas. Trinta anos depois o Brasil 

registrou o maior índice da história de desmatamento na Amazônia com 

mais de 29 mil quilômetros quadrados devastados no período” 

(SOSFLORESTAS, 2011). 

“O Código Florestal de 1965 nasceu da necessidade de reformulação do Código de 

1934. O avanço da mecanização agrícola, das monoculturas e da pecuária extensiva poderia 

vir a causar danos irreparáveis, caso não fossem regulamentados” (SOSFLORESTAS, 2011). 

Instituído em 1965, foi e continua sendo um instrumento de importância elementar 

para a sociedade brasileira. Porém é percebido que este ilustre documento, assim como 

centenas e talvez milhares de outras leis não são acessadas pela população. Portanto, 

fragilizando toda uma política pública voltada para o equilíbrio socioambiental. Pois, o 

cidadão não informado, dificilmente compreenderá a relação natureza/homem de forma 

equilibrada (VALLE, 2011). Grifos nosso. 

Se os seres humanos de certa forma possui ojeriza aos instrumentos de controle, 

também, no nosso caso, nem os especialistas conseguem dar conta de acompanhar a profusão 

com que as leis são criadas. Sem falar nas resoluções e portarias, nas superposições e no 

excesso de detalhamento expressos, presentes neste cabedal de informações que muitas vezes 

ficam distantes da compreensão da maioria da população brasileira(SOSFLORESTAS, 

2011). 

Com objetivo de preservar os diferentes Biomas, que foi denominado a” quarta parte 

“dos imóveis rurais, destinado a criação de Reserva Legal, o código florestal de 1965 e os 

demais instrumentos, estabeleceram a quantidade de exploração do uso do solo tanto como a 

vegetação (BRASIL, Lei nº 12.651/2012). 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
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Em 1986, a lei 7.511/86, efetua uma alteração muito significativa, temos a 

modificação do regime da reserva florestal, que até então permitia o desmatamento de 100% 

da mata nativa, sendo preciso plantar espécies nativas no local, inclusive exóticas. Cerca de 

três anos depois do antigo código, cria-se uma nova lei, a 7.803/89 que ao contrário da 

anterior determinou que nas reservas legais fosse feita prioritariamente com espécies nativas, 

dando ênfase ao reflorestamento nas áreas que se tinha necessidade (VALLE, 2011).  

A partir de 1996, o código florestal passou a ser modificado por diversas Medidas 

Provisórias, a última em 2001, MP 2166-67 no ano de 2001. Desde a década de 1990, há uma 

forte discussão por parte de representantes rurais, que analisam o código como uma ameaça 

para o desenvolvimento de suas atividades no campo, o que tem tornado o grande desafio de 

sua implantação como também seu desenvolvimento, impossibilitando desta forma o seu 

verdadeiro papel (IBID). 

O Código Florestal brasileiro, com 45 anos de vida, se já divorciado de conhecimentos 

científicos da época, tem artigos que ficariam muito bem num relato histórico para mostrar 

os avanços da ciência e da tecnologia. Se quando foi feito, as larguras das faixas de proteção 

de rios e córregos, por exemplo, foram estabelecidas de forma aleatória, imaginem os seus 

significados nos dias de hoje, com os instrumentos e conhecimentos que temos para 

caracterizar os ecossistemas brasileiros e determinar os procedimentos necessários para suas 

conservações.  

Qualquer pessoa, com um mínimo de informações sobre as variabilidades das 

paisagens brasileiras, será capaz de estranhar que uma mesma regra seja aplicável ao país 

inteiro.  

A exemplo, segundo Nascimento et al. (2017) o bioma Amazônia compreendido 

como um conjunto de 17 diferentes ecossistemas, abrigando o maior número de espécies de 

plantas com flores, de anfíbios ou de pássaros do mundo, seria justo que se aplique a mesma 

lei? Ou seria um caso especial, já que esta parte do país passa a ter a atenção mundial e incide 

sobre o equilíbrio do planeta? [...].  

[...] incide sobre a Amazônia Legal, nove diferentes unidades da federação o que 

corresponde todos os sete estados da região norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins), mais a porção oeste do Estado de Maranhão e o Estado de Mato 

Grosso, representando na Amazônia Legal, aproximadamente 61% do território brasileiro, 

[...] mas o Brasil não é apenas a Amazônia Legal, temos outros ecossistemas valiosos e 
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importantes como o do Pantanal, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica e do Pampa” 

(NASCIMENTO et al., 2018, p.26-27). 

Assim, o primeiro código florestal brasileiro instituído no ano de 1934, determinava a 

preservação de ¾ da mata nativa de um imóvel rural. Trinta anos depois aconteceu a criação 

do código que esteve em vigor até os dias de hoje, que definiu a proteção da Área de 

Preservação Permanente (APP) e a criação de uma reserva legal de 50% na Amazônia e 20% 

no restante do país. Em 1999, começaram os primeiros debates no Congresso Nacional para 

a modificação do código. Entre idas e vindas, no entanto, o documento vigente foi aprovado, 

apenas em 17 de outubro do ano passado (BRASIL, Senado Federal, 2012). 

O que muda? 

Com o novo código, muitas coisas mudaram. A presidente Dilma Rousseff aprovou 

a mudança de 32 artigos e vetou outros nove. A anistia para quem desmatou ilegalmente até 

2008, por exemplo, está mantida na lei. No entanto, um artigo aprovado que dizia que os 

estados deveriam estabelecer as faixas de recomposição para proprietários que degradaram 

Áreas de Preservação Permanente, as APPs, foi vetado e agora à sanção isenta as multas para 

quem recuperar as APPs (IBIDEM). 

Outra alteração aparece no Crédito Ambiental. A proposta apresentada pela Câmara 

concedia crédito a quem havia desmatado antes de 22 de julho de 2008. Agora, no entanto, o 

proprietário tem cinco anos para recuperar a APP ou não poderá receber o crédito (BRASIL, 

Lei nº 12.651/2012). 

O artigo referente às Áreas Urbanas também passou por modificações. O texto da 

Câmara permitia a urbanização das áreas de restinga e mangue desde que a função ecológica 

das áreas naturais, estivessem comprometidas. Com o veto, as áreas de apicuns, salgados e 

zonas úmidas continuam como APPs. Os manguezais, também, devem ser preservados 

(BRASIL, Lei nº 12.651/2012). 

A recomposição de matas ciliares para pequenas propriedades não irá variar de acordo 

com a largura do rio, mas sim de acordo com o tamanho da propriedade. A faixa a ser 

recomposta varia de 5 a 15 m. Áreas com mais de quatro módulos, margeadas com rios mais 

largos que 10 m, podem ter uma faixa de até 100 m. Antes, o artigo previa que imóveis em 

APPs deveriam ter a vegetação em margens de rios recompostas em 15 metros (BRASIL, 

Lei nº 12.651/2012). 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
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Com esse grande número de mudanças, os debates e protestos ao novo Código 

Florestal são muitos. No entanto, pesquisadores não acreditam em um retrocesso, mas sim 

em um novo caminho. Isso porque, com um texto que não considera apenas os aspectos 

ambientais, mas também os econômicos e os sociais, o Brasil dá um passo à frente no que 

diz respeito à sustentabilidade (JORNAL DO SENADO FEDERAL, 2012). 

2. METODOLOGIA  

A base teórica da pesquisa está assentada no estudo de material bibliográfico, 

envolvendo artigos científicos e busca em sites. A abordagem é descritiva, quanti-qualitativa, 

centrada na análise documental e análise racional da situação. O objetivo é mostrar os 

avanços e retrocessos da política para o meio ambiente, tendo a reflexão do código florestal 

como foco da pesquisa. 

3. ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 O código Florestal Brasileiro em si, abrange e protege todos os Biomas Brasileiros e 

suas diversidades, envolvendo a fauna e flora, resguarda uma porcentagem de área para 

criação das reservas legais, com critérios percentuais diferenciados para os diversos biomas:  

Para o Bioma Amazônico ficou estabelecido que uma parcela de 80% do imóvel deve 

ser preservada com florestas primárias destinados a criação de reserva legal; no Bioma 

Cerrado 35% do imóvel e 20% em área de campos gerais, incluindo suas características 

principalmente por ter uma vasta floresta de clima tropical. Contudo no Bioma Cerrado essa 

porcentagem é diferente sendo 20%, desde as arvores baixas até os troncos retorcidos etc. 

(BRASIL, Lei nº 12.651/2012). 

Para o Bioma da Caatinga também fica com 20% sendo que devia ser mais, pois é um 

bioma exclusivamente do Brasil, não sendo encontrado em outro lugar do mundo, o Bioma 

Mata Atlântica fica com 20%, apesar de apresentar uma grade diversidade, como 

manguezais, vegetação de restingas, entre outros. 20 % para o Bioma Pantanal, que é 

composto de vegetação pantaneira, gramíneas, árvores de médio porte, arbusto etc. Para o 

Bioma Pampa ficou destinado 20%, levando em consideração sua formação que é 

basicamente feita por gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte (BRASIL, Lei nº 

12.651/2012). 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-publicacaooriginal-136199-pl.html
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Hoje um dos fatores extremamente preocupantes se dá no Bioma Amazônico, pois o 

desmatamento se assevera e com a estiagem prolongada, os focos de incêndios são constantes 

e prejudiciais, no qual tem afetado a fauna e a flora dos diversos ecossistemas das Amazônia, 

onde segundo dados do Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais – INPE, revela que o 

desmatamento e as queimadas  em 2019 só aumentaram, por exemplo: de 01 de janeiro a 25 

Agosto de 2019, na Amazônia houve 75.000 focos de queimadas, isso sem contar com as 

áreas que foram desmatadas, sendo visível nas imagens por satélites (INPE. 2019; TRATA 

BRASIL, 2019). 

  A partir dos dados e informações é possível uma análise interpretativa de que, 

atualmente, a situação do meio ambiente no Brasil é preocupante, começando pelo solo, que 

cada dia que passa as áreas degradadas só aumentam, sendo que esse problema decorre de 

práticas irracionais do uso, na qual muitas das vezes se torna irreversível recuperá-lo a ótica 

de quem efetua essa prática (TRATA BRASIL, 2015).  

A floresta está sendo devastada dias após dias, por pessoas que visualizam a 

destruição do meio ambiente como meio econômico, tirando dos animais o seu habitat junto 

com seu alimento, o resultado disso são os problemas inerentes ao clima (temperatura, ar e 

água) manifestadas a cada ano. Incidem aí as fortes chuvas, que provocam assoreamento de 

rios, lagos, igarapés, etc. (INPE, 2019) 

 Outro aspecto é a degradação dos solos, tornando-os menos produtivos, uma vez que 

destruído dificulta o desenvolvimento de práticas agrícolas, outros fatores decorrentes disso 

são as erosões, pois uma vez retirada as florestas o solo fica desprotegido, a chuva em grande 

quantidade danifica, sendo um grande problema para as bacias hidrográficas e até mesmo a 

desertificação [...] que afeta a biodiversidade aquática, como os peixes, impactando de forma 

direta ou indireta na natureza (GUERRA, 2013).  

Assim, mesmo com suas nuances e contradições, ainda assim, é um instrumento 

balizador das políticas ambientais para a prática legal de “desenvolvimento” associado a 

sustentabilidade com vistas a geração de riquezas necessárias para auxiliar a prática produtiva 

o mais racional possível. (NEVES,2017). Grifos nosso. 

Para não concluir entende-se que a grande problemática do código Florestal Brasileiro 

é sua gestão, ou seja, não sabemos empregar ou muito menos buscar fazê-lo uso. Atribuímos 

sua função ao governo ou aos seus comandados e, para reverter esse quadro precisamos nos 
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tonar protagonistas da sua atuação e função, buscando transformações concretas e orgânicas, 

tanto por parte da sociedade como dos seus dirigentes. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A política ambiental nos últimos dois anos tem se constituído mais uma vez o centro 

das atenções mundiais. Importantes debates retomam a preocupação com as políticas 

públicas adotadas pelos governos sul americanos, na tentativa de encontrar um caminho que 

respeite a soberania das nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento socioeconômico 

com vistas a permanência da ação global para o meio ambiente. 

 Não se pode permanecer de braços cruzados, ficar estagnados à espera do caos para 

então, se terem políticas atuantes, efetiva e próspera. Se faz necessário, no cotidiano definir 

critérios e proeminências que visem a redução da produção de resíduos tóxicos ou não que 

são lançados todos os dias na natureza. É necessário consciência, educação e práxis, 

indispensáveis ao sujeito que precisa mudar hábitos e conceitos. São claras as evidências do 

dia a dia, marcado por ações urbanas e rurais que degradam e agridem de forma violenta os 

preceitos de justiça socioambiental. 

Precisamos urgentemente, cada vez mais nos atentar para essa situação, pois no 

mundo contemporâneo tem se parecido correntes fortes presentes e atentas aos 

desdobramentos da economia mundial e da multiplicidade de ações danosas aos rios e mares 

como os que ocorreram ultimamente na costa brasileira, com o petróleo que se imagina ter 

vindo de outros países. Implicando graves problemas a natureza marinha e trazendo 

consequências desastrosas para muitas famílias que tem suas vidas emergidas por esses 

espaços como meio de sobrevivência e reprodução.  

Quando se utiliza as ferramentas certas adequadas é possível resultados, no qual 

possamos usá-los como aspectos exponenciais para vencermos esses paradigmas, que 

influenciam nossa concepção de mundo em relação a natureza. E, particularmente não sei ao 

certo a dimensão que a destruição da natureza pode causar a nós mesmo, mas é possível 

dialogar, discutir, analisar essas situações, propondo mudanças tanto no código, mas também 

nas pessoas. 

Dominar a natureza foi a chave para o sucesso de nossa espécie, ao longo tempo as 

gerações repassam que devemos cada vez, mais buscar domínio sobre a mesma, mas  a busca 
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por esse domínio não tem limites, dizima a vida de animais silvestre, sem chance de alguma 

defesa, destrói as florestas nativas deixando apenas seus troncos de recordações de que ali 

um dia existiu vida, ainda analisando esse parâmetro o homem já dominou tudo, agora está 

buscando formas que possa mostrar que se tem domínio, mas a busca incessante  pelo 

domínio,  flagela a vida no qual acaba levando  a decadência, isso será o futuro se não 

mudarmos nossos pensamentos e nossas praticas  em relação a esse tema. 
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RESUMO  

Criado na década de 50, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

configurando-se atualmente como uma política pública usada pelo Estado tendo como 

princípio a segurança alimentar e nutricional através da oferta de alimentos de qualidade para 

os alunos, além de também funcionar como mercado para a inserção de pequenos 

agricultores. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo detectar os principais problemas 

enfrentados pelos agricultores familiares do Município de Nova Timboteua/PA no fator de 

produção e na comercialização com o PNAE. Além disso, também procurou-se investigar 

quais os entraves que a entidade executora do PNAE no município possui na hora de 

implantar o programa para com osprodutores. O estudo é considerado como de caso, quanto 

a abordagem, consiste em uma pesquisa qualitativa, adotando como procedimento técnico 

pesquisa documental, através de aplicação de questionário e coleta de dados. Os resultados 

obtidos permitem inferir que, apesar do PNAE representar uma oportunidade para a 

agricultura familiar, o mesmo representa ainda, um enorme desafio para os agricultores 

familiares locais, existindo uma grande desorganização entre os mesmos, refletindo 

diretamente para que haja uma produção em escala insuficiente para atender a demanda do 

PNAE no município. 

 

Palavras-chave: Segurança alimentar e nutricional. Políticas públicas. Agronegócio 

familiar. 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas públicas 
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1. INTRODUÇÃO  

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi criado no ano de 1955, 

com a nomeação de “Campanha de Merenda Escolar”. Durante as primeiras décadas, o 

PNAE foi um projeto centralizado,como cardápio e a aquisição de alimento feito pelo 

Ministério da Educação via processo licitatório. A partir da Lei nº 8.913/94, houve a 

descentralização dos recursos, as secretarias estaduais e municipais de Educação, a partir de 

repasses, assumiram todo processo, configurando-se atualmente como uma política pública 

usada pelo Estado que tem como princípio a segurança alimentar e nutricional através da 

oferta de alimentos de qualidade para os alunos, funcionando também como mercado para a 

inserção de pequenos agricultores(RODRIGUES et al., 2017; SCHABARUM; TRICHES, 

2019). 

 Com a promulgação da Lei nº 11.947/2009 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), ficou estabelecido que no mínimo 30% dos recursos repassados para 

os estados e municípios devem ser destinados à aquisição de alimentos oriundos da 

“agricultura familiar ou dos empreendimentos familiares rurais” (MACHADO et al., 2018). 

 Assim, de acordo com Rodrigues et al. (2017), a junção entre a alimentação escolar e 

a agricultura familiar é capaz de promover uma importante transformação na realidade social 

do País, contribuindo para que “alimentos diversificados, sazonais, com vínculo regional e 

até mesmo orgânicos, produzidos por agricultores familiares, possam ser consumidos 

diariamente pelos alunos da rede pública de educação”. 

 Nesse sentido, a falta de fomento aos agricultores familiares do município de Nova 

Timboteua, no Nordeste paraense, vem refletindo negativamente em todo o processo 

produtivo, como consequência,criam-se barreiras no momento de comercialização dos 

produtos junto ao PNAE, assim, se identifica que os agricultores do município necessitam de 

estímulo para o melhoramento da produção, através de incentivos e reconhecimento dos 

mesmos nas políticas públicas da área. 

 Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo detectar os principais problemas 

enfrentados pelos agricultores no fator de produção e na comercialização com o PNAE. Além 

disso, também procurou-se investigar quais os entraves que a entidade executora do PNAE 

no município possui no momento de implantação do programa para com os produtores. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo 

 Nova Timboteua foi criada pelo Decreto Lei nº 4.505/43, com território 

desmembrado do município de Igarapé-Açu. O local se estende por cerca de 489,9 km² 

(Figura 1). Com uma população estimada, segundo o IBGE (2019), em 15.363 de 

pessoas. 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

2.2 Metodologia  

O estudo é considerado como de caso, que segundo Gil (2009), é 

(...) uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 

ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outros delineamentos já considerados (GIL, 2009, p.54). 

Tratando-se da abordagem, consiste em uma pesquisa qualitativa, adotando como 

procedimento técnico pesquisa documental, através coleta de dados no município e a 

aplicação de dois questionários semiestruturados com 5 perguntas abertas 

cada.Osformulários foram aplicados a 11 pessoas, durante o periodo de  20 de outubro  a 5 

de nivembro de 2018. O público alvo foi composto de: (i) 

agricultoresfamiliaresquetrabalhavamcomofornecimento de produtos para aquisição de 
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merenda escolar no município, e (ii) atores da entidade executora doprograma no município. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com os diferentes atores 

envolvidos na pesquisa. 

3.1 Dificuldades encontradas segundo os agricultores 

De acordo com os resultados obtidos junto aos agricultores de Nova Timboteua, 

evidenciou-se que ainda existe uma grande desorganização entre os mesmos, o que reflete 

diretamente para que haja uma produçãoem escalainsuficiente para atender a demanda do 

PNAE no município. 

Além disso, mesmo que para a maioria dos entrevistados os preços estabelecidos 

para a compra de seus produtos sejam justos (visto que é igual a do ao preço trabalhado 

pelo comércio local,sendo realizada uma pesquisa antes da elaboração dos valores),a maior 

necessidade dos agricultores está na hora de preparo da terra para o plantio. Haja vista que, 

os maquinários destinados pela gestão do município são disponibilizados em épocas 

diferentes da real necessidade dacultura a ser plantada. 

Ainda, de acordo com os mesmos, o incentivo dos gestores do município, além de 

pequeno, é considerado falho. Contudo, tal fato não interfere na produtividade dos 

agricultores. 

Nesse sentido, oMinistério do Desenvolvimento Agrário (MDA) aponta como 

principais oportunidades do PNAE, em relação à agricultura familiar: (i) a capacidade de 

transformar agricultores familiares em fornecedores de alimentos de modo diversificados 

e com produtos de qualidade; (ii) a sensibilização das Prefeituras almejando o PNAE como 

instrumento de desenvolvimento local; (iii) a conscientização da sociedade no que diz 

respeito à necessidade de hábitos alimentares saudáveis; e (iv) a preservação das tradições 

alimentares locais e da produção com baixo impacto ambiental (BRASIL/MDA, 2015). 

Outro aspecto analisado com relação aos agricultores é a dependência dos mesmos 

junto ao PNAE, fazendo com que não haja uma busca por novos mercados, fato não 

condizente com a real proposta do programa,visto que o mesmo tem como principal 

objetivo incentivare levar o agricultor a melhorar suaprodução. 
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Segundo Fabricio et al. (2000), o surgimento e crescimento desse tipo de mercado 

representa uma oportunidade para o agronegócio familiar, resultando na organização de 

atores e agentes sociais e econômicos, viabilizando assim, as compras realizadas pelas 

diversas esferas do poder público federal, estadual e municipal para atender as 

necessidades dos programas oficiais voltados à alimentação em escolas, hospitais, 

restaurantes populares, distribuição de cestas básicas e outros. 

Para os entrevistados, os principais ganhos a partir da adesão ao Programa Nacional 

de Alimentação foram: diversificação na produção; aumento da quantidade produzida; 

qualificação do agricultor para a melhoria da qualidade dos produtos; especialização para 

o trabalho na agroindustrialização; oportunidade de outros meios de comercialização;e 

aumento da receita das unidades produtivas, através do aumento do volume de venda, o 

que contribui para proporcionar uma maior qualidade de vida. 

Atualmente são entregues 22 produtos diversificados diretamente no depósito da 

secretaria municipal de educação do município. 

Resultados semelhantes foram relatados por Rodrigues et al. (2017), em pesquisa 

realizada sobre a aquisição de alimentos da agricultura familiar pelo PNAE no município 

de Alegre/ES, para o autor,  

(...) É de grande importância essa nova oportunidade de acesso ao 

mercado que o PNAE vem dando aos agricultores familiares, como 

alternativa de geração de trabalho e renda e incentivo à permanência no 

campo. Além disso, também contribui para dinamizar a economia local, 

já que eles também são consumidores, tanto de insumos e bens de 

produção como de produtos e bens de uso doméstico. Desse modo, 

aumenta-se a eficiência das políticas sociais [...] na medida em que está 

aplicando seus recursos financeiros em prol do desenvolvimento agrícola 

local, incentivando a diversificação de culturas para garantir um cardápio 

variado e equilibrado nas escolas públicas, ao mesmo tempo que 

proporciona melhor distribuição da renda (RODRIGUES et al., 2017, p. 

107). 

 

3.2Dificuldades encontradas segundo a entidade executora 

A partir das informações repassadas por alguns representantes da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) do município, existem alguns aspectos determinantes 

que contribuem diretamente para uma possível execução efetiva do PNAE. Os mesmos 

afirmam quemesmo existindoumaboarelaçãoentreentidadeexecutora-fornecedora,os 

agricultores precisam melhorar a qualidade de alguns produtos de oferta, além disso, os 

mesmos não estariam sendo capazes de suprir as demandas de produtos para a 
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merendaescolarlocal. 

Outro aspecto levantado pelos articuladores do PNAE diz respeitoàimportância de 

se adquirir produtos oriundos da agricultura local, no intuito demelhorar a qualidade do 

cardápio e oferecer suporte nutricional. E que é efetuada conforme determina a Lei 

11.947/09. 

Outro fator levantado pelos articuladores é que o PNAE se estabelece como uma 

política que permite aos gestores disseminarem uma cultura voltada ao crescimento 

econômico sustentável local, considerado o compromisso com o meio ambiente, com a 

saúde pública, e com a equidade social. Desta forma os agricultores vislumbram a 

oportunidade de elevarem sua renda, por meio da garantia de compra da sua produção, 

conforme quantidade estabelecida em contrato, orientados pela legislação vigente. 

Nesse sentido, para Morgan e Sonnino (2010),  

(...) Quando empregadas adequadamente, as compras públicas – o poder 

de compra – podem produzir um serviço de alimentação escolar 

sustentável que proporciona dividendos sociais, econômicos e ambientais, 

ao mesmo tempo em que promove a cultura da sustentabilidade 

(MORGAN; SONNINO, 2010, p.72). 

Ainda sobre o assunto, de acordo com Ferigollo et al. (2016), o PNAE garante o 

resgate e valorização de hábitos alimentares regionais, contribuindo para diversificar os 

cardápios, valorizando o consumo de comidas saudáveis e além disso, auxiliando na maior 

distribuição de renda e fortalecimento da economia das regiões brasileiras.Assim, nota-se 

diversos benefícios advindos de uma real efetivação da mesma. 

 
4. CONCLUSÃO  

Portanto,entende-seimprescindívelacontinuidadeeampliaçãodoPNAEpara o 

fortalecimento de uma política de alimentação escolar e desenvolvimento da agricultura 

familiar local, gerando emprego e renda e exercendo importante papel enquanto 

instrumento de sustentabilidade nas suas diferentesdimensões, 

reconhecendoaAFcomoelementodefundamentalimportânciaparaasobrevivência humana, 

seja na vida escolar como em qualquer outro seguimentosocial. 
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RESUMO  

Este trabalho tem como finalidade demonstrar as práticas pedagógicas dos professores do 

ensino básico que foram desenvolvidas em sala de aula, tendo como fundamento a dinâmica 

do uso de elementos didáticos clássicos revisados, cujos resultados refletiram excelente 

desempenho na avaliação dos alunos do Ensino Fundamental e Médio da Escola Tenente 

Rêgo Barros no decorrer no ano letivo de 2019. As ferramentas pedagógicas, desenvolvidas 

por cinco professores das disciplinas História, Geografia e Língua Portuguesa, 

corresponderam às atividades de Seminários, Mapa Mental, Análise Filmográfica e Cadernos 

de História-Enem. Para tanto, trabalhou-se com as ferramentas pedagógicas verificando a sua 

importância no processo ensino-aprendizagem, além dos benefícios identificados no 

momento da sua aplicação nas condições de aprendizagem quantitativas e qualitativas. Os 

resultados apontam para o desempenho satisfatório dos alunos diante dos fenômenos sociais 

que lhes foram apresentados e para o enfrentamento crítico de situações-problema na vida 

cotidiana e em exames institucionais. Observou-se o empenho dos estudantes no 

desenvolvimento da capacidade de selecionar dados e informações de diferentes fontes, da 

desenvoltura vocal e do raciocínio linguístico e histórico na resolução das questões de 

múltipla escolha. As atividades propostas contribuíram para a motivação, a reflexão dos 

temas e a elaboração de argumentação consistente adequada a cada ano de ensino. 

 

Palavras-chave:Ferramentas pedagógicas. Ensino Básico. Interatividade. 
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1. INTRODUÇÃO  

As práticas pedagógicas dos professores do Ensino Básico devem sempre ser 

avaliadas e reavaliadas, para que se possa dispor, dentre outros aspectos, de noções analíticas 

das suas produções didáticas com o intuito de refinamento do seu universo profissional. Posto 

desta forma, os professores devem refletir sobre a sua ação, isto é, avaliar a sua práxis 

pedagógica, tendo como referência o seu cotidiano, o contexto social, para assim construir 

uma metodologia que transforme o agir docente (ROMANI, 2010). 

Nossodevir pedagógico é revestido de profunda vitalidade revisional, isto é, 

buscamos (re)ver nossas metodologias de forma constante e contínua para mantê-las cheias 

de vida e interessantes, tanto para nós como para nossos alunos. E (re)verneste contexto, têm 

duplo significado: um que nos leva a noção de rever, ou seja, examinar cuidadosamente, com 

intenção de melhorar; e a outra noção, no plano figurado, é ver no sentido de ter uma visão 

ou um olhar específico sobre a realidade. Em nosso caso,equivale a um olhar pedagógico 

específico de cada professor, com a sua lente científica sobre a realidade. 

Entendemos que não há sobreposição de visões, apenas um compartilhar de 

concepções pedagógicas distintas, que se complementam ao longo de nossa jornada 

profissional. Trocamos ideias, transferimos acervos bibliográficos, germinamos motivações, 

produzimos materiais didáticos de forma solidária. Esse ideário é definido como educação 

de caráter interativo, visando reunir a ‘interação-mediação’ conforme proposto por Vygotski 

(apud FERREIRA, 2008).Sombreados por este pensar de interatividade educativa 

(FERREIRA, 2008), organizamos nossas metodologias e práticas pedagógicas neste artigo. 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho é composto por quatro metodologias que conversam e convergem entre 

si, isto é, um diálogo interativo, para compor parte de nossa práxis pedagógica na Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Tenente Rêgo Barros no ano letivo de 2019, nas turmas de 6o 

e 9o anos do Ensino Fundamental e no 3o ano do Ensino Médio2.Estruturamos nossa 

metodologia em quatro ferramentas pedagógicas3 desenvolvidas por cinco professores das 

seguintes disciplinas: História, Geografia e Língua Portuguesa. Cada metodologia foi 

 
2. As turmas dos 6o anos são do Professor Francisco Melo (Geografia); as turmas do 9o ano são do 

Professor Marcos Santos (História); as turmas 3o ano do ensino médio são dos Professores Rosa 

Pereira, Walter Jr. (História) e Vanda Amin (Língua Portuguesa) 
3 Cf. SILVA, T. R. Et al. O uso de ferramentas pedagógicas no desenvolvimento de objetos de 

aprendizagem. Revista de Informática Aplicada, Volume 9, Número 1, 2013.  
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aplicada,conforme planejamento anual, compreendendo as atividades de Seminários, Mapa 

Mental, Análise Filmográfica e Cadernão de História-Enem 2019, com descrição respectiva 

a seguir. 

2.1 A FERRAMENTA SEMINÁRIOS 

A concepção predominante sobre seminário se conjuga ao entendimento do 

desenvolvimento expositivo de linhas conceituais sobre um assunto ou diversos assuntos para 

um determinado público. Sendo uma excelente ferramenta pedagógica na comunicação 

científica e educacional. Etimologicamente, o vocábulo seminário advém do latim 

seminarium, significando “viveiro de plantas”, e foi agregado ao ensino acadêmico com o 

sentido de ato de fazer germinar as ideias, interpenetrado pela discussão. Seu caráter atual 

corresponde a um congresso científico, cultural ou tecnológico. E, mais estritamente, 

corresponde à técnica de ensino em que o grupo de estudo debate um ou mais temas 

apresentados por um ou vários alunos, sob direção do professor responsável pela disciplina 

(ALMEIDA; COSTA, 2017). 

Neste caso específico, os alunos do 6o ano do Ensino Fundamental estão numa fase 

intelectual em que não se permitem certos mergulhos teóricos profundos, todavia, o 

seminário desenvolvido com esses estudantes teve caráter de estímulo à pesquisa, bem como 

de aprimorador de estudos dirigidos e estimulador da competência oral-expositiva. Nesse 

contexto, o professor estendeu esse leque pedagógico para os seus alunos, sem a exigênciade 

toda a erudição fomentada no círculo acadêmico. 

2.2 A FERRAMENTA MAPA MENTAL 

Podemos definir Mapa Mental como um procedimento de registrar informações, para 

assim poder observar como está se comportando a mente de um interlecutor/aluno. Entende-

se que essa técnica permite organizar os pensamentos e utilizar as capacidades mentais, isto 

é, deve tornar possível verificar uma série de ideias a respeito de um tema central, as quais 

se entrelaçam e compõem o assunto. Esse método de ensino possui alguns componentes em 

comum, como os tópicos com seus conteúdos, símbolos, palavras e desenhos (KEIDANN, 

2013). 

Por isso, o mapa mental foi o instrumento utilizado como método de ensino para duas 

turmas do 9o ano na disciplina de História.Nos meses de maio, junho e agosto de 2019,o 

professor apresentou diversos mapas mentais, a fim de evidenciar aos discentes como fazê-

los e, dessa forma, mostrar sobre a importância desta ferramenta para a organização, a síntese 
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e a prioridade de informações no papel, utilizando para isso pequenos resumos relacionados 

aos conceitos de História, Populismo e Política Desenvolvimentista, abordados em sala de 

aula, de maneira que tais recursos pudessem estimular as memórias e as reflexões sobre o 

conteúdo ministrado (KRAISG; BRAIBANTE, 2017). 

Nesta sequência didática, para concluir a aplicação da ferramenta metodológica, foi 

desenvolvida uma atividade avaliativa usando o Mapa Mental, cuja montagem foi realizada 

pelos 30 alunos de cada turma, com o auxílio do livro didático de história4, evidenciando os 

conceitos de Populismo, no governo Vargas e Jânio Quadros, entre 1945 a 1964, e os 

impactos da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek (1956-1961). 

2.3 A FERRAMENTA ANÁLISE FILMOGRÁFICA 

O avanço das mídias de comunicação e das tecnologias da inteligência, de acordo 

com Lucia Santaella (2013), representa um movimento amplamente favorável aoprocesso de 

aprendizagem, uma vez que as formas de aprender também se modificam e se expandem no 

movimento da cultura digital.O produto fílmico é, conforme Cordeiro e Amâncio (2005), o 

artefato informacional que resulta de atividade proveniente de uma expressão artística 

construída geralmente de forma coletiva, integrando o domínio do científico e do 

tecnológico. Desse modo, há singularidade nos sujeitos que produzem o audiovisual e 

naqueles que o recepcionam, todavia ambos estão no domínio do subjetivo, da experiência 

existencial. 

Nestes termos,a aplicação da Análise Filmográfica (CORDEIRO; AMÂNCIO, 2005), 

a partir do documentário Fisionomia Belém,surgiu como a possibilidade de desenvolver nos 

estudantesdo 3o ano do ensino da Escola Tenente Rêgo Barros (ETRB)uma visão crítica e 

integradora da vida e do mundo, evidenciando o desenvolvimento das competências leitora 

e escritora, que são, cada vez, mais exigidas na contemporaneidade. A escolha do 

documentário fundamentou-se no fato de sua produção e lançamento terem ocorrido no 

período do aniversário de 400 anos da cidade de Belém (2014-2016), tendo como diretores 

os pesquisadores em Comunicação, Filosofia e Antropologia Relivaldo Pinho e Yasmin 

Pires. 

A leitura do audiovisual possibilitou estabelecer ilações com os conteúdos e saberes 

da História, Geografia, Filosofia, Literatura e Artes, conduzindo para reflexões sobre as 

 
4PELLEGRINI, Marco César et al. Vontade de saber História. 9º ano. 3ª edição. São Paulo: FTD, 

2015. 



 

 

254 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

representações de diferentes linguagens na produção do conhecimento, especificamente 

relativas à constituição do espaço urbano e às relações sociais na capital paraense. Fisionomia 

Belém5foi exibido aos alunos durante as aulas agendadas previamente para cada uma das três 

turmas do 3o ano, na segunda quinzena de março. Em seguida, foi aplicado a Ficha Técnica, 

a qual os alunos preencheram no decorrer da semana. O instrumento conteve questões 

relativas à produção (ano, duração, elenco, espaço), direção, fotografia, música, linguagem, 

temas e as contribuições do documentário para a formação cidadã do espectador/aluno.Como 

parte do processo avaliativo, a produção da ficha objetivou incentivar a sensibilidade e a 

criticidade a partir da recepção e da análise do documentário, cujas linguagens e recursos 

expressivos compõem os elementos de caracterização dos sistemas de comunicação e 

informação contemporâneos. 

2.4 A FERRAMENTA CADERNO DE HISTÓRIA-ENEM 

A produção de dois Cadernos de Questões de História, para o Exame Nacional do 

Ensino Médio 2019, fez parte de um projeto de preparação com a finalidade de proporcionar 

um atendimento didático-pedagógico especializado aos alunos do 3o ano do Ensino Médio 

da Escola Tenente Rêgo Barros. Buscando englobar uma das quatro áreas do conhecimento, 

denominada Ciências Humanas e suas Tecnologias, com abrangência dos assuntos 

relacionados à História Geral e Brasil.  

O eixo teórico central da produção deste material, além de selecionar as questões de 

acordo com os temas mais abordados no período de 2009 a 20186, levou em consideração as 

habilidades mais destacadas no referido período para dar suporte robusto para os alunos nesta 

reta final de intensos estudos e preparação para a “batalha” do Enem. A primeira etapa do 

processo consistiu no planejamento geral da estrutura do Caderno, definindo as temáticas e 

o tipo de questão a serem contemplados para o processo seletivo do Enem7.  

 
5 Após a exposição do filme, foi proposto um debate sobre os conteúdos apresentados pelo elenco: 

Edyr Augusto (jornalista e escritor), Lázaro Magalhães (jornalista e músico), Eder Oliveira (pintor), 

Ernani Chaves (filósofo e professor), Fernando Segotwick (cineasta). Cada um dos profissionais – 

paraenses e moradores de Belém – apresentou uma visão ou percepção da cidade, com convergências 

de teorias e algumas divergências. 
6 Cf. Conteúdos mais cobrados no Enem. Disponível em: http://appprova.com.br/wp-

content/uploads/2016/06/Infografico-Conteudos-mais-cobrados-no-ENEM-de-todos-os-tempos.pdf. 

Acesso em 10 out 2019. 
7Esta etapa abrangeu os meses de agosto e setembro. Havendo o lançamento do 1o Cadernão no dia 

19 setembro de 2019. 

http://appprova.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Infografico-Conteudos-mais-cobrados-no-ENEM-de-todos-os-tempos.pdf
http://appprova.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Infografico-Conteudos-mais-cobrados-no-ENEM-de-todos-os-tempos.pdf
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A capa customizada dado Caderno 1 destaca o Coliseu Romano como representação 

do Berço da República, cujo conteúdo é trabalhado no 3o ano do Ensino Médio com o 

subtítulo “Brasil República”. Evidenciam-se dois alunos na parte superior direita com a frase 

Dominus Temporis, que significa “Senhor do Tempo”. Nosso entendimento é de que o aluno 

deve ser o senhor do seu tempo de estudo; o senhor das suas escolhas; o senhor dos seus 

sonhos; e o senhor das suas conquistas; um verdadeiro “gladiador” do conhecimento. Na 

parte inferior, destaca-se uma ampulheta que extravasa sangue com o dizer “Aprovação”. 

Seu significado representa a dedicação de todos os alunos do “Terceirão 2019” aos estudos, 

nesse contagiante e tenso processo de decisões em suas vidas. 

Figura 1 – Reprodução das capas do Caderno 1 e 2.8 

 

Fonte: Os Autores, 20199. 

A capa comemorativa do Cadernão 2 faz alusão aos 78 anos da Escola Tenente Rêgo 

Barros10, trazendo em primeiro plano, na parte inferior, a orla de Belém ao entardecer, com 

a estampa do Ver-o-Peso. Este plano é completado pelo busto do Tenente Rêgo Barros, 

havendo ao fundo parte da hélice do seu avião, um ConsolidatedCommodore, que aparece à 

sua frente sobrevoando a Baía do Guajará, para ilustrar a rotina deste aviador. Complementa 

esta paisagem o contorno Norte-Oriental da Região Amazônica com a frase “Asas da 

Educação na Amazônia”.Na parte inferior do desenho inserimos as abas de um pergaminho 

com a frase “78 anos de história dedicados à educação”. Essa inscrição exprime a concepção 

que temos da História, tomando-a metaforicamente como a “mãe da sociedade”, visto que 

 
8 Os detalhes da arte de capa dos Cadernões 1 e 2 foram produzidos com o intuito de demonstrar 

intimismo e laços de afeição entre os professores e os alunos, a partir de um constructo teórico da 

seara paradigmática de Paulo Freire (NASCIMENTO; et al., 2013). 
9 As gravuras foram idealizadas pelos Professores Rosa Claudia e Walter Jr, com a arte de Tony. 
10 A imagem é uma forma de aprendizado e conhecimento, devendo ser bem utilizada e explorada, 

podendo ser articulada a um texto, e passível de ser interpretada (LITZ, 2008). 
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tudo é eivado de história e memória, pois os fatos pulsam a nossa volta para nos dar 

identidade social. A expressão latina MeritusVadem, “ganhar confiança”, é a nossa 

mensagem para os alunos: adquiram confiança e sigam firmes no “voo” desafiador do Enem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste campo apresentamos os resultados das nossas práticas pedagógicas 

desenvolvidas no ano letivo de 2019, conforme especificadas no item que se refere à 

metodologia. No que diz respeito à prática pedagógica Seminário, foi possível observar o 

desempenho dos alunos frente às condições de expositores de conteúdos permitindo analisar 

a desenvoltura vocal, o raciocínio linguístico e o uso de recursos didáticos.Deste fato, para 

constatar a aprendizagem dos alunos, elaboramos um quadro do desempenho por habilidades 

demonstradas nos seminários, descritas no gráfico 1. 

Gráfico1 – Perfil Didático dos Alunos no Seminário 

 

A análise do gráfico 1, quanto a modulação vocal, constamos que25e 19alunos 

apresentaram bom e excelente desempenho, respectivamente. Quanto ao uso do recurso, 16 

e 21 alunos ficaram com desempenho avaliativo entre bom e excelente. Este quadro indica 

que a ferramenta seminário atingiu os objetivos propostos, criando as condições para o 

desenvolvimento do raciocínio linguístico, maior memorização, melhoria no nível de 

leitura.Ao coletarmos as impressões de alguns alunos, quanto as suas apresentações, estes 

relataram que gostaram, mas ficaram nervosos: “– Acredito que fizemos uma boa 

apresentação, porém o nervosismo nos barrou um pouco e não nos permitiu fluir melhor com 

nossa fala” (Alunas A e B, 6A2) / “– Achamos que a nossa apresentação foi boa, só que na 

hora de responder as perguntas nós nos complicamos um pouco e precisamos falar um pouco 

mais alto” (Alunas C e D – 6A2). 
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Gráfico 2 – Mapa Mental: Populismo 

 

Gráfico 3 – Mapa Mental: Política 

Desenvolvimentista 

 

Na análise dos gráficos 2 e 3, identificam-seas vantagens e as dificuldades específicas 

dos alunos das turmas A e B que não acertaram totalmente, pois, na temática Populismo, 23 

alunos atingiram 50% de acertos e na temática Política Desenvolvimentista, 39 alunos 

atingiram 50% de acertos. Quanto ao número de alunos que zeraram o mapa mental, o 

quantitativo é insignificante, apenas um aluno das duas turmas para cada proposta temática. 

Desta forma,por meio da ferramenta mapa mental é possível atender as perspectivas 

pedagógicas de aprendizagem (FILHO; FERRREIRA; DA SILVA;MOREIRA,2012, 

p.6).Destarte, compreende-se que o mapa mental viabiliza que os discentes possam construir 

um conhecimento balizado na classificação, na síntese, na memorização, na criação e no 

raciocínio colocado a postos pelo professor. 

A ferramenta Análise Filmográfica, por meio da exibição do documentário 

Fisionomia Belém e da produção da Ficha Técnica11 pelos alunos do 3o ano do Ensino Médio, 

sinaliza a possibilidade de compreensão das realidades da Belém contemporânea por meio 

de narrativas, imagens e discursos produzidos sob olhares distintos (filosofia, jornalismo, 

literatura, cinema), que foram observados pelos alunos. Portanto, em grande maioria, os 

espectadores/alunos assinalaram a representação de outra cidade ou região, diferente da 

exibida nas narrativas midiáticas, cujas imagens exprimem ideias tradicionalistas, folclóricas 

ou míticas. Os alunos conseguiram perceber criticamente a condição da Belém urbana, 

metrópole que vivencia os contextos socioculturais e econômicos característicos de qualquer 

outra cidade grande do Brasil e do mundo.  

 
11Na ficha técnica, especificamente, foram apresentados aos alunos os seguintes questionamentos: 

Quais contribuições do documentário para a sua formação enquanto cidadão belenense (ou morador 

da cidade)? De que forma essa leitura da cidade se diferencia de outras sobre Belém ou sobre a 

Amazônia? 
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Em relação à ferramenta pedagógica Caderno de História-Enem, deve-se considerar 

que os dados indicam que quanto maior o número de questões resolvidas pelos alunos, como 

forma preparatória, maiores se tornam as suas possibilidades de acerto na situação real diante 

do Exame. Por isso houve grande participação e empenho dos estudantes na resolução das 

questões apresentadas, ampliando-se a discussão e a reflexão como elos para a consolidação 

dos conhecimentos ministrados em aula; mostrando-se uma ferramenta valiosa no processo 

de ensino-aprendizagem na disciplina de História. Como se pode constatar no gráfico4, o 

qual sinaliza que as avaliações dos alunos, em relação ao Cadernão de História, foram 

consideradas excelentes. Destacaram a importância das questões conforme as habilidades 

propostas pelo exame. O Caderno de revisão possibilitou aos alunos uma retenção de 

conteúdos e um melhor conhecimento no tipo de questões do Enem. Deve-se enfatizar que 

nas atividades práticas são consideradas de “alta utilidade”, pois possibilitam aumentar o 

desempenho dos alunos após intensificar as resoluções de questões, tornando-se o melhor 

caminho para o processo de aprendizagem (DUNLOSKY; RAWSONet al., 2013). 

 

Gráfico 4 – Avaliação Qualitativa e Quantitativa do Cadernão de História Enem12 

 

Portanto, os Cadernos 1 e 2de questões de História contribuíram na aprendizagem dos 

alunos pelo fato de terem sido utilizadas questões que fazem parte das provas do Enem dos 

anos anteriores e estão vinculadas aos conteúdos dos anos finais do Ensino Básico, sendo 

incluída a preparação para o exame do Ensino Médio. 

4. CONCLUSÃO 

As ferramentas pedagógicas trabalhadas pelos professores visaram à preparação dos 

alunos em desempenhar e reconhecer suas potencialidades teórico-práticas mediante aos 

desafios do processo ensino e aprendizagem. Fizeram parte do projeto 5 (cinco) professores 

 
12Importante informar que as avaliações qualitativas e quantitativas são referentes ao Cadernão 1. 
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da ETRB, com o devido atendimento dos planejamentos anuais de 2019.O matiz deavaliação 

Seminários para os alunos do 6oano se mostrou com efeitos positivos no processo ensino e 

aprendizagem, extraindo-se dos alunos efeitos sobre a sua confiança e empenho na realização 

desta atividade.O Mapa Mental para os alunos do 9oano viabilizou que os discentes pudessem 

construir um conhecimento, em que a classificação, a síntese, a memorização, a criação e o 

raciocínio compuseram um olhar mais detalhado e elucidativo sobre os conceitos de História 

do Brasil delimitados para o 9o ano. 

No caso específico, aos alunos do último ano do Ensino Básico, refletiu-se sobre 

narrativas, imagens e discursos a respeito da Belém contemporânea, veiculados pelas mais 

diversas linguagens e tecnologias.É um exercício histórico-filosófico tão importante quanto 

à leitura dos livros impressos e demais fontes das mídias tradicionais. Em relação ao projeto 

Cadernão de História, proporcionou aos alunos o aperfeiçoamento das múltiplas habilidades 

por meio da resolução das questões selecionadas nos Cadernos, conciliando a aquisição de 

conhecimento crítico com a aplicação das resoluções das questões constantes nos Cadernos 

1 e 2, visando o melhor desempenho para o Enem. 
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RESUMO  

A adoção de sistema de gestão ambiental- SGA para o processo de tratamento de esgotos 

juntamente com o aumento nos investimentos, pode tornar o saneamento básico mais 

eficiente, no sentido de incorporar princípios do desenvolvimento sustentável, para 

elaboração de práticas gerenciais que propiciem uma melhor eficiência no desenvolvimento 

das atividades de um empreendimento, responsável pelo tratamento dos efluentes urbanos. 

Cabe ressaltar que nas etapas do tratamento existe a geração de resíduos sólidos e outros 

poluentes, originários das etapas físico-químicas ou biológicas que devem ser consideradas 

no gerenciamento. Desta forma, o objetivo da pesquisa é propor a implantação do SGA em 

uma estação de tratamento de esgoto localizada no munícipio de Paragominas - PA. O 

método de abordagem da pesquisa realizada é o qualitativo, a coleta de dados ocorreu a partir 

da visita à Estação de Tratamento e realização da entrevista semi-estruturada, A partir da 

análise do funcionamento e etapas de tratamento, pode-se observar os seguintes aspectos da 

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, tais como: geração de lodo, emissão de gases 

odorantes, poluentes atmosféricos e produção de resíduos. A elaboração de uma análise dos 

aspectos e impactos ambientais na ETE permitiu sugerir propostas e programas que estejam 

em consonância com os objetivos do sistema de gestão. As propostas apresentadas com base 

no SGA para a ETE, se evidenciam como minimizadora dos aspectos negativos atreladas as 

etapas de tratamento para obter uma mudança na postura da empresa e maior controle sobre 

o sistema, o que resulta em diversos benefícios à empresa, além de melhorar a imagem do 

empreendimento perante aos diversos agentes sociais. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento. Impactos ambientais. Tratamento de esgoto.  

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental.  
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1. INTRODUÇÃO  

A gestão ambiental se introduz na sociedade, mais especificamente no meio 

empresarial, para atuar nos empreendimentos, de forma a desenvolver uma política de 

desenvolvimento sustentável, em que priorize a redução e controle dos impactos danosos 

sobre o meio ambiente. Com isso, ao gerenciar os aspectos ambientais, levando em conta os 

requisitos legais, a empresa pode adquirir certificados de excelência, como por exemplo, a 

NBR ISO 14001 que trata dos Sistemas de Gestão Ambiental - SGAs(BARBIERI, 2017).  

Os SGAs têm como objetivo dotar as organizações com um sistema de gestão eficaz, 

de forma a equilibrar a proteção ambiental, a prevenção de poluição com as necessidades 

socioeconômicas e a produtividade. A partir da formalização dos procedimentos 

operacionais, do monitoramento do processo e a melhoria contínua dos procedimentos, de 

modo que, possibilite a redução da emissão de resíduos e o menor consumo de recursos 

naturais (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2010).  

Deste modo, a adoção de sistema de gestão ambiental para o processo de tratamento 

de esgotos com o aumento nos investimentos, pode tornar o saneamento básico mais 

eficiente, com ganhos ambientais consideráveis e melhor preservação do ambiente natural, 

principalmente dos recursos hídricos (OLIVEIRA, 2011).  

Uma vez que a falta de tratamento do esgoto resulta em diversos problemas como o 

surgimento de doenças endêmicas, contaminação de recursos naturais, além de atingir outros 

setores da esfera municipal, através de consequências como o aumento de recurso gasto para 

a saúde pública, visando o tratamento de enfermidades ocasionadas pela falta de saneamento 

nas regiões (SANEPAR, 2019).   

Em suma, a aplicação de um SGA possibilitaria maximizar os benefícios atrelados ao 

tratamento de efluente. Com isso, a elaboração desse trabalho justifica-se, pois, o mesmo 

baseia-se no preceito do desenvolvimento sustentável. Visto que, o processo de tratamento 

de efluentes geralmente, acabam por gerar resíduos sólidos e outros poluentes, originários 

das etapas físico-químicas ou biológicas. A relevância da pesquisa é vincular o tratamento 

de efluentes com a geração mínima de impactos ambientais. 

Logo, o objetivo da pesquisa é propor programas com base no SGA em uma estação 

de tratamento de esgoto localizada no município de Paragominas - PA. Com os seguintes 

objetivos específicos: (I) Estudar o processo de funcionamento da ETE; (II) Identificar os 
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aspectos negativos do sistema de tratamento de esgoto e (III) Sugerir programas e ações de 

acordo com os objetivos do SGA. 

2. METODOLOGIA 

O método de abordagem da pesquisa realizada é o qualitativo, com objetivos 

explicativos e procedimentos bibliográficos, documentais e de estudo de caso. Quanto à 

natureza da pesquisa, ela é aplicada, pois, foi realizada para gerar conhecimentos de aplicação 

prática (implantação de Sistema de Gestão Ambiental), dirigidos à solução de problemas 

específicos (aspectos negativos decorrentes do processo produtivo da Estação de Tratamento 

de Esgoto) (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A coleta de dados ocorreu a partir da visita à Estação de Tratamento e realização da 

entrevista semi-estruturada, com a superintendente de controle ambiental da Empresa. A 

entrevista semi-estruturada,consiste em perguntas abertas que permite ao entrevistado a 

liberdade de falar abertamente sobre o assunto elencado (GIL, 2002). As perguntas efetuadas, 

seguiram um roteiro de questões previamente formuladas, composto com cerca de 20 

perguntas, que abordam questões pertinentes ao SGA, tais como: contexto de operação da 

ETE, manuseio e destino de resíduos gerados, relação da organização com a comunidade ao 

entorno e os demais eventos relacionados às atividades da estação de tratamento. 

O levantamento de dados documentais foi realizado com recorte temporal situado 

entre 2008 a 2018, exceto a literatura do ano de 1994 e 2002, com base nos descritores: (a) 

Sistema de gestão ambiental; (b) Impactos e aspectos de ETEs; (c) Gerenciamento de 

efluentes. Utilizaram-se os buscadores de livre acesso, como Scientific Eletronic Library 

Online – SciELO, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

e Receita Federal.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1CARACTERIZAÇÃO E PROCESSOS DA EMPRESA 

3.1.1 - Características e Descrição dos processos 

O objeto de estudo é uma Agência de Saneamento de Paragominas, responsável pelo 

abastecimento público de água e pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto. A empresa 

se caracteriza como uma empresa de médio porte, possui como atividade econômica principal 

a captação, tratamento e distribuição de água e atividade econômica secundária, a gestão de 
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redes de esgoto. A principal matéria-prima utilizada é a água do manancial do Rio Uraim e 

o esgoto bruto dos bairros.   

O esgoto bruto, objeto de discussão deste trabalho, éresultante das residências de um 

conjunto habitacional pelo programa financiado do Governo Federal, denominado Minha 

Casa Minha Vida. Os processos de tratamento têm o objetivo de diminuir o potencial 

poluidor do esgoto para que o mesmo ao retornar ao meio ambiente, não cause degradação 

(VAN HAANDEL; LETTIGA, 1994).  

Uma ETE convencional visa a remoção dos sólidos grosseiros, sólidos em suspensão 

e matéria orgânica e deve ser constituído por tratamento preliminar, primário, secundário e 

desinfecção (PEDROSO, 2015).  

O processo identificado na ETE, está dividido em três etapas, as quais são constituídas 

da captação, primeira e segunda etapa de tratamento, até se alcançar o produto final que é o 

efluente tratado (figura 2): 

Figura 2 - Processo de tratamento do efluente. 

 

Fonte: autores (2019). 

 

A captação é feita por meio da rede de esgoto que direciona o efluente até a ETE, 

onde se inicia a primeira etapa do tratamento. Esta etapa, definida como tratamento primário, 

envolve a retirada de sólidos grosseiros contidos nos esgotos, para evitar riscos as tubulações, 

bombas, transportadores, peças especiais e remoção parcial da carga poluidora (BRITO et 

al., 2015).  

No tratamento primário da ETE, são utilizadas barras de ferro instaladas em paralela 

inclinadas e o seu espaçamento é definido pelo tamanho dos materiais a serem retidos. 

Segundo relato informal do operador da estação, é muito comum a chegada de resíduos 

sólidos totalmente inadequados a serem descartados na rede de esgoto, o que demonstra a 

falta de sensibilização por parte dos moradores em descartar corretamente seus resíduos. 
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Nesse sentido, a ação de descartar incorretamente o resíduo pode estar intrinsecamente 

atrelada a inassiduidade na realização da educação ambiental (SILVA; SANTOS; SILVA, 

2013). 

A segunda etapa ou tratamento secundário, no que lhe concerne, tem por objetivo 

degradar compostos carbonáceos presentes no efluente (PINTO, 2019). Na ETE este 

processo ocorre de forma biológica em reatores anaeróbios do 

tipoUpflowAnaerobicSludgeBlanket – UASB (reator anaeróbio de fluxo ascendente). 

Ainda na segunda etapa do tratamento, ocorre o tratamento terciário ou desinfecção 

do efluente, que se refere à remoção de consistentes poluentes específicos que 

complementam o tratamento secundário, como organismos patogênicos, que neste caso é 

feito pela dosagem de cloro. 

A ETE opera com uma eficiência operacional média de 80% na remoção da matéria 

orgânica, lançando seus efluentes nas águas do Rio Uraim, de acordo com as condicionantes 

da sua licença de operação e com a Resolução CONAMA n°430:2011. 

O produto deste processo produtivo é o efluente tratado, que é despejado no corpo 

receptor, o rio Uraim. Como subproduto, a estação também produz lodo e o biogás. O lodo 

resultante do esgoto é retirado uma vez ao mês, na limpeza dos reatores e é destinado ao 

aterro controlado do município. Já o Biogás, passa pelo tratamento de lavagem com leite de 

Cal e é solto na atmosfera. 

3.1.2 - Aspectos negativos resultantes do processo produtivo 

Os possíveis impactos ambientais ocasionados por ETEs no meio físico, biótico e 

antrópico, podem ocorrer desde a fase de construção das estações, até a operação e mesmo 

após desativação. Desta forma, a partir da análise na ETE, observaram-se os seguintes 

aspectos negativos nas etapas de tratamento, tais como: geração de lodo, emissão de gases 

odorantes, poluentes atmosféricos e produção de resíduos.  

Visto que, o gerenciamento do lodo de esgoto da ETE, é uma atividade de grande 

complexidade e alto custo, que, se for mal executada, pode comprometer a qualidade do meio 

ambiente, como promover alteração da característica do solo e da água, além de emitir gás 

metano para o meio (PEDROZA et al., 2010). Por conta disso, ele deve ser gerenciado 

adequadamente, para mitigar impactos ambientais.  

Quanto a emissão de gases odorantes, decorrente da etapa do tratamento biológico. O 

método utilizado na ETE para controlar a dissipação do odor, é o da absorção (lavador com 
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água). No entanto, os poluentes são transferidos para uma nova fase ao invés de serem 

destruídos, além do que, esse método não pode remover a maioria dos compostos orgânicos 

voláteis(CHERNICARO et al., 2010). 

Em relação aos resíduos gerados no gradeamento, se a disposição do material retido 

for realizada de forma inadequada e sem tratamento, pode ocasionar a geração de odores e 

proliferação de insetos nos locais ou nos recipientes utilizados para armazenagem do material 

removido (TARDIVO, 2009).  

Quanto as embalagens de produtos químicos, quando abandonadas sem nenhum 

cuidado adequado no ambiente geram resíduos químicos tóxicos, que são descartados em 

aterros e lixões e que, sob a ação da chuva, podem migrar para águas superficiais e 

subterrâneas, contaminando os lençóis freáticos (SANTOS; MACHADO; SANTOS, 2014). 

A presença de óleo residual na estação de tratamentodificulta a eficiência e encarece 

o tratamento nas estações. Pois, é necessária uma quantidade superior de produtos químicos 

para a neutralização do efluente contaminado com o óleo, por conta disso, carece também, 

de um maior volume de recursos financeiros (BARROS et al., 2018).  

3.1.3 - Programas propostos 

A elaboração de uma análise dos aspectos e impactos ambientais na ETE permitiu 

sugerir propostas e programas que estejam em consonância com os objetivos do sistema de 

gestão, os quais são: (I) mitigar os impactos ambientais adversos e potenciais efetivos 

adversos, (II) auxiliar à organização no atendimento aos requisitos legais, (III) impulsionar 

o melhoramento contínuo operacional e gerencial, (IV) realizar o controle ou influência no 

modo que o serviço da agência é realizado, utilizando uma perspectiva de ciclo de vida, que 

possa prevenir o deslocamento involuntário dos impactos ambientais dentro do ciclo de vida 

e (V) possibilitar maior interação entre a comunidade ao entorno e entre as partes 

interessadas. 

3.1.3.1– Programa de Educação Ambiental  

A função da implementação deste programa consiste em proporcionar orientações das 

práticas e procedimentos operacionais, em consonâncias com os princípios da 

sustentabilidade e dos requisitos gerenciais, contidos nas normas base para implementação 

de um sistema de gestão. Desta forma é atuar no processo de conscientização, e sensibilização 

dos colaboradores incorporando a variável ambiental em seu cotidiano. 
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O programa de educação ambienta visa amenizar: (I) a elevada quantidade de resíduos 

sólidos inadequados que chegam ao tratamento preliminar e (II) a quantidade de resíduo 

lipídico retido na caixa de gordura. Para isso, é necessário atuar na fonte inicial do problema, 

ou seja, na percepção ambiental da comunidade ao entorno. Então, pode-se inferir que para 

alcançar o patamar de um sistema sustentável, é necessário instaurar a educação ambiental 

na sociedade, a partir da promoção da conscientização dos indivíduos (ROOS; BECKER, 

2012). 

3.1.3.2 - Programa de gerenciamento do efluente e resíduos 

O programa de gerenciamento do efluente visa reduzir as problemáticas relacionadas 

as questões ambientais a partir do manuseio e descarte apropriado de resíduos provenientes 

do gradeamento, compostos por detritos de diversas origens; das embalagens de produtos 

químicos e do gerenciamento adequado do lodo. Nesse sentido, analisou-se cada etapa dos 

processos da ETE e sugeriram-se algumas ações conforme a quadro 2. 

 

3.1.3.3 - Programa de monitoramento e adoção de indicadores de desempenho 

O programa de monitoramento e adoção de indicadores de desempenho, visa 

promover a melhoria contínua no gerenciamento. Os indicadores possibilitam conhecer a 

real situação que se deseja modificar, além de estabelecer as prioridades, identificar os 

objetivos e traduzi-los em metas, podendo assim, acompanhar de modo eficaz o andamento 

dos trabalhos, avaliar os processos, adotar os redirecionamentos necessários e verificar os 

resultados e impactos obtidos (ALMEIDA; NUNES, 2014). 
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Quadro 2 - Propostas de ações baseadas nos objetivos do SGI. 

Etapa Finalidade Proposta de ações Literatura 

 

Preliminar 

(gradeamento, 

caixa de areia 

e gordura) 

 

Evitar o acumulo dos 

resíduos em locais 

inadequados, o 

acumulo de resíduos 

retidos e elevar 

eficiência do 

processo. 

 

- Instalação de caixa vedada para abrigar 

os resíduos até a disposição final; 

- Efetuar a limpeza constante das caixas, 

para otimizar a operacionalidade da ETE. 

 

 

Marchi, 

2009. 

 

Tratamento 

secundário 

(reatores 

anaeróbicos) 

 

Evitar o manuseio e 

destinação 

inadequada do lodo, 

realizar o descarte da 

embalagem do 

produto químico, 

utilizada nessa etapa, 

de forma correta. 

 

- Implantação de um leito de secagem na 

ETE; 

- Remover os restos do produto e 

posteriormente, encaminhar o resíduo 

para as lixeiras de coleta seletiva. 

 

Marchi, 

2009; 

Rodrigues et 

al., 2018. 

Tratamento 

terciário/ 

segunda etapa 

(desinfecção) 

Mitigar impactos 

ocasionados ao 

gerenciamento 

indevido do produto 

químico 

- Realizar o descarte da embalagem de 

forma apropriada, com o frasco 

totalmente vazio e deposita-lo no local 

apropriado para a coleta seletiva 

- Realizar o monitoramento contínuo da 

quantidade de cloro na água, 

- Reutilização de parcela da água para 

fins não-potáveis, 

- Sugerir a implantação do método de 

desinfecção pela radiação UV. 

Lobo; 

Costa; 

Wisbeck, 

2016. 

Fonte: autores (2019). 

Com a adoção dos indicadores é possível mensurar a eficiência dos programas, 

atrelando estes indicadores as metas estabelecidas, segundo os objetivos a serem alcançados 

pela implantação dos programas gerenciais. Com indicadores baseados na norma de gestão 

da ambiental temos: 

Indicadores de Condição Ambiental que permitem gerar informações sobre a 

qualidade do meio ambiente no entorno do empreendimento com resultados de medições 

atendendo aos padrões e regras ambientais estabelecidas pelas normas e dispositivos legais 

vigentes; 
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Indicadores de Desempenho Ambiental classificados em Indicadores de 

Desempenho de gestão – com informações relativas às práticas gerenciais do 

empreendimento; e os Indicadores de Desempenho Operacional – com dados relativos às 

operações dos processos de tratamento de efluentes. 

 

4. CONCLUSÃO 

A proposta de implantação dos programas com base no SGA na ETE, se evidencia 

como minimizadora dos aspectos negativos atrelados as etapas de tratamento, como: geração 

de lodo, geração de resíduos, emissão de gases odorantes e poluentes atmosféricos. A partir 

da identificação dos aspectos atrelados aos impactos, sugeriram-se os seguintes programas: 

desenvolvimento de educação ambiental, gerenciamento de efluente e algumas ações, que 

podem promover a agência elementos de um modelo de gestão eficaz que possibilite o 

desenvolvimento sustentável. Em suma, a proposta de aplicação do SGA visa obter maior 

controle sobre o sistema, o que resulta em diversos benefícios a empresa, além de melhorar 

a imagem do empreendimento perante aos diversos agentes sociais. 
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RESUMO 

A sociedade atual explora os recursos naturais para produzir alimentos e bens materiais de consumo, 

sem se preocupar com o poder de regeneração dos mesmos, que não se mantêm ou não se regeneram 

na mesma proporção em que são retirados. Nesse sentido, a discussão sobre qualidade do solo 

intensificou-se, quando a comunidade científica, consciente da importância do solo para a qualidade 

ambiental, começou a abordar, nas publicações, a preocupação com a degradação dos recursos 

naturais, a sustentabilidade agrícola e função do solo. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar indicadores de qualidade e sustentabilidade dos solos em diferentes sistemas de cultivo do 

IFPA Campus Castanhal. O estudo foi realizado em três ecossistemas: Mata, sistema agroflorestal e 

pasto, utilizando indicadores de sustentabilidade e atribuindo valores aos mesmos, posteriormente 

dispostos em gráfico tipo ameba para melhor representação. Observou-se que, na área de mata, os 

indicadores de estado de resíduos, cobertura do solo, desenvolvimento das raízes, cor, odor, matéria 

orgânica, profundidade do solo e compactação obtiveram valores desejáveis para a sustentabilidade 

e qualidade do solo. A área de Saf’s apresentou valores desejáveis para os indicadores atividade 

biológica, estado de resíduos, cor, odor, matéria orgânica, profundidade do solo, compactação e 

infiltração. Na área de pasto se obteve valores abaixo do moderado para todos os indicadores. 

Concluiu-se que o solo da área de mata, estava mais próximo do ideal de qualidade e sustentabilidade, 

apresentando valores mais próximos do desejável, enquanto que o solo do agroecossistema pasto 

obteve os menores índices de qualidade e sustentabilidade em decorrência do pastejo na área. O solo 

da mata possui maior qualidade e sustentabilidade, em decorrência dos processos ecológicos 

ocorrerem naturalmente. O solo da área de sistema agroflorestal apresentou bons indicadores de 

qualidade, considerando sua diversificação de cultivo, que consequentemente contribui com a 

sustentabilidade do sistema. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade atual explora os recursos naturais para produzir alimentos e bens 

materiais de consumo, sem se preocupar com o poder de regeneração dos mesmos, os quais 

não se mantêm ou não se regeneram na mesma proporção em que são retirados (VARGAS; 

HILLIG; NETTO, 2012, pg. 2260).  

Nesse sentido, o solo é um recurso natural fundamental, e sua qualidade é formada 

por fatores químicos, físicos, biológicos e ecológicos, podendo ser modificados em prol de 

melhor qualidade (BUENO et al., 2018, pg.40).  No entanto, o manejo incorreto dos solos 

pode causar degradação e alterações nos ecossistemas naturais (ALVARENGA e DAVIDE, 

1999, pg. 934).  

O uso constante dos solos através de práticas agrícolas inadequadas, tem contribuído 

com estágios avançados de degradação dos mesmos, fazendo-se necessário a utilização de 

práticas de manejo sustentáveis (SILVA et al., 2017). 

 

 Nesse cenário, a agroecologia como ciência  baseia-se na aplicação da ecologia para 

o estudo e manejo de agroecossistemas sustentáveis, o que implica na diversificação da 

produção agrícola, com o intuito de promover interações biológicas e sinergias benéficas 

entre os componentes dos agroecossistemas, de modo a permitir a regeneração da fertilidade 

do solo e a manutenção da produtividade e da proteção das culturas fornecendo bases 

científicas, metodológicas e técnicas para uma nova revolução agrária, considerando que os 

sistemas de produção fundados em princípios agroecológicos são biodiversos e resilientes 

(ALTIERI, 2012, pg. 16).  

Compreende-se que as práticas agrícolas, interferem diretamente nos processos 

ecológicos, principalmente no que diz respeito aos solos, pois os fatores que afetam de forma 

negativa os microrganismos, também promovem perdas da matéria orgânica, e ocasionam a 

deterioração das propriedades físicas e químicas do solo. O manejo do solo é uma das formas 

mais adequadas para se alcançar um sistema agrícola sustentável, porém ainda são poucos os 

estudos referentes aos efeitos nos atributos do solo e rendimento de culturas, associados ao 

uso de adubação verde e/ou orgânica com compostos (SOUZA, GUIMARÃES e 

FAVARATO, 2015). 

 O solo coberto é fundamental na intenção de controlar a erosão acelerada, protegendo 

assim, o sistema macroporoso do solo, garantindo a infiltração de água e entrada de ar, 
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mantendo a temperatura mais amena, já que tanto as raízes das plantas quanto a vida do solo 

necessitam de temperaturas amenas e umidade suficiente (PRIMAVESI, 2016).  

A qualidade do solo como um importante indicador da sustentabilidade de 

agroecossistemas, tem seu monitoramento feito a partir do comportamento de indicadores, 

ao longo do tempo, ou comparando seus desempenhos com valores de referência (JUNIOR 

et al., 2018, pg. 3), esses indicadores analisam o meio ambiente e os impactos que o mesmo 

vem sofrendo com o passar dos tempos.  

De acordo com Santos (2004) um indicador é um parâmetro, ou uma função derivada 

dele, têm a capacidade de descrever um estado ou uma resposta dos fenômenos que ocorrem 

em um meio. Ou seja, um indicador representa uma forma de percepção da realidade que se 

dá através de um conjunto de dados representativos de parâmetros capazes de traduzir o 

estado de um ambiente. 

Altieri e Nicholls, (2012, pg. 17) afirmam que um dos desafios que os agricultores, 

extensionistas e pesquisadores enfrentam é saber quando um agroecossistema pode ser 

considerado saudável e em que estado de saúde o mesmo se encontra. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar análise dos indicadores de 

qualidade e sustentabilidade dos solos em diferentes sistemas de cultivo do Instituto Federal 

do Pará, Campus Castanhal. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS    

O estudo foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará - campus Castanhal, BR 316, Km 61, Castanhal - PA, entre as coordenadas geográficas 

1º 17’ 42” de Latitude Sul e 47º 55’ 00” de Longitude (Figura 1). Os solos foram analisados 

nos seguintes ecossistemas do IFPA Castanhal: mata secundária,  sistema agroflorestal 

(SAFs) e área de pastagem em estado de degradação.  

A mata secundária encontra-se em estágio avançado de regeneração natural, com mais 

de vinte anos sem interferência humana. O sistema agroflorestal   é composto das espécies 

paricá (Schizolobium amazonicum (Huber) Ducke), mogno (Swietenia macrophylla King.), 

dendê (Elaeis guineensis Jacq.) , cupuaçú (Theobroma grandiflorum [Willd. ex Spreng.] K. 

Schum.), cacau (Theobroma cacao L.)  coco (Coccus nucifera L.)  e banana ( Musa spp.). A 

área de pasto está em uso á 22 anos e encontra-se em estágio de degradação, com a forrageira 

Mombaça (Panicum maximum) apresentando sinais de deficiência nutricional. 
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  Figura 1-  Localização IFPA campus Castanhal, Pará 

 

 

Para avaliação da qualidade do solo, em cada ecossistema estudado foi escavada uma 

minitrincheira de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m onde indicadores foram avaliados visualmente. 

Os indicadores de qualidade do solo analisados foram: estrutura, compactação/ infiltração, 

profundidade do solo (0,40 m), cor, odor e matéria orgânica, desenvolvimento de raízes, 

cobertura do solo, estado de resíduos e atividade biológica de acordo com a metodologia 

proposta por Altieri e Nicholls (2002) (Tabela 01.).  

Para cada indicador foram estabelecidos valores de entre 01 (menos desejável) e 10 

(mais desejável) de acordo com as características da região, também foram estabelecidos 

valores intermediários (ALTIERI; NICHOLLS, 2002). 
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Tabela 1- Indicadores de Sustentabilidade/ Qualidade do solo e características avaliadas 

 

Após a avaliação de campo, foram realizados os somatórios dos valores atribuídos a 

cada indicador e feitas as médias para os valores da qualidade do solo, posteriormente os 

dados foram dispostos em gráficos tipo “ameba” facilitando a visualização dos indicadores, 

ao mesmo tempo em que permite a observação do padrão geral, onde os valores são ligados 

por pontos, indicando que, quanto mais próximo da extremidade, mais sustentável é o 

sistema, e quando mais distante, menos sustentável (ALTIERI & NICHOLLS, 2002, pg. 21). 

Indicadores                                         Características 

 

Estrutura 

 

Soltos, empoeirados, sem agregados visíveis  

Poucos agregados que quebram com pouca pressão 

Agregados bem formados, difíceis de serem quebrados  

 

Compactação 

 

  Solo compactado, inunda  

Fina camada compactada, água infiltra lentamente 

Nenhuma compactação, água infiltra lentamente 

 

 

Profundidade do solo 

Subsolo exposto 

Superfície do solo fina < 10 cm 

Superfície do solo 

 

 

 

Cor, odor e matéria orgânica 

Pálido, odor químico e ausência de húmus  

Castanho-claro, sem odor e alguma presença de húmus 

Castanho-escuro, odor de matéria fresca e presença abundante de 

húmus  

 

 

Desenvolvimento das raízes 

Raízes pouco desenvolvidas, doentes e curtas 

Raízes com crescimento limitado, raízes finas 

Raízes com bom crescimento, saudáveis e profundas com abundante 

presença de raízes finas 

 

Cobertura do solo 

Solo desnudo 

Menos de 50% do solo coberto por resíduos e cobertura viva 

Mais de 50% do solo com cobertura viva e morta 

 

Estado de resíduos 

Presença de resíduos orgânicos não decompostos ou que se 

decompõem lentamente 

Presença de resíduos orgânicos de pelo menos um ano 

Resíduos em vários estados de decomposição,  velhos e decompostos 

 

Atividade biológica 

Sem sinais de atividade biológica, não se observam minhocas, insetos, 

aranhas, centopeias, entre outros invertebrados 

Se observam algumas minhocas e artrópodes 

Muita atividade biológica, minhocas e artrópodes 
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 O gráfico “ameba” permite aos agricultores visualizarem suas práticas pela 

representação visual de seus indicadores e observar quais aspectos estão mais debilitados e 

quais precisam ser priorizados (ALTIERI & NICHOLLS, 2002) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a avaliação e atribuição das médias aos indicadores estudados, notou-se que na 

área de mata, os indicadores de estado de resíduos, cobertura do solo, desenvolvimento das 

raízes, cor, odor, matéria orgânica, profundidade do solo e compactação obtiveram valores 

desejáveis para a sustentabilidade e qualidade do solo, no entanto o indicador de estrutura 

estava abaixo do desejado (Figura 2).  

Figura 2-  Indicadores da qualidade do solo em diferentes ecossistemas. 

 

Ramos, (2013, pg. 29) afirma que a estrutura assume grande importância em estudos 

agronômicos, permitindo avaliar vários atributos indicadores de qualidade do solo, além de 

ser utilizada como indicador do estado da compactação do solo. 
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Na área da mata, obteve-se valores altos no indicador de matéria orgânica, o que pode 

ser explicado devido à considerável quantidade de serapilheira acumulada no solo, o que 

contribui com a ciclagem dos nutrientes e produção da matéria orgânica, que segundo 

Barbosa et al., (2017, pg. 2) além de possibilitar o retorno de matéria orgânica, a serrapilheira 

permite o reaproveitamento no ciclo de nutrientes do ecossistema.  

Segundo Ramos, (2013) a matéria orgânica se apresenta como indicador primário 

para que o solo seja considerado saudável. O valor desejável obtido no indicador matéria 

orgânica está intimamente ligado ao alto valor do indicador de atividade biológica, 

considerando que há uma relação proporcional entre ambos. 

A área de Sistema agroflorestal apresentou valores desejáveis para os indicadores 

atividade biológica, estado de resíduos, cor, odor, matéria orgânica, profundidade do solo, 

compactação e infiltração, no entanto obteve valores moderados para cobertura do solo e 

desenvolvimento das raízes.  

Os resultados desejáveis referentes aos indicadores matéria orgânica, podem ser 

explicados devido a ocorrência de restos culturais que se incorporam ao solo e se decompõem 

naturalmente, resultando na significativa melhora do atributo matéria orgânica 

(GONÇALVES, 2019).  

Com relação ao resultado desejável para o indicador atividade biológica, Machado, 

Tarré e Brasil, (2016, pg 32.) corroboram com o presente estudo, afirmando que no sistema 

agroflorestal, o manejo da poda, juntamente com a capina seletiva, fornecem matéria 

orgânica necessária para que os microorganismos  decompositores realizem a ciclagem de 

nutrientes, promovendo a fertilidade do solo. 

O baixo valor no indicador de desenvolvimento das raízes no sistema agroflorestal 

pode ser explicado devido ao mesmo estar em um estágio inicial de cultivo, ou seja, as raízes 

das árvores ainda não estão totalmente desenvolvidas. 

Na área de pasto se obteve valores abaixo do moderado para todos os indicadores, o 

que confirma a contribuição da monocultura para a vulnerabilidade ecológica, sendo um 

sistema que não se sustenta, não contribui com o crescimento da fauna do solo e não é 

resiliente. 
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Nesse contexto, corroborando com o presente estudo, 

Zimmermann, (2009, pg. 86) afirma em um estudo realizado, que é evidente 

que a monocultura é uma prática ambientalmente insustentável, que precisa 

ser revista urgentemente, sob pena de tornar estéreis milhares de hectares 

de terras em todo o mundo, além de agravar os já nefastos efeitos colaterais 

sobre os demais elementos dos ecossistemas envolvidos, que ameaçam, 

inclusive, a sobrevivência da espécie humana. 

Considerando que o indicador de compactação e infiltração estavam abaixo do 

desejável, SATTLER et al., (2018) explica que a principal causa de compactação do solo em 

áreas de pastagens está relacionada ao pisoteio dos animais. O resultado obtido no indicador 

de compactação também pode ser explicado devido a área de pasto ter sido manejada com 

maquinários agrícolas, dentre eles grades aradoras, niveladoras e roçadeira, o que contribuiu 

com a compactação do solo. 

Solda et al., (2014, pg. 98) aponta que desenvolvimento das raízes está intimamente 

ligado ao grau de compactação do solo e orienta o acompanhamento da evolução do mesmo, 

visando o manejo do solo e das pastagens para impedir o agravamento da compactação do 

solo. 

Em estudo realizado por Sousa et al., (2016) em São Félix do Xingu, Pará, observaram 

que o limite de uso no agroecossistema de pastagem está relacionado à degradação em função 

do tempo de implantação, utilização do fogo para limpeza e extrapolação da capacidade de 

suporte da pastagem. 

Zimmermann, (2009, pg. 94) aponta que a degradação do solo é decorrente, entre 

outras razões, do desmatamento e das atividades agrícolas concentradas em monocultura e 

no uso excessivo de agrotóxicos e fertilizantes, contribuindo para a diminuição da microfauna 

do solo. Nesse sentido, sistema de Integração Lavoura- Pecuária- Floresta (ILPF) seria uma 

alternativa para diversificar o sistema e contribuir com o aumento e atividade da fauna 

microbiana do solo (ONO et al., 2015). 

4. CONCLUSÃO 

O solo da área de mata foi o que mais se aproximou do ideal de qualidade e 

sustentabilidade, apresentando valores mais próximos do desejável. 
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O solo da área de pasto obteve os menores índices de qualidade e sustentabilidade em 

decorrência do pastejo por longo período e utilização de maquinário agrícola na área. 

O solo da área de mata possui maior qualidade e sustentabilidade, em consequência 

dos processos ecológicos equilibrados, bem como a produção de serapilheira. 

O solo da área de sistema agroflorestal apresentou bons indicadores de qualidade, 

tendo em vista sua diversificação de cultivos e maior complexidade, o que consequentemente 

contribui com a sustentabilidade do sistema. 
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RESUMO 

Nos últimos anos, ocorreram epidemias de raiva humana transmitidas por morcegos 

hematófagos na Amazônia brasileira, dentre as quais o município de Portel em 2004 e mais 

recentemente Melgaço, em 2018, ambos localizados no Marajó- PA. Neste contexto, o 

objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento retrospectivo epidemiológico dos casos 

de raiva em herbívoros e em quirópteros e relacionar os fatores da pecuária animal com o 

desmatamento. O município escolhido para esta abordagem foi Melgaço devido ao recente 

surto de raiva humana. As informações municipais foram obtidas de fontes oficiais: SESPA, 

ADEPARÁ, IBGE e INPE/PRODES compreendendo o período de 2006 a 2018. Os 

resultados demonstraram em Melgaço ausência de notificação de casos de raiva em 

herbívoros e em quirópteros, baixo grau de desmatamento, pecuária pouco expressiva e baixa 

correlação entre desmatamento e pecuária, sugerindo baixo risco da doença para as principais 

espécies de interesse econômico no município. Em relação aos municípios limítrofes a 

Melgaço houve apenas um caso positivo em bovino no ano de 2007, no município de Porto 

de Moz. Considerando o surto de raiva humana transmitida por morcegos hematófagos em 

2018 no município estudado e possibilidade de subnotificações da doença em animais não se 

pode afirmar que o vírus rábico não possa estar circulando nesta localidade da Amazônia.  

 

Palavras-chave: Raiva. Herbívoros. Amazônia.  
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1. INTRODUÇÃO 

 A raiva é uma zoonose que se caracteriza como uma encefalite aguda e letal, causada 

por um vírus da família Rhabdoviridae, gênero Lissavirus (DIAS et al., 2011), considerada 

um grave problema de saúde pública, além de causar grandes prejuízos à pecuária 

(TEIXEIRA et al., 2015) e é uma doença negligenciada (PUGA, 2015). A transmissão da 

raiva ocorre, principalmente, pelo contato com a saliva de um animal infectado e a inoculação 

do vírus normalmente se dá pela mordedura (BRASIL, 2009; MOTA, 2016). O ciclo aéreo é 

representado pelos quirópteros, no qual o morcego hematófago Desmodus rotundus é a 

espécie responsável por manter a raiva nos animais e ocasionar óbitos em humanos (ROCHA, 

2014).  

Sabe-se que a ação antrópica, caracterizada pelo desmatamento em densas florestas, 

é tida como um dos principais fatores que contribuem para a mudança na dinâmica da raiva 

por reduzir o número de abrigos naturais e proporcionar a dispersão dos morcegos de seus 

abrigos naturais e causar sua disseminação nas áreas livres (DIAS et al., 2011). A vigilância 

da raiva animal engloba ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (BRASIL, 2019a). No âmbito da agricultura 

as medidas de controle são direcionadas pelo Programa Nacional de Controle da Raiva dos 

Herbívoros – PNCRH e que no Pará são desenvolvidas pela Agência de Defesa Agropecuária 

– ADEPARÁ incluindo vigilância epidemiológica, vacinação dos herbívoros domésticos, 

controle populacional do morcego hematófago D. rotundus e educação em saúde.  

É crescente o número de casos de raiva em herbívoros no Brasil e isto está relacionado 

ao aumento da produção bovina, por serem considerados presas fáceis e oferecerem fonte de 

alimento para o morcego hematófago (FERNANDES et al., 2013). A importância da 

verificação da ocorrência da doença em herbívoros deve-se ao fato de serem considerados 

sentinelas ou indicadores ecológicos à existência da circulação do vírus (SOUZA, AMARAL 

e GITTI, 2014).  

 Na Amazônia brasileira concentra-se a maioria dos casos de raiva humana 

transmitidas por morcegos hematófagos D. rotundus, com predomínio de casos na zona rural 

(BRASIL, 2008). Em decorrência de o Marajó ter sido nos últimos anos cenário de surtos de 

raiva humana transmitidas por morcegos hematófagos, o município escolhido para este 

estudo foi Melgaço, localizado no estado do Pará. O objetivo deste estudo foi realizar um 

levantamento retrospectivo da vigilância epidemiológica da raiva tanto em herbívoros quanto 



 

 

286 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

em quirópteros neste município e relacionar os fatores de desmatamento e pecuária bovídea, 

devido ao fato de ambos fatores terem importante contribuição na ocorrência da doença em 

herbívoros. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Melgaço (1°48’30" S e 50°42’45" W) pertence a mesorregião Marajó, 

microrregião Portel, no estado do Pará (Figura 1). Possui área territorial de 6.774 km2 e a 

maioria da sua população concentra-se na zona rural (OBTEIA, 2015). Limita-se com os 

municípios de Gurupá, Portel, Breves, Bagre e Porto de Moz e possui 41% do seu território 

inserido na Floresta Nacional – FLONA de Caxiuanã (Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável), a qual também está 59% da área de Portel (BRASIL, 2019). Os principais rios 

são Amazonas, Tajapuru, Laguna, Anapu e Pará, configurando 526,4 km2 ou 7,7% do seu 

território. 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Melgaço, Ilha de Marajó - PA 

 
Fonte: IBGE, 2017/Elaboração própria. 

 

2.2 OBTENÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Os dados municipais do período de 2006 a 2018 foram obtidos de fontes oficiais: 

Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA e ADEPARÁ (vigilância epidemiológica de 
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quirópteros e herbívoros); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE/PRODES 

(desmatamento) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (população animal). 

Foram consideradas as principais espécies de interesse econômico: bovino, bubalino, equino, 

suíno, caprino e ovino. Para a análise da correlação de Pearson entre pecuária e 

desmatamento foi utilizado o BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007). Os resultados foram 

compilados em planilhas do programa Microsoft Excel 2013 e apresentados na forma de 

figuras e tabelas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No período do estudo totalizaram 478 amostras, destas a maioria foi de morcegos (n 

= 473). No município de Melgaço não houve notificação de raiva em herbívoros e morcegos. 

Em relação aos municípios limítrofes houve 1 amostra de bovino positiva (Porto de Moz em 

2007) e todas as amostras de quirópteros resultaram negativas, de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resultado laboratorial de raiva de amostras de herbívoros e morcegos no período de 2006 

a 2018 nos municípios estudados.  

 

Municípios 

 

Herbívoros 

Morcegos  

Total MH MNH NI 

+ - + - + - + - + - 

Melgaço 0 0 0 32 0 13 0 6 0 51 

Portel 0 0 0 36 0 94 0 125 0 255 

Breves 0 1 0 19 0 0 0 42 0 62 

Porto de 

Moz 

1 3 0 0 0 0 0 53 1 56 

Bagre 0 0 0 3 0 0 0 26 0 29 

Gurupá 0 0 0 10 0 1 0 13 0 24 

Total 1 4 0 100 0 108 0 265 1 477 

Fonte: SESPA, 2019. Não constam registros de amostras pela ADEPARÁ; somente a partir de 2010 

foi possível identificar o morcego por hábito alimentar; MH (morcego hematófago); MNH (morcego 

não hematófago) e NI (hábito alimentar não identificado); + (positivo); - (negativo). 
 

Ainda em relação a Tabela 1, Portel apresentou maior vigilância epidemiológica em 

morcegos, possivelmente devido ao surto de raiva em humanos transmitida por morcegos 

hematófagos em 2004. Porém, o mesmo não se observou em relação a Porto de Moz (bovino 

positivo em 2007), já que não constam resultados de diagnóstico nos anos posteriores ao 



 

 

288 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

foco, sugerindo possíveis falhas na vigilância epidemiológica municipal, principalmente pela 

defesa animal do estado, conforme mostra a Tabela 2.   

 

Tabela 2 – Quantitativo de amostras analisadas para raiva segundo município e ano. 

Ano Melgaço Portel Breves Porto de 

Moz 

Bagre Gurupá Total 

2006 3 46 14 48 17 6 134 

2007 1 45 15 9 7 6 83 

2008 0 21 11 0 2 0 34 

2009 2 13 3 0 0 1 19 

2010 1 20 4 0 0 1 26 

2011 2 31 5 0 0 2 40 

2012 0 39 0 0 0 0 39 

2013 0 13 0 0 0 0 13 

2014 0 15 4 0 0 8 27 

2015 0 12 0 0 0 0 12 

2016 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 3 0 0 0 3 

2018 42 0 3 0 3 0 48 

Total 51 255 62 57 29 24 478 

Fonte: SESPA, 2019. 

 

Segundo Queiroz et al. (2009) certos fatores entre os quais a forma de coleta (ativa 

ou passiva) interferem no índice de positividade. Mota (2016) observou maior positividade 

entre morcegos capturados de forma passiva. Os dados epidemiológicos utilizados no 

presente estudo não permitem avaliar qual a forma utilizada na coleta de amostras de 

quirópteros. 

Os casos de raiva humana observados nos últimos surtos na Amazônia mostraram que 

estas pessoas estavam distribuídas ao longo dos rios, tida como população ribeirinha e não 

residente nas proximidades de rebanhos. De fato, a maioria dos estabelecimentos 

agropecuários de Melgaço são caracterizados como de subsistência, destacando-se na criação 

de suínos (MARTINS et al., 2015), mas representando menor quantitativo animal em relação 

aos demais municípios, como pode ser observado na Figura 2.  
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Figura 2 – Distribuição da produção pecuária durante o período de 2006 a 2018, conforme 

municípios estudados. 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

No município de Melgaço, o grau de alteração da vegetação pelo desmatamento ainda 

é considerado baixo, em torno de 2,44% da área total, provavelmente por fazer parte de uma 

Unidade de Conservação – UC de Uso Sustentável, mas não se pode afirmar que a variável 

desmatamento não possa ter contribuído para o desenvolvimento do surto de raiva humana 

transmitida por morcegos hematófagos em 2018. Considerando a Tabela 3, importante 

destacar que embora Portel tenha parte do seu território na FLONA de Caxiuanã, o percentual 

desmatado foi maior dentre os municípios estudados. 

 

Tabela 3 – Distribuição da área total e desmatada até 2018, conforme município estudado. 

Municípios Área total (km2) Total desmatado até 2018 (km2 e %) 

Portel 25.425 2.176 / 8,56 

Porto de Moz 17.427 1.116 / 6,40 

Breves 9.572 544 / 5,69 

Bagre 4.403 210 / 4,77 

Melgaço 6.781 165,7 / 2,44 

Gurupá 8.550 118,8 / 1,39 

Fonte: Adaptado de INPE/PRODES, 2019.  

 

O resultado da relação entre desmatamento e pecuária no município de Melgaço 

indicou baixa correlação (r= 0,2315; p= 0,4692). Dentre os municípios limítrofes, Breves 

apresentou forte correlação entre pecuária e desmatamento (r= 0,7365; p= 0,0063). Isto é 

importante, considerando que a combinação da alta densidade de bovinos e o aumento de 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porto de Moz 58483 94606 94628 9990910501910995911407430732 80924 80353 84499 92188 85284

Portel 22570 20930 18599 18798 19480 18587 19063 18792 19405 23525 24574 24464 24549

Breves 12705 12494 12686 12896 13456 13382 14330 14535 14442 13962 13666 13595 13384

Gurupá 14581 15109 16126 16804 17595 18422 19102 246 6686 7232 7171 7978 7400

Bagre 10466 9161 9230 9083 9103 8675 8262 9151 9251 8879 8793 8772 8504

Melgaço 6941 6710 6527 6490 6691 6481 6467 6635 6712 6839 6887 6907 6605
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áreas desmatadas pode levar ao aparecimento de surtos de consideráveis proporções entre os 

animais domésticos (BRAGA et al., 2014).  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Não houve registro de raiva em herbívoros e em quirópteros que pudessem alertar 

sobre a circulação do vírus rábico nesta localidade no período estudado. No entanto, não se 

pode descartar a possibilidade de subnotificação, o que poderia indicar possíveis falhas no 

sistema de vigilância epidemiológica dos órgãos responsáveis pelo controle da doença no 

estado.  

O desmatamento em Melgaço apresentou-se relativamente baixo quando comparado 

com outros municípios circunvizinhos, possivelmente devido fazer parte de uma Unidade de 

Conservação e assim maior controle da exploração dos recursos naturais. O efetivo rebanho 

representado pelas principais espécies de interesse econômico apresentou pouca 

expressividade.  

A baixa correlação entre pecuária e desmatamento em Melgaço sugere baixo 

potencial de risco para a ocorrência de raiva em herbívoros, mas não se pode afirmar que o 

vírus rábico não esteja circulando nesta localidade. 

Sugere-se um trabalho em conjunto às autoridades da agricultura e da saúde para 

melhorarem seu sistema de vigilância da raiva nestas localidades, na tentativa de evitar novos 

casos de raiva humana transmitidas por morcegos hematófagos, acarretando em 

vulnerabilidade socioambiental na região amazônica brasileira. 
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RESUMO  

O consumo de pescado tem feito parte da evolução humana desde antes da formação da 

civilização e avançou com o decorrer do tempo até chegar aos dias atuais. Contudo, embora 

se tenha a concepção de que os recursos marinhos são infinitos, não se dá desta forma na 

prática e tal fato se concretiza com o impacto decorrente sobre muitas espécies de peixes, 

sobretudo os tubarões. Logo, o presente estudo teve como objetivo analisar o consumo de 

tubarões comercializados em três feiras livres de Belém – Entroncamento, Ver-o-Peso e 

Icoaraci. Para avaliar os impactos foram aplicados 220 questionários aos frequentadores das 

feiras acerca do consumo de cações, além de entrevistas com os comerciantes e pescadores 

sobre as áreas de captura e adicionalmente catalogadas as espécies que são capturadas, 

sobretudo as mais diretamente afetadas. A análise de dados mostrou que a maioria dos 

consumidores não sabiam que cação era sinonímia para tubarão. Foram confirmados duas 

espécies e um gênero a partir das entrevistas com pescadores, tendo as duas espécies sido 

mais vistas em feiras de acordo com as informações dos distribuidores, juntamente às 

informações obtidas dos pescadores já demonstravam numericamente a quantidade de 

animais capturados e as consequências a curto prazo da pesca intensa desses tubarões. 

Portanto, este trabalho contribui para novas pesquisas que possam auxiliar na conservação 

da biota marinha, em especial aos tubarões. 

 

Palavras-chave: Tubarão. Sobrepesca. Conservação.  

Área de Interesse do Simpósio: Pesca e Aquicultura.  
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1. INTRODUÇÃO  

Os tubarões são animais tão antigos quanto os próprios dinossauros, datados de 

aproximadamente 400 milhões de anos e que, embora tenham tido tanto tempo de vida na 

Terra, sofreram poucas transformações ao longo do tempo o que, portanto, demonstra a clara 

adaptação ao meio em que vivem. Os tubarões pertencem à classe dos Elasmobrânquios 

juntamente com as raias e quimeras, apresentam corpo hidrodinâmico e o esqueleto 

cartilaginoso (MILLER; CLOUTIER; TURNER, 2003).  

 Estes animais ocupam todos os ambientes marinhos do mundo, desde as zonas mais 

profundas como o tubarão-cobra Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884 até os tubarões 

brancos Carcharodon carcharias (LINNAEUS, 1758) que são animais que vivem na zona 

fótica, além de apresentarem todos os tamanhos imagináveis como o tubarão-lanterna anão 

Etmopterus benchleyi Vásquez, Ebert & Long, 2015 que não passa de 20 centímetros, 

chegando ao maior de todos, o titânico tubarão-baleia Rhincodon typus Smith, 1828 que pode 

chegar até 20 metros de comprimento (SOTO, 2000).  

 Em se tratando desses animais, a primeira imagem que vem à cabeça é a de 

predadores implacáveis que atacariam humanos sem hesitar, contudo, não é desta forma que 

acontece, os tubarões só atacam quando estão ameaçados ou famintos (CARMO, 2007). No 

entanto Rosa et al. (2018) ressaltam que embora para muitos seja difícil imaginar, os tubarões 

também são pescados no mundo todo e apresentam diversas funções que oferecem subsídio 

à humanidade desde alimento até mesmo como vital no desenvolvimento medicinal. 

 O consumo de pescado pode ser influenciado por diversos fatores, dos quais se 

destacam os socioeconômicos, os padrões de consumo alimentar, características pessoais, 

estado de saúde e dimensões atitudinais (TRONDSEN et al, 2013). Registra-se que o 

consumo mundial de pescado aumentou de 10 kg/per capita/ano em 1965, para 17 kg/per 

capita/ano em 2007 (MUSICK, 2011) que está incluso o consumo dos cações. 

 É importante destacar que apesar das várias utilidades que a pesca de tubarões traz 

para a sociedade, a sobrepesca está acarretando riscos de extinção para várias espécies 

trazendo grandes prejuízos ao ecossistema e que irão afetar diretamente o bem-estar humano. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar o consumo de cações a partir da percepção dos 

comerciantes, pescadores e consumidores na cidade de Belém. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO; 

Para a coleta de dados foram aplicados questionários online somados aos 

questionários presenciais feitos em três feiras livres de Belém: Entroncamento, Ver-o-Peso 

(1° 27' 03.1" S; 48° 30' 09.5" W) e Icoaraci (1° 17' 53.7" S; 48° 29' 19.9" W) nos respectivos 

dias 10 de novembro de 2018, 01 de dezembro de 2018 e 25 de janeiro de 2019. Os 

questionários online foram divulgados no período de outubro de 2018 ao início de janeiro de 

2019 e uma coleta oportuna no dia 09 de fevereiro de 2019. 

 

2.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS; 

As coletas presenciais foram feitas com consumidores de peixe nas feiras e 

processadas em tabelas manuais em papel A4 durante a manhã dos dias selecionados. Os 

questionários online foram dispersos por redes sociais e grupos afins com públicos de 

diferentes faixas etárias. Concomitante, para analisar os aspectos de consumo e variedade de 

espécies, foram feitas entrevistas com pescadores, comerciantes e consumidores nos dias 24 

e 25 de novembro de 2018; 08,15 e 21 de dezembro de 2018 e 09 de fevereiro de 2019.  

As entrevistas dos pescadores foram vitais para identificação e catalogação, além da 

quantificação subjetiva dos tubarões capturados por pesca de arrasto nas frotas. A partir dos 

nomes populares e revisão da literatura foram identificadas duas espécies e um gênero, além 

de uma identificação oportuna devido à exemplares serem comercializados inteiros 

possibilitando identificação através da chave de identificação de Spilzman (2004). Os 

gráficos obtidos dos questionários foram gerados automaticamente pela plataforma online 

Google Forms e as estatísticas geradas em formato de gráfico de setores através da plataforma 

Google Excel.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os questionários demonstraram que, das 220 pessoas entrevistadas, 56,4% já haviam 

consumido cação concomitante a 59,5% que não sabiam que cação era sinonímia para 

tubarão, logo observa-se a desinformação no que tange a questão dos tubarões 

comercializados nas feiras livres de Belém. Ressaltado por Szpilman (2004) na sabedoria 

popular “Se a gente come é cação, se come a gente é tubarão”, percebeu-se da análise que, 

nos comércios de Belém, 48% das pessoas continuariam o consumo mesmo sabendo que 

cação era tubarão, como representado na Figura 1, enquanto que da parcela de 59,5%  que 
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não sabiam, cerca de 52% delas apresentaram alteração no consumo para diminuição total ou 

parcial desse tipo de carne após conhecimento do animal consumido, revelando assim, que 

por serem tubarões, naturalmente remetem medo devido ao conceito pré-formado (Woolgar, 

2001), as pessoas recuam até em seu consumo demonstrando preconceito frente a sua carne.  

 

Figura 1 – Gráfico representando as respostas obtidas da pergunta "Agora que sabe que 

cação, na verdade é tubarão, quais as chances de continuar consumindo?"

 

 

Fonte: Lucas Garcia, 2019. 

 

Na parcela de 48% que consome cação mesmo sabendo se tratar de tubarão, 

demonstrou pouco interesse com relação à espécie, a carne de cação é conhecida por ser 

muito saborosa e a ausência de espinhos ósseos também aumenta seu interesse, fato 

confirmado pela avaliação de aceitabilidade das pessoas. 

Quando se tratou de analisar o sabor para análise do consumo, 81% dos consumidores 

responderam que o sabor de cação era bom/excelente, e via-se como principal elemento 

estimulante na compra tendo em vista também o preço, onde 57% dos compradores assíduos 

de cação marcaram habituação a compra por R$12,00/Kg que é o preço da maioria dos peixes 

na feira. No entanto, apesar da diferença de dados, verificou-se semelhança no motivo de 

compra do pescado por Melo et al. (2011) em seu estudo sobre a comercialização e perfil do 

consumidor na região do semiárido de Juazeiro-BA e Petrolina-PE relataram que 51,2% dos 

entrevistados consideram o sabor como o principal motivo para aquisição do pescado. Estes 
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mesmos autores verificaram que para 33,1% dos entrevistados, o principal motivo foi por se 

tratar de um alimento mais saudável; e para 8,7%, o preço da carne de pescado.  

 

Figura 2 - Gráfico representando as respostas obtidas da pergunta "Se já consumiu cação, 

você gostou? Dê uma nota" 

 
 

 

As entrevistas com os pescadores renderam vários nomes das espécies de tubarões 

que são capturadas, tendo os nomes “cação lixa, lambari, boca de velha, cação martelo, cação 

branco” os nomes mais recorrentes para as espécies comercializadas. A partir da revisão de 

literatura para confirmação, viu-se que os nomes cação-lixa e lambari eram referentes ao 

Ginglymostoma cirratum (BONNATERRE, 1788), o nome boca-de-velha se traduzia no 

Mustelus canis (MITCHILL, 1815), o nome cação martelo não denuncia a espécie, sem os 

exemplares então só pôde-se delimitar ao gênero Sphyrna spp. Na coleta oportuna de dados 

em que os exemplares estavam sendo comercializados inteiros, permitindo a identificação 

através de chave de identificação, fora constatada a espécie chamada de cação-branco ou 

cação-coralino Carcharhinus perezii (POEY, 1876). A diversidade de espécies também fora 

analisada através do questionário, onde 59% dos consumidores observaram diferença entre 

os cações que compravam e acerca das diferenças encontradas, 31% deles afirmou maior 

evidência no tamanho, 12% na cor da pele e 57% nas duas alternativas anteriores que 

denuncia a variedade presente e, também, a qualidade do produto comercializado.   

Acerca dessas espécies, é importante destacar que as modalidades de pesca – arrasto, 

espinhel, suspensa, esportiva, industrial, artesanal - são responsáveis por captura delas 
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(LOPES, 2002), contudo a partir dos estudos individuais para cada espécie observou-se que 

M. canis apresenta hábitos bentônicos (ROUNTREE, 1993), G. cirratum apresentou a 

mesma característica bentônica segundo Castro (2000) acompanhados pelos Sphyrna spp. 

(Bornatowski, 2007), que levanta-se a hipótese que são mais diretamente afetados pela pesca 

de arrasto de fundo, dada sua característica bentônica. Estudos de Gomes et.al (2012) e 

Severino et.al (2007) demonstram a grande contingência de elasmobrânquios capturados 

como fauna acessória nos arrastos, tendo característica em comum a grande ocorrência das 

espécies listadas no presente estudo. Durante os monitoramentos observou-se a baixa 

ocorrência de C. perezii e dada sua natureza pelágica, a pesca de espinhel que caracteriza sua 

captura tendo menor quantidade de exemplares trazidos ao comércio (Brooks, 2012).  

É de suma importância salientar que, a importância dos tubarões no ambiente 

marinho, garante a homeostase das teias tróficas, logo traz também os benefícios aos 

humanos, sobretudo no que tange a pesca (DIAS, 2011). Contudo, como já visto nos estudos 

de Martins e Chagas (2018), a biodiversidade de tubarões está sendo gravemente impactada 

devido à sobrepesca, questão que traz preocupação e alarde. Estudos de Vooren e Klippel 

(2005) demonstram uma melhoria de manejo de elasmobrânquios que pode ser aplicado, 

contudo recomenda-se a comunidade acadêmica maiores estudos acerca da pesca destes 

animais para melhorar o manejo e manter a biota marinha em equilíbrio propiciando 

exploração sustentável. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar o perfil do consumidor de tubarões é de vital importância para compreender 

melhor a forma de manejo e elaboração de planos de ação para conservação destes 

indivíduos. Portanto, foi constatado que uma parcela de cerca de 50% dos consumidores 

entrevistados não sabia que cação era sinonímia de tubarão, conhecimento que trouxe 

influência direta na cadeia de consumo. O perfil para consumo também apresentou 

inconstância, ou seja, o consumo era aleatório de acordo com o preço em que se encontrava 

disponível. Adicionalmente foram identificadas três espécies e um gênero de 

elasmobrânquios comercializados o que, em estudos futuros, já demonstra enfoque maior no 

que se relaciona à questão de conservação, tendo em vista enfoque em espécies já conhecidas 

como mais recorrentes nas áreas de captura, logo, as mais impactadas. Sendo assim o perfil 

de consumo é apenas um dos muitos estudos a serem realizados para melhoria de manejo dos 
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tubarões, recomenda-se maiores estudos acerca da ecologia e pesca destes animais, 

sobretudo, na Plataforma Continental Amazônica. 
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RESUMO  

Considerando os impactos ambientais advindos do descarte impróprio de resíduos 

sólidos, discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará/Campus 

Santarém, juntamente com seus docentes, propõe a divulgação de  técnicas de processamento 

de materiais que podem ser reaproveitados em vários setores da construção civil, no intuito 

de reduzir os impactos ambientais advindos pelo descarte de resíduos sólidos. O objetivo da 

pesquisa é mostrar os avanços da construção civil em termos de materiais e métodos. 

Segundo a NBR 11752 DE 11/2016, poliestireno expandido - EPS - trata-se de material 

plástico celular rígido de cor branca, fabricado pela expansão de grânulos pré-expandidos de 

poliestireno, conhecidos comumente por flocos de isopor. Este estudo tem como finalidade 

trazer à tona a importância da reutilização de materiais na construção civil.  A base teórica 

da pesquisa está assentada no estudo de material bibliográfico, envolvendo artigos científicos 

e buscas em sites. A abordagem é descritiva, quanti-qualitativa, centrada na análise das 

NBRs, construção de 12 corpos de prova, afim de confrontar resultados dos testes realizados 

com a mistura padrão do concreto e a mistura de concreto substituindo 100% da brita por 

EPS, por cálculo de proporção. Mediante testes, ênfase ao de compressão, concluímos que, 

a inserção de EPS no concreto é viável, economicamente e, em sua eficiência. 

 

Palavras-chave: Concreto. EPS. Meio ambiente. 
Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo. 
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1. INTRODUÇÃO  

Em nosso país, a gestão de resíduos sólidos na construção civil, apesar de ser pouco 

praticada, é regulamentada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Resolução 

CONAMA 307/2002. O estudo em questão tem como finalidade maior trazer à tona a 

importância da reutilização de materiais na construção civil. Vários materiais estão sob 

estudo, e, neste trabalho, apresentamos a inserção de flocos de isopor reciclados.  

De acordo com a NBR 11752 DE 11/2016, que especifica a utilização do poliestireno 

expandido – EPS -   na construção civil e na refrigeração industrial, o concreto leve de EPS 

é um concreto do tipo cimento-areia que, em vez de utilizar pedra britada, usa EPS em pérolas 

pré-expandidas ou flocos reciclados. Estudos indicam que, quando na mistura de concreto 

padrão, a brita é substituída por poliestireno expandido (EPS), esta se solidifica, e obtém-se 

um concreto de baixa densidade aparente, uma vez que; o EPS é composto por mais de 95% 

de ar. Dependendo da finalidade, poderá ser muito vantajosa essa troca. O concreto leve de 

EPS é utilizado em estruturas que não exijam grandes esforços na construção civil. Por conta 

de sua leveza e propriedades (resistência, isolamento térmico e baixa densidade) o uso do 

EPS na mistura de concreto agrega economia, dimensionamento estrutural adequado e 

facilidade de manuseio na obra. 

 Para que haja a reutilização de materiais na construção civil, é necessário atentar às 

especificações técnicas da CONAMA, levando em consideração os riscos que os materiais 

podem oferecer ao meio ambiente e à saúde humana. Conforme tabela abaixo: 

Tabela 1 – Parâmetros de classificação, triagem e armazenamento de resíduos. 

Classe Tipo Evento 

A Resíduos que podem 

reutilizados como agregados na 

infraestrutura de outras obras 

Tijolos, telhas, cerâmica, blocos e tubos de 

concreto e argamassa 

B Materiais que podem ser 

reciclados e ganhar outras 

destinações 

Vidro, gesso, madeira, plástico, papelão e outros. 

C Resíduos que não são viáveis 

para recuperação ou reciclagem 

Estopas, lixas, panos e pincéis desde que não 

tenham contato com substâncias da classe D 

D Itens que podem ser nocivos à 

saúde e ao meio ambiente 

Solventes, tintas, telhas e materiais de amianto, ou 

entulho que possa estar contaminado, proveniente 

de reformas em clínicas e instalações industriais  

   Fonte: CONAMA. 2002. 

https://www.mundoisopor.com.br/sustentabilidade/como-atender-a-politica-nacional-de-residuos-solidos
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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2. METODOLOGIA  

A base teórica da pesquisa está assentada no estudo de material bibliográfico, 

envolvendo artigos científicos e busca em sites. A abordagem é descritiva, quanti-qualitativa, 

centrada na análise das NBRs, e, para isto, construiu-se 12 corpos de prova (CP), sendo, 6 

CPs usando mistura padrão do concreto (brita, areia, água e cimento) e 6 CPs com mistura 

de concreto substituindo 100% da brita por EPS por cálculo de proporção, usando-se como 

adição cola branca para favorecer a ligação do EPS com os outros materiais do concreto. Os 

testes foram realizados no Laboratório de Edificações do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará/Campus Santarém, visto que, o mesmo possui a infraestrutura 

adequada constando de betoneira, estufa, baias, agitador de peneiras, balança de precisão, 

peneiras granulométricas, dentre outros equipamentos necessário à realização deste ensaio 

científico. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para acharmos à proporção que irá substituir o agregado graúdo no traço do concreto, 

foi necessário passar por vários testes, sendo eles granulometria, massa específica, e massa 

unitária do agregado graúdo e miúdo. Após obtermos os resultados, foi utilizado o método 

ABCP para encontrar o traço de referência padrão, isto é, a mistura areia-brita-água-cimento, 

daí então proceder a substituição do agregado graúdo para o EPS. 

Tabela 2: Teste 01 – Granulometria - Agregado MIÚDO (AREIA) x 1000g 

PENEIRA PESO (g)  PORCENTAGEM 

RETIDA % 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA % 

4,8 mm 1 0,1 0,1 

2,4 mm 12 1,2 1,3 

1,2 mm 106 10,6 11,9 

600 nm 209 29 40,9 

300nm 378 37,8 78,7 

150 nm 185 18,5 97,2 

Fundo 2,8 2,8 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

De acordo com a NBR 45-2006, é possível calcular a massa unitária da areia, o qual 

apresentamos o valor obtido. 
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Teste 02: Massa unitária 

𝛾𝑎 =
𝑚

𝑣
=

4420

2756,08
= 1,6037𝑔/𝑐𝑚3 

De igual forma, acordo com a NBR 9776-1987, é possível calcular a massa específica 

da areia, o qual apresentamos o valor obtido. 

Teste 03: Massa específica 

𝛾𝑎 =
500

𝐿 − 200
=

500

390 − 200
= 2,6315𝑔/𝑐𝑚3 

De acordo com a tabela 2, obtemos o diâmetro máximo do agregado miúdo, como 

forma de identificar quão alta é a granulometria. 

𝑀2𝐹 =
∑𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

100
=

230,1

100
= 2,3 

 

Tabela 3: Teste 01 – Granulometria - Agregado GRAÚDO (BRITA) x 3000g 

PENEIRA PESO (g)  PORCENTAGEM 

RETIDA % 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA % 

19,0 mm 62 2,07 2,07 

12,70 mm 1,276 42,53 44,60 

9,50mm 760 25,33 69,93 

6,30mm 658 21,93 91,86 

4,80 mm 135 4,5 96,36 

Fundo 109 3,64 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

De modo análogo ao que foi realizado com o agregado miúdo, para o agregado graúdo 

obtivemos os valores da massa unitária e específica.  

Teste 02: Massa unitária 

𝛾𝑎 =
𝑚

𝑣
=

19,257

16,065
= 1,1986𝑔/𝑐𝑚3 

Teste 03: Massa específica. 

𝛾𝑎 =
500

(𝑀𝑅𝑎 + 500) − 𝑀𝑅𝑎𝑎
=

500

(1479 + 500) − 1788
= 2,6178𝑔/𝑐𝑚3 
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Antes de moldar os corpos de prova para verificar a resistência à compressão, foi 

realizado o Slump Test para verificar a consistência do concreto. 

Os valores dos abatimentos são apresentados na tabela 4. O valor do slump do traço 

de referência não apresentou grande variação, os valores encontrados no traço modificado 

apresentaram variação significativa. 

Tabela 4: Teste Slump – Verificação da Consistência do Concreto. 

Traço Slump (cm) Data da concretagem 

Referencia – 1º Teste 9 28/10/2019 

Referencia – 1º Teste 7 28/10/2019 

Modificado – 1º Teste 10 28/10/2019 

Modificado – 2º Teste 7 28/10/2019 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Realizados os testes, partimos à concretagem dos Corpos de prova. 

Dados do traço unitário, 1:2,00:2,71:0,53, estabelecendo estas proporções calcula-se 

o volume dos CPs. Onde, o volume dos 12 CPs será 𝑉12=0,022𝑚3. Destarte, a quantidade de 

cimento utilizada para a concretagem dos CPs será de 8,299Kg, através destes resultados é 

possível obter as quantidades exigidas para os demais materiais. 

Valores obtidos a partir dos cálculos das quantidades dos materiais, obtivemos os 

seguintes valores: 

Areia: 16,598Kg; Brita: 22,490Kg; Água: 4,407 litros. 

 

Passo 01: Concretagem dos CPs de referência, especificações dos materiais 

utilizados, cimento (4,150Kg), areia (8,299 Kg), brita (11,245Kg), água (2,204 litros), 

utilizando uma relação água/cimento (a/c) de 0,53 e abatimento de 70 +/- 10 mm, 

observando-se os acréscimos de 550ml de água e 1,460 kg de cimento para adequação da 

relação a/c adotada e alcançar o abatimento estabelecido. 

 

Passo 02: Concretagem dos CPs de substituição, especificações dos materiais 

utilizados, cimento (4,150Kg), areia (8,299 Kg), EPS (8,388Kg), água (2,204 litros), 

utilizando uma relação água/cimento (a/c) de 0,53 e abatimento de 70 +/- 10 mm, 

observando-se os acréscimos de 550ml de água e 1,460 kg de cimento para adequação da 

relação a/c adotada e alcançar o abatimento estabelecido. 
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Figura 1 – Processamento do Concreto. 

    

Fonte: Acervo dos autores, 2019.  

Figura 2– Corpos de prova. 

 

Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

 

Passo 03: Cura e rompimento dos CPs. Os CPs são levados para um recipiente, os 

quais permanecerão de 9 a 28 dias, até ganhar resistência. Para o rompimento dos corpos de 

prova é necessária uma prensa, para aplicar uma carga crescente até o rompimento do 

concreto. Mediante a carga aplicada foi possível obter a resistência à compressão para todos 

os traços, a base dos CPs possui 10cm de diâmetro. 
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Figura 03: Teste resistência compressão axial. 

 

Fonte: Acervo dos autores, 2019. 

Tabela 05: Resultados de resistência dos CPs. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As políticas ambientais tem sido cada vez mais atenuantes com relação ao destino de 

resíduos sólidos, muitos profissionais tendem a procurar novas técnicas de processamento 

materiais que podem ser reaproveitados em vários setores da construção civil, no intuito de 

reduzir os impactos ambientais advindos pelo descarte de resíduos sólidos.  
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Como pudemos constatar, mediante a realização de vários testes no laboratório de 

Edificações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará/Campus 

Santarém, com corpos de prova, concluímos que, a inserção de EPS no concreto é 

perfeitamente viável, tanto economicamente quanto com relação à eficiência desta proposta. 

Importante frisar que, os recursos naturais são finitos e o crescimento populacional geram 

impactos severos no meio ambiente. Evidente que não existe obra sem impacto ao meio 

ambiente, mas, é preciso realizar intervenções que ocasionem em menor escala. 

Neste estudo procuramos evidenciar o reaproveitamento de materiais, e mais, 

dependendo do local de aplicação, poderá ser obtida uma economia considerável em vistas 

da substituição da brita por EPS. 

A realização do slump test apresentou relevantes resultados para conhecermos o 

limite do concreto em relação a substituição total da brita pelo EPS, visto que na literatura 

não fora encontrada abordagem desta propriedade. A resistência à compressão também 

apresentou bons resultados. Apesar de não ser o objetivo principal do concreto leve, o 

concreto alcançou boa resistência. E, com o aumento do teor de substituição, o concreto 

apresentou menor desvio padrão.  Considerando-se a abordagem da literatura com relação ao 

isolamento térmico e acústico, o material produzido deverá compor estruturas internas, 

divisórias por exemplo. 
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RESUMO  

Há uma grande discussão acerca do papel extensionista da Universidade na sociedade a qual 

a mesma se insere. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo estabelecer um 

estudo sobre o conhecimento e o relacionamento da Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA) com a comunidade ao qual a mesma está inserida, possibilitando assim diagnosticar 

quais as possibilidades e desafios desta interação, bem como as que a academia enfrenta no 

seu programa extensionista e com a aplicação do mesmo na sociedade. Para isso, a área de 

estudo compreendeu uma determinada parcela da Avenida Barão de Capanema na zona 

urbana do município. A pesquisa teve caráter quali-quantitivo, com a utilização de 

questionários com perguntas abertas e fechadas, os dados foram tabulados na plataforma 

Google Docs, a posteriori, gerou-se resultados que garantiram a compreensão das questões 

de interesse do trabalho voltadas à área de estudo. A pesquisa constou com a aplicação de 89 

questionários no estilo quali-quantitativo, apontando que um quantitativo de 78,65%, tem 

conhecimento do trabalho que a Universidade realiza e sua localização, contudo em relação 

as atividades realizadas, 82,02% afirmaram que não fizeram parte de nenhuma delas, por 

outro lado, 74,15% demonstraram-se dispostos a comparecer a eventos direcionados a 

comunidade ou práticas que os envolvessem. Diante disto, foi possível caracterizar 

superficialmente as necessidades e aclamações da comunidade acerca dos serviços que 

poderiam ser prestados por meio da Universidade, demostrando assim, os anseios que a 

comunidade apresenta bem como possíveis possibilidades para que a extensão universitária 

possa ser maior ratificada e consolidada, para que possa atender as carências da população 

que cerca a instituição. 

Palavras-chave: Interação. Conhecimento. Participação. 

Área de Interesse do Simpósio: Sociologia Urbana 
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1. INTRODUÇÃO  

Autores como Freire (1969) e Jezine (2014), dente outros mais,  discutem sobre o 

papel extensionista da Universidade na sociedade ao qual ela está inserida e de como a mesma 

tem o comprometimento de suscitar naqueles que usufruem os determinados benefícios do 

ensino superior, para a população que não pertence diretamente a este cotidiano universitário, 

mas que indiretamente participa e colabora para que este privilégio se mantenha.  

Freire (1969) sugere que haja a substituição da expressão “extensão” para 

“comunicação” para que o termo demonstre que o trabalho deve ser o ato de diálogo entre os 

dois: Universidade e comunidade. O autor, desta forma, defende que sem este ato de 

comunicação, a Universidade acaba por “roubar” da comunidade em si as condições 

necessárias para que possa assumir responsabilidades, ocasionando que a mesma se estagne 

apenas no papel passivo e não participativo neste diálogo.  

Entretanto, esse ambiente de difusão de conhecimento que deveria ser o ponto central 

da extensão, acaba sendo deformado em atividades assistenciais, por exemplo, sendo estas 

realizadas apenas para complementar o aprendizado do acadêmico e não uma troca de 

experiências e conhecimentos entre os dois. 

Conforme Jezine (2014) é considerado que haja uma indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão. Desta forma, os princípios da integração ensino-pesquisa, teoria e 

prática, que embasam a concepção da extensão como uma função acadêmica da 

Universidade, que posteriormente revela um novo pensar e agir, fazendo com que a 

comunidade deixe de ser passiva no recebimento das informações e conhecimentos 

transmitidos pela Universidade e passe a ser participativa, assim como crítica e construtora 

de possíveis organizações e também da cidadania.  

Apesar das descontinuidades entre a forma de saber popular e a científica quanto ao 

método e outros âmbitos, há uma continuidade no que tange essa relação, conforme afirma 

Marconi e Lakatos (2003). Lévi-Strauss (2008) aponta similaridades entre o conhecimento 

tradicional e o conhecimento científico, de forma que ambos têm a mesma pretensão à lógica 

e demonstram o mesmo interesse pelo saber e compreensão da natureza.  

Assim, é necessária a interação entre a Universidade e a comunidade, sendo esta capaz 

de desenvolver um conhecimento mútuo, no qual a sociedade contribuísse com o saber 

tradicional aos acadêmicos e os mesmos compartilhassem o saber científico aprendido na 

academia.  
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Portanto, o presente trabalho objetivou estabelecer um estudo sobre o conhecimento 

e o relacionamento da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) com a comunidade 

ao qual a mesma está inserida, possibilitando assim diagnosticar quais as possibilidades e 

desafios desta interação, bem como os entraves que a academia enfrenta no seu programa 

extensionista e com a aplicação do mesmo na sociedade. 

1.1 A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

O surgimento da extensão universitária deu-se principalmente pela lacuna existente 

diante a metodologia participativa e a limitação da propagação dos conhecimentos adquiridos 

em sala de aula, logo, atua como meio de aproximação entre comunidade e Universidade, 

fato que corrobora com Passos e Gomes (2016) ao qual afirmam que as atividades de 

extensão são de suma importância para integrar os saberes acadêmicos teóricos à prática. 

Para Vanin (2005, p. 13): 

“A razão de a Universidade existir é o indivíduo humano e a coletividade 

humana, por isso seu projeto deve proporcionar o desenvolvimento integral 

de cada um e não apenas eficiência acadêmica ou de mercado”. 

Para isso, a extensão foi estabelecida pelo Decreto nº 19.851/31, ao qual de acordo 

com o Art. 109 tem a finalidade de promover a “difusão de conhecimentos filosóficos, 

artísticos, literários e científicos, em benefício do aperfeiçoamento individual e coletivo”. 

Desta forma, é possível observar que a extensão universitária acaba atuando como um vetor 

capaz de tornar as comunidades sujeitos de ação do projeto, ao repassar as informações e 

possibilitar que cada indivíduo construa seu conhecimento.  

Neste contexto, foi necessário avaliar o papel exercido pelas Universidades como 

instituições de formação, e por esta razão, dispor de responsabilidade social. Estas atividades 

surgem a partir de ações comunitárias realizadas pelos discentes, voltadas para a coleta de 

dados acerca dos aspectos sociais dos sujeitos da pesquisa, bem como suas perspectivas em 

relação ao trabalho desenvolvido pela Universidade em seu bairro. 

1.2 POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Para Carbonari e Pereira (2007), a atual conjuntura socioeconômica e política 

direcionam as atividades de extensão a solucionar as problemáticas sociais existentes na 

comunidade onde o projeto será implantado. Neste ponto, a contribuição da Universidade 

para a sociedade está em fornecer os subsídios necessários para a melhoria de vida e bem-
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estar dos mesmos. Desta forma, desempenha a função de interferir e mediar o 

desenvolvimento local da região. Assim, de acordo com Carbonari e Pereira (2007, p. 27):  

“A extensão, enquanto responsabilidade social faz parte de uma nova 

cultura, que está provocando a maior e mais importante mudança registrada 

no ambiente acadêmico e corporativo nos últimos anos”. 

Desta forma, a extensão universitária possibilita a interação entre estas duas 

realidades, ao qual, segundo Scheidemantel et. Al (2004, p. 02), “a Universidade leva 

conhecimentos e/ou assistência à comunidade e também aprende com o saber dessas 

comunidades”. Contudo, existem desafios quanto à realização e implantação dos projetos e 

o estabelecimento de uma relação consolidada e atuante entre a comunidade e a instituição, 

haja vista o ínfimo quantitativo de atividades desenvolvidas na região, muito em decorrência 

às limitações quando ao número de discentes voluntários ou até mesmo burocracias 

institucionais e demais aspectos. 

A compreensão da relação estabelecida entre Universidade e comunidade, possibilita 

a coleta de informações necessárias para realização de atividades assistencialistas que visem 

a melhoria da qualidade de vida destes cidadãos. A contribuição da extensão universitária 

para os sujeitos da pesquisa, está diretamente relacionada ao “aprofundamento da cidadania 

e para a transformação efetiva da sociedade”, como estabelecido por Rodrigues et.al (2013, 

p. 143). 

3. METODOLOGIA 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A presente pesquisa foi realizada na Avenida Barão de Capanema, tendo o ponto 

inicial com coordenadas em (1°11'24.8"S 47°10'02.0"W) e final em (1°11'18.4"S 

47°09'17.1"W), além disso, incluiu a Travessa Francisco Oliveira Martins com coordenadas 

em (1°11'05.6"S 47°09'31.6"W), ambas localizadas na zona urbana do município de 

Capanema-PA, tendo por objeto de estudo a percepção dos moradores que residem às 

proximidades da Universidade Federal Rural Da Amazônia (campi Capanema), quanto a 

interação entre a comunidade e a Universidade. 

 

 

 



 

 

316 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

Figura 1: Localização da área de estudo 

 
(Fonte: Google Earth) 

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A pesquisa teve caráter quali-quantitivo, de forma a fazer uso de questionários com 

perguntas abertas e fechadas para o levantamento de dados, sendo estes tabulados pelo pacote 

de aplicativos do Google, especificadamente a plataforma Google Docs, destinado ao 

processamento de documentos, que, a posteriori, gerou resultados que garantiram a 

compreensão das questões de interesse do trabalho voltadas à área de estudo em questão.   

Dessa forma, o cunho qualitativo, caracteriza-se como uma metodologia de 

investigação científica com foco ao objeto a qual analisa-se de forma subjetiva, dando ênfase 

ao estudo destes, de modo particular e com experiências individualizadas, buscando 

compreensão e interpretação destas experiências (FONTENELLE, 2008). 

Além disto, o caráter quantitativo de abordagem realizado na pesquisa pode 

caracterizar-se pela quantificação aplicada a coleta de dados e informações, bem como 

tratamento dos mesmos por meio de procedimentos estatísticos (GAMBOA, 1995; 

RICHARDSON, 1999). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A pesquisa constou com a aplicação de 89 questionários no estilo quali-quantitativo, 

constando assim com a predominância do gênero feminino (58,43%). As idades 

identificadas, a grande maioria apresentou ter acima de 45 anos (46,07%), seguido por 

pessoas entre 39 a 44 anos (16,85%), 25 a 31 anos (14,61%), e tendo uma equiparação entre 

as idades de 16 a 24 anos e 32 a 38 anos (11,24%). Em relação à cor, houve predomínio de 

pardos (48,31%). No estado civil dos entrevistados, a maioria revelou-se casada/união 

consensual (64,04%). A respeito de suas crenças/religião, a maior parte dos entrevistados é 

católica (58%).  

4.2 INTERAÇÃO UNIVERSIDADE E COMUNIDADE 

Após a coleta de dados, mediante a aplicação de questionários, as respostas obtidas 

foram totalizadas conforme o intuito da pesquisa e as questões que seriam analisadas. As 

técnicas estatísticas utilizadas para a análise dos dados foram descritivas e os resultados 

foram apresentados em formas de gráficos, sendo possível determinar o grau de 

conhecimento dos entrevistados a respeito da Universidade, a presença dos mesmos na 

academia e quais atividades já haviam sido feitas por estes junto à UFRA, apresentando 

assim, os respectivos resultados.  

Gráfico 1: Conhecimento dos entrevistados a respeito da UFRA (%) 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Conforme os dados obtidos pela entrevista, pode-se perceber que a maior parte dos 

entrevistados, em um quantitativo de 78,65%, tem conhecimento da Universidade ou já ouviu 

falar sobre ela, contendo assim compreensão, apesar de superficial, sobre o que a 

Universidade realiza na sociedade e a presença física da mesma no local. Apesar disso, foi 

possível identificar que ainda existem moradores (em um quantitativo de 21,34%) que não 

conhecem as realizações da Universidade. Entretanto, foi perceptível que apesar do 

conhecimento acerca da presença física da UFRA e das atividades realizadas pela mesma, 

estes não apresentam sapiência sobre o dever e objetivo da instituição em relação à sociedade, 

assim como, a importância do seu papel junto à comunidade. 

 

Gráfico 2: Participação dos entrevistados ou familiares em atividades da UFRA (%).  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

A partir do questionamento realizado sobre a participação dos entrevistados em 

alguma atividade que foi realizada anteriormente pela UFRA, 82,02% afirmaram que não 

fizeram parte de nenhuma atividade fomentada pela instituição, enquanto que um 

quantitativo de 17,97% dos entrevistados representou positivamente o resultado, onde os 

mesmos afirmaram em sua maioria, que contêm familiares ingressos na Universidade, sendo 

estes os responsáveis de participarem ativamente das atividades propostas pela academia. 
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Gráfico 3: Interesse dos entrevistados em participar de atividades mensais na UFRA (%).  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Em relação ao questionamento sobre o interesse dos mesmos quanto à participação 

futura de alguma atividade proposta pela UFRA, 74,15% demonstraram-se dispostos a 

comparecer a eventos direcionados a comunidade ou práticas que envolvessem os mesmos. 

Somente 25,84% afirmaram não terem interesse em participar de tais atividades, sendo que 

estes apontaram que não tem disponibilidade devido à idade avançada ou não se sentirem 

aptos as atividades que poderiam ser propostas pela Universidade, mediante ao sentimento 

de não pertencimento às relações entre Universidade e comunidade. Entretanto, Oliveira e 

Costa (2017, p.8), afirmam que: “uma instituição educacional é parte da sociedade e como 

tal deve estar aberta a comunidade, a fim de construir uma relação articulada por meio do 

diálogo e do envolvimento de todos”. 

Como último questionamento abordado aos entrevistados, realizado de maneira 

aberta e qualitativa, foi perguntado aos mesmos de que forma a UFRA poderia participar 

ativamente da vida na comunidade do bairro, onde as colocações foram devidamente 

sintetizadas em:  

⎯ Cursos gerais de capacitação e/ou profissionalizantes;  

⎯ Visitas à comunidade;  

⎯ Palestras educativas;  

⎯ Realização de cursinhos comunitários voltados para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM); 

25.84

74.15

Não Sim
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⎯ Realização de projetos voltados à comunidade; 

⎯ Convites e maiores divulgações à comunidade para participação de eventos; 

⎯ Campanhas de conscientização sobre temas sociais. 

Diante disto, foi possível caracterizar superficialmente as necessidades e aclamações 

da comunidade acerca dos serviços que poderiam ser prestados por meio da Universidade, 

demostrando assim, os anseios que a comunidade apresenta, bem como possíveis 

possibilidades para que a extensão universitária possa ser maior ratificada e consolidada,  

podendo atender as carências da população que cerca a instituição,  dando assim um retorno 

significativo e afirmando o real papel e dever da Universidade na sociedade como um todo. 

De acordo com os apontamentos dos comunitários, supõe-se que, as intervenções que podem 

ser realizadas seriam a promoção de cursos de interesse aos comunitários, palestras e diálogos 

junto a comunidade, realização de projetos voltados a comunidade, dentre outras práticas 

extensionistas de contribuição com a sociedade ali presente. 

Assim, a extensão universitária pode ser pensada se tratando não de uma transferência 

de saberes unicamente da academia para fora, mas sim de uma comunicação por meio do 

diálogo, tendo por resultado uma construção coletiva onde a comunidade atendida por esta 

prática consegue refletir conscientemente sobre sua realidade (FREIRE, 1988). Além disso, 

o conhecimento tradicional estabeleceu um legado para a produção de conhecimento e 

contribui para o desenvolvimento do mesmo, desta forma é de fundamental importância que 

os saberes tradicionais e científicos estejam atrelados, garantindo por meio da junção de 

ambos, o avanço da ciência e do conhecimento como um todo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se então que, a comunidade que se encontra ao redor da UFRA, tem pouco 

conhecimento a respeito das atividades e/ou eventos realizados por esta instituição. Ficou 

notório que a comunidade possui um retraimento acerca da Universidade, como se esta não 

pudesse ou estivesse apta a participar do que acontece dentro da instituição. Mediante a isso 

fica perceptível a importância da extensão universitária, até mesmo para a aproximação da 

comunidade com a Universidade, atribuindo troca de conhecimentos e saberes, 

descontruindo a ideia de que a comunidade não faz parte da Universidade, visto que, como 

mostrado nos resultados acima, a comunidade possui o interesse em estar presente, agindo 

juntamente com a Universidade.   
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RESUMO  

O aproveitamento de resíduos de pedúnculo de caju na elaboração de novos produtos para 

alimentação humana tem representado um segmento importante para as indústrias, por serem 

altamente nutritivos e de baixo custo econômico. Além disso, propicia o enriquecimento e a 

diversificação da dieta e atende ao interesse dos consumidores por produtos com valor 

nutricional associado aos benefícios a saúde. O trabalho propõe alternativas para formulações 

de hambúrguer vegetal mais saudáveis substituindo a proteína animal pela fibra de cajú, 

proteína de soja texturizada e farinha de semente de abóbora. Foram elaboradas três 

formulações com proporções variadas de proteína de soja texturizada, fibra de cajú, farinha 

de abóbora e demais insumos. Os hambúrgueres foram caracterizados quanto a umidade, 

cinzas, proteínas, lipídeos, fibras, carboidratos totais. Os minerais determinados foram: Ca, 

Mg, P, Na, K, Fe e Mn. As condições higiênico sanitárias foram determinadas pela analises 

de coliformes totais, fecais, salmonella sp. e Staphylococcus coagulase positiva. A avaliação 

sensorial foi realizada com 30 provadores não treinados através do teste da escala Hedônica. 

Os hambúrgueres elaborados apresentaram altos teores de proteínas, destacando-se a 

formulação com maior teor de proteína (13,07%). O teor de fibras insolúveis encontrado 

variou entre 2,5 a 3,0%, demostrando que o hambúrguer vegetal é uma excelente fonte de 

fibras. As formulações apresentaram baixas concentrações de minerais (mg/100g), sendo Na 

e K os maiores teores encontrados. Os hambúrgueres elaborados apresentaram ausência de 

salmonella spp. e Staphylococcus aureus coagulase positiva e coliformes totais e fecais 

abaixo do limite. As formulações com maior percentual de proteína de soja, apresentaram os 

melhores resultados em termos nutricionais e sensoriais com índice de aceitação acima de 

70%. Portanto, o hambúrguer vegetal, além de seus atributos sensoriais e nutricionais, é uma 

fonte alternativa de alimentação saudável. 

 

Palavras-chave: Hamburguer vegetal. Novos produtos. Cajú. 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Em vários países muitas pesquisas têm sido desenvolvidas procurando substituir 

parcialmente ou totalmente a proteína animal por proteína vegetal, obtida principalmente da 

soja, na elaboração de novos produtos como hambúrgueres com a intenção de incorporar 

substancias nutricionais, que apresentem baixo teor de gordura, colesterol e cloreto de sódio 

(SANTOS JÚNIOR et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2013). Apesar de ser considerado um 

alimento altamente calórico, o hambúrguer pode ser produzido com matérias-primas de boa 

qualidade e pode ser enriquecido com alguns ingredientes que podem oferecer algumas 

propriedades funcionais como a soja, aveia, gergelim, chia, quinoa e linhaça (FREITAS e 

MORETTI, 2006; GUTKOSKI et al., 2007), destacando a proteína de soja texturizada como 

fonte de proteína alternativa na elaboração de hambúrguer vegetal (LIMA et al., 2017).  

Existem no Brasil matérias-primas de baixo custo e de tecnologia simples, que até 

então desconhecidas ou inutilizadas, apresentam elevado teor de proteínas e fibras, que 

podem ser aproveitadas na elaboração de hambúrgueres, visto que estes fazem parte dos 

hábitos alimentares da população, aliado às suas características sensoriais e praticidade 

(GILL et al., 2001). O aproveitamento de resíduos dos pedúnculos na elaboração de 

hambúrguer para alimentação tem se tornado uma alternativa promissora em relação aos 

hambúrgueres de carne tradicional (LIMA, 2008).  

A utilização da farinha de semente de abóbora incorporada a produtos alimentícios, 

vem sendo uma busca de pesquisadores da América Latina para agregar qualidade nutricional 

a matérias-primas tidas como subprodutos, aprimorando tecnologias e desenvolvendo novos 

produtos (NAVES et al., 2010). O alto teor de fibras na semente de abóbora pode ser usado 

na preparação de alimentos para melhorar a textura, sabor e valor nutricional do produto 

alimentar (NYAM; LAU; TAN, 2013). As fibras encontradas nesse subproduto são de grande 

interesse, uma vez que dietas ricas em fibras estão associadas a prevenção de doenças como 

a diabetes, pressão arterial e redução de colesterol e melhorias do trato gastrointestinal 

(MAIHARA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2013).  

Diante do exposto, o trabalho propõe alternativas para formulações de hambúrguer 

vegetal mais saudável substituindo a proteína bovina por proteína de soja texturizada, fibra 

de caju e farinha de semente de abóbora, visando obter teor de proteínas e aceitabilidade 

satisfatória. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para o desenvolvimento da metodologia, os pedúnculos foram higienizados por 

imersão em hipoclorito de sódio a 5 ppm por 20 minutos, seguido de lavagem para eliminação 

do cloro residual.  

 

2.1. Elaboração de formulações 

A obtenção da fibra de caju foi feita por peneiramento dos pedúnculos previamente 

triturados e secagem em estufa. A fibra de caju foi misturada com proteína de soja texturizada 

(PST), farinha de semente de abóbora (FSA) e demais componentes. Foram realizadas três 

formulações para avaliar o melhor percentual de adição de resíduo de pedúnculo e proteína 

de soja texturizada substituindo a farinha de rosca por farinha da semente de abóbora apenas 

na terceira formulação. A elaboração do hambúrguer vegetal foi desenvolvida de acordo com 

as formulações na tabela 1. Os hambúrgueres foram embalados em filmes plásticos, 

acondicionado e conservados por congelamento (-18°C) para posterior análises.  

Tabela 1. Percentual de componentes por formulação. 

Componentes 
Formulação 1 (F-1)  

(%) 

Formulação 2 (F-2) 

(%) 

Formulação 3 (F-3) 

(%) 

Proteína de Soja Texturizada 30 20 20 

Fibra de pedúnculo de cajú 30 40 40 

Farinha da semente de abóbora - - 8 

Demais insumos* 40 40 32 

 *Demais insumos: gordura vegetal hidrogenada, farinha de rosca, cloreto de sódio, clara de ovo, 

alho, glutamato monossódico, molho inglês, óleo vegetal, açúcar, corante natural, cebola, cheiro 

verde, cebolinha, pimenta-do-reino. 

Fonte: Os autores (2019) 

 

2.2 Análise centesimal  

Todas as análises foram feitas em triplicatas. Realizou-se análises de umidade, cinzas, 

lipídeos, proteínas e fibras (AOAC, 1995), carboidratos por diferença do somatório dos 

outros componentes, subtraindo-se a média encontrada por 100 (AOAC, 1997) e o valor 

calórico foi determinado segundo TACO (2011).  

 

2.3 Análise de minerais 

Os teores de cálcio, magnésio, fósforo, sódio, potássio, ferro e manganês foram 

determinados a partir das soluções minerais das cinzas em ácido nítrico concentrado, de 

modo que a concentração final obtida foi de 10%. Cálcio e magnésio foram determinados 
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pelo método de complexometria com EDTA, O teor de fósforo foi determinado em 

espectrofotômetro UV-Visível (160A, Shimadzu) em comprimento de onda de 420 nm, sódio 

e potássio em espectrofotômetro de chama (Vallenhamy), ferro e manganês em 

espectrofotômetro de absorção atômica (Varian). Os minerais foram determinados segundos 

os métodos do INSTITUTO ADOLFO LUTZ (2008) e com valores de r2> 0.90 para as curvas 

analíticas. 

  

2.4. Análise microbiológica 

 Os ensaios de coliformes totais, fecais, salmonella sp. e Staphylococcus coagulase 

positiva foram realizados seguindo as recomendações da RDC n° 12, de 2 de janeiro de 2001 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001) e segundo a metodologia 

descrita no “Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods” 

(VANDERZANT; SPLITTSTOESSER, 1992).  

 

2.5. Teste de aceitabilidade  

 A avaliação sensorial foi realizada com 30 provadores não treinados de ambos os 

sexos e diferentes idades, utilizando-se o teste de aceitação por escala Hedônica de 9 pontos, 

segundo as normas do STONE e SIDEL (2004). 

 

2.6. Tratamento estatístico 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) a 5% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey através do software IBM SPSS Statistics, versão 21. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 2 encontram-se os valores médios da composição centesimal das três 

formulações do hambúrguer vegetal. Os hambúrgueres apresentaram teores elevados de 

proteína que variou entre 11,49 e 13,07 mg/100g, entretanto, ficaram abaixo de 15% para 

hambúrguer bovino (BRASIL, 2000). As médias dos teores de proteínas apresentaram 

diferenças significativas entre si, ressaltando que o maior teor obtido foi em função do maior 

percentual de proteína de soja texturizada.  

Pesquisas sobre hambúrguer vegetal encontraram baixos teores de proteína e cinzas, 

utilizando 89% de fibra de caju na formulação (LIMA, 2008), enquanto que pesquisas 
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recentes, apesar da adição de PST associada com fibra de caju, apresentaram teores de 

proteínas abaixo de 6% (LIMA et al., 2017). Com relação aos níveis de cinzas, a média 

observada variou de 4,00 a 4,42% e apenas a terceira formulação apresentou diferença 

significativa em relação as demais, o que indicou elevado teor de minerais, muito embora o 

conteúdo das cinzas obtidas não corresponda necessariamente à soma das substâncias 

minerais presentes no alimento, devido às perdas por volatilização (CECCHI, 2003). Os 

teores de umidade variaram de 65,02% a 69,28%. A umidade da terceira formulação foi 

significativamente inferior as demais, devido ao aumento do valor de lipídios apresentar 

correlação inversa com a umidade.  

Quanto ao teor de lipídios e fibras, todas as formulações apresentaram diferenças 

significativas, observando-se maior teor encontrado na terceira formulação, devido a 

substituição da farinha de rosca pela farinha de semente da abóbora que possui elevados 

teores de lipídios, que segundo FRANCO (2004) é de 44% e altos teores de fibras 

alimentares, fonte de proteínas e alto percentual de óleos poli-insaturados (SAMANT e 

REGE, 1989; ESUOSO et al., 1998; YOUNIS; GHIRMAY; SHIHRY, 2000).  

Brasil (2000) estabelece valor máximo de 23% de lipídios, portanto, os teores 

encontrados nas três formulações estão conforme a legislação. As percentagens de 

carboidratos totais encontrados nas três formulações foram superiores a percentagem máxima 

estabelecida pela legislação para hambúrguer de origem animal, enquanto que o valor 

calórico do hambúrguer da terceira formulação, elaborado com adição da farinha da semente 

de abóbora, foi maior do que os valores encontrados nas demais formulações, em virtude da 

quantidade de calorias presente nas sementes.  

 

Tabela 2. Composição centesimal em base úmida (%) do hambúrguer vegetal 

Formulação 
Umidade 

(%) 

Cinzas  

(%) 

Proteinas 

(%) 

Lipídios  

(%) 

Fibras  

(%) 

CT  

(%) 

Vcal 

(Kcal/100g) 

F-1 69,28 ± 

0.01ª 

4,00 ± 

0.10a 

13,07 ± 

0.03ª 

8,02 ± 

0.04a 

2,49 ± 

0.05ª 

5,63 ± 

0.04ª 

137,02 ± 

0.04ª 

F-2 68,11 ± 

0.02ª 

3,91 ± 

0.02a 

11,49 ± 

0.07b 

10,76 ± 

0.06b 

2,34 ± 

0.05b 

5,73 ± 

0.02b 

156,36 ± 

0.04b 

F-3 65,02 ± 

1.02b 

4,42 ± 

0.02c 

11,92 ± 

0.03c 

14,45 ± 

0.04c 

3,03 ± 

0.04c 

4,19 ± 

0.03c 

182,37 ± 

0.03c 

*CT= Carboidratos totais, Vcal= Valor calóricos. Médias seguidas de mesma letra, em cada linha, 

não apresentam diferenças significativas (p>0.05) pelo Teste de Tukey com 95% de confiança. 

Fonte: Os autores (2019) 

 



 

 

327 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

Os resultados de macro e microminerais estão apresentados na tabela 3. As 

formulações apresentaram baixas concentrações de minerais, entretanto, com o aumento da 

quantidade de fibra e redução da quantidade de proteína de soja na formulação F-2 em relação 

a formulação F-1, as concentrações de Na, K e Fe aumentaram, enquanto que a concentração 

de P diminuiu, demonstrando diferenças significativas entre estas formulações. Em relação 

as formulações F-2 e F-3, os minerais Ca, P, Mg, Na, K e Fe apresentaram diferenças em 

suas concentrações, devido a substituição da farinha de rosca presente na F-2 pela farinha de 

semente de abóbora na formulação F-3.  

As maiores concentrações de minerais foi de Na e K. Embora a adição da farinha da 

semente como fonte de fibras e minerais como Ca, P e Fe, os resultados obtidos na 

formulação F-3 não foram satisfatórios, devido à baixa proporção na formulação F-3 (8%). 

Valores elevados de Na encontrados nas formulações foram ocasionados pelo uso do molho 

inglês que possui altas concentração de sódio. 

 

Tabela 3. Composição da concentração de minerais (mg/100g) das formulações. 

Formulação 

Minerais 

Ca 

(mg/100g) 

P 

(mg/100g) 

Mg 

(mg/100g) 

Na  

(mg/100g) 

K  

(mg/100g) 

Fe  

(mg/100 

g) 

Mn  

(mg/100 

g) 

F-1 1,30 ± 

0.02ª 

0,95 ± 

0.01ª 

0,70 ± 

0.01ª 

211,75 ± 

0.05ª 

117,27 ± 

0.02ª 

0,051 ± 

0.001ª 

0,013 ± 

0.001ª 

F-2 1,30 ± 

0.01ª 

0,85 ± 

0.01b 

0,70 ± 

0.01ª 

202,77 ± 

0.03b 

117,91 ± 

0.01b  

0,065 ± 

0.001b 

0,015 ± 

0.004ª 

F-3 0,95 ± 

0.02b 

1,05 ± 

0.02c 

0,85 ± 

0.01b 

224,40 ± 

0.03c 

103,61 ± 

0.02c 

0,061 ± 

0.002c 

0,014 ± 

0.001ª 

Médias seguidas de mesma letra, em cada linha, não apresentam diferenças significativas (p>0.05) pelo Teste 

de Tukey com 95% de confiança. 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Apesar de não existir legislação sanitária específica para hambúrguer vegetal, os 

resultados da tabela 4 foram comparados com base na legislação para hambúrguer de carne 

(BRASIL, 2001). Os hambúrgueres elaborados apresentaram ausência de salmonella spp. e 

Staphylococcus aureus coagulase positiva, conforme estabelecido pela legislação. Os 

resultados de coliformes fecais apresentaram-se positivos para todas as formulações, porém 

abaixo do limite (máx.5x103 NMP/g). O ensaio de coliforme total foi estabelecido para 

avaliar as condições higiênicas nas quais o produto foi elaborado. 
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Tabela 4. Resultados das análises microbiológicas. 

 

Microorganismos F-1 F-2 F-3 BRASIL, 2001 

Coliformes totais (NMP/g) 4,6x101 1,1x102 1,1x102 - 

Coliformes fecais (NMP/g) 4,6x101 1,1x102 1,1x102 5x103 

Salmonella spp. Aus. Aus. Aus. Aus. 

Staphylococcus aureus coagulase positiva Aus. Aus. Aus. 5x103 

Fonte: Os autores (2019) 

 

 

 

Os testes de ANOVA e Tukey (Tabela 5) mostraram que houve diferença significativa 

(p<0,05) entre pelo menos duas formulações. Observou-se que as formulações F-1 e F-2 

obtiveram as maiores médias, enquanto que a formulação F-3 apresentou a menor média. O 

baixo valor da média atribuída a formulação 3, segundo as observações dos provadores, foi 

devido a consistência da formulação em relação às demais, o que pode ser explicado pela 

substituição da farinha de rosca pela farinha da semente de abóbora. A formulação F-3 

distinguiu-se das formulações F-1 e F-2. 

 

Tabela 5. Resultados das análises sensoriais 

Formulação 

  

N 

  

Média 

  

Desvio 

Padrão 

  

Erro 

padrão 

  

Intervalo de 

confiança de 95% 

Mínimo 

  

Máximo 

  

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

1 30 6,9333ª 0,86834ª ,15854 6,6091 7,2576 4,00 8,00 

2 30 6,9667ª 1,21721ª ,22223 6,5122 7,4212 4,00 9,00 

3 30 5,8333b 1,94906b ,35585 5,1055 6,5611 2,00 9,00 

Total 90 6,5778 1,49890 ,15800 6,2638 6,8917 2,00 9,00 

Médias seguidas de mesma letra, em cada linha, não apresentam diferenças significativas (p>0.05) 

pelo Teste de Tukey com 95% de confiança. 

Fonte: Os autores (2019). 

 

O maior índice de aceitabilidade foi atribuído a formulação F-2 (77,4%) seguida da 

formulação F-1 (77,0%) e 3 (64,8%), demonstrando diferença significativa entre as 

formulações. Dentre as formulações, apenas a formulação F-3 não obteve o percentual 

satisfatório, que segundo DUTCOSKY (2007) deve ser de no mínimo 70% para que o 

produto seja aceito em termos de suas propriedades sensoriais.  
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4. CONCLUSÃO  

Os hambúrgueres elaborados apresentaram altos teores de proteínas destacando a 

proteína de soja texturizada aplicada em proporções apropriadas nas formulações, 

maximizando a eficiência do uso da proteína. O teor de fibras insolúveis encontrado mostrou 

ainda que o hambúrguer vegetal, além de fonte de proteínas é também fonte de fibras, que 

apesar de não apresentar valor nutricional, exercem funções importantes no trato 

gastrointestinal e na redução do colesterol. As formulações com maior percentual de proteína 

de soja, apresentaram os melhores resultados em termos nutricionais e sensoriais com 

aceitação acima de 70%. A elaboração de novas formulações pode melhorar as caracteristicas 

nutricionais em termos de aumento de teores de proteína, fibras e minerais, além da redução 

do teor de sódio. Portanto, o hambúrguer vegetal obtido a partir do resíduo do pedúnculo de 

caju enriquecido com proteína de soja, além de seus atributos sensoriais e nutricionais é uma 

fonte alternativa de alimentação saudável.  
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RESUMO  

Até meados da década de 50 e 60 considerava-se que os recursos ambientais eram infinitos, 

inesgotáveis. A partir da década de 70 em especial os efeitos da degradação ambiental 

começaram a serem sentidos e sua relação com o crescimento econômico, aumento da 

produção, consumo e atividades produtivas e o uso de recursos naturais como um todo 

começaram a ser discutidas. Desta forma, perante a crescente exploração do meio ambiente 

para sustentação do sistema econômico novas teorias em busca do desenvolvimento 

sustentável foram criadas. A Economia Ambiental tem como prioridade a elevação do 

crescimento econômico, utiliza da valoração dos recursos naturais de acordo com sua 

utilidade e contribuição para manutenção da vida humana. O problema deste trabalho baseia-

se no fato de que a preservação dos recursos naturais por meio do seu uso racional é 

necessária para a manutenção da vida e alcance do desenvolvimento sustentável. Desta 

forma, justifica-se a realização deste trabalho devido a necessidade de compreender que a 

racionalidade econômica e ambiental deve ser harmonizada, para que a economia não se 

sobreponha aos limites naturais. O objetivo deste trabalho tem como foco apontar algumas 

falhas e limitações inerentes à Economia Ambiental. Foi possível identificar que através da 

valoração dos recursos naturais, e o tratamento dos problemas ambientais gerados pelo 

sistema econômico, a Economia Ambiental torna-se limitada não sendo capaz de responder 

e lidar com todas as variáveis atreladas aos problemas ambientais e sua relação com a 

economia.  Conclui-se que a Economia não pode agir de forma isolada do meio natural em 

que se encontra, ao contrário do que defende a Economia Ambiental o crescimento 

econômico não é possível sem que se preserve os recursos naturais, há um limite para o que 

a inovação cientifica e tecnológica pode alcançar.  

Palavras-chave: Economia. Sustentabilidade. Degradação  

Área de Interesse do Simpósio: Economia ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

As estratégias desenvolvimentistas adotadas desde o século XX não avaliavam as 

condições de vida da população, instigavam e preocupavam-se apenas com o crescimento 

econômico, pressupondo-se que com ele a qualidade de vida melhoraria, porém o 

crescimento econômico não leva em conta os indicadores sociais e é o responsável pelo 

aumento dos impactos ambientais negativos que afetam a geração atual e afetará as gerações 

futuras (SANTOS, 2009). Desta forma, a partir das décadas de 1960 e 1970 houve um 

aumento da preocupação com a qualidade do meio ambiente, e como o sistema econômico 

sendo ele um dos grandes causadores da degradação ambiental, poderia colaborar para 

minimização dos problemas ambientais, para isto, surge a Economia Ambiental (OLIVEIRA, 

2017).  

A Economia Ambiental tem origem na economia neoclássica, busca estabelecer uma 

nova relação entre o homem e a natureza, tem como objetivo o alcance da sustentabilidade e 

manutenção da vida no planeta, os recursos naturais nesta vertente são vistos como um fator 

de produção, seu uso sendo necessário para manutenção e elevação do crescimento 

econômico, o meio ambiente ocupa uma visão externa, fora do sistema econômico 

(SANTOS, 2009; MENUZZI, 2015). Esta teoria aborda a ideia de sustentabilidade fraca para 

dar uma solução à possível escassez dos recursos naturais (capital natural), defendendo a 

substituição dos mesmos por outra forma de capital, e a valoração dos recursos naturais como 

indicador da importância que os mesmos possuem diante o bem-estar da sociedade, 

vislumbrando então o desenvolvimento sustentável a partir desta valoração (FILHO; JOHN, 

2018). 

Desta forma, a Economia Ambiental supõe que os recursos naturais não representam 

um limite ao crescimento econômico, visto que a teoria aborda que o capital produzido pelo 

ser humano (k), trabalho (L) e recursos naturais o capital natural (N) são perfeitamente 

substituíveis entre si, sendo assim, caso ocorra a escassez ou esgotamento de algum recurso 

natural este pode ser substituído pelo capital produzido pelo ser humano, pela tecnologia, 

essa ideia ficou conhecida como sustentabilidade fraca (MENUZZI, 2015). Essa ideia é 

apoiada pela hipótese de que com o constante progresso tecnológico, serão descobertos novos 

meios e recursos habilitados a exercerem a mesma função de um determinado recurso 

escasso, criando um estoque superior ao de antes, resolvendo o problema da escassez 

(SIMÃO, 2014). 
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 As externalidades negativas abordadas pela Economia Ambiental, representam 

custos de degradação ambiental que não são pagos por aqueles que geram,  são os efeitos que 

o meio ambiente causa na qualidade de vida das pessoas, estas externalidades devem ser 

internalizadas nas contas e/ou despesas dos que as provocam, podem ser corrigidas por taxas 

corretivas, dando a deterioração ambiental a visão de falha de mercado que pode ser corrigida 

pelo próprio mercado através da valoração, cobranças de taxas (SANTOS, 2009; SIMÃO, 

2014). Sendo assim, as atividades econômicas são planejadas sem considerarem estas 

externalidades, resultando na apropriação do capital natural que beneficia uma parcela da 

sociedade sem que estes compensem pelos dados que causam aos usuários excluídos dessa 

apropriação (MOTTA, 1998). 

A Economia Ambiental se baseia principalmente na valoração ambiental, atribuindo 

um valor econômico aos recursos naturais considerados gratuitos e excluídos da 

contabilidade econômica, com o intuito de preservar os recursos naturais para que não sejam 

exauridos (GOMES, et al, 2018). Visto que o meio ambiente é considerado propriedade 

comum a todos, e os serviços ambientais que ele fornece são essenciais para manutenção da 

vida humana, a valoração ambiental não coloca um preço nos bens e serviços providos pela 

natureza, a valoração indica a sua importância em relação ao bem-estar social, baseado na 

função utilidade (GOMES, et al, 2018; GONÇALVES, 2018).  

 Esta valoração dada aos recursos é uma importante ferramenta de intervenção 

governamental diante as externalidades ambientais geradas pelo sistema econômico, a 

intervenção pode ocorrer através do uso de instrumentos econômicos, compensações 

monetárias por danos causados dentre outros (MOTTA, 1998). 

 Para a teoria neoclássica o meio ambiente é tido como um provedor de recursos 

naturais, assimilação de rejeitos produzidor por atividades produtivas e oferecimento de bem-

estar, o meio ambiente é avaliado como condição necessária para o desenvolvimento 

econômico, a economia é um sistema autônomo o qual trata as externalidades como 

insuficientes se tratando de intervenção quanto ao crescimento da economia (SIMÃO, 2014). 

Além do mais, devido as influencias microeconômicas na formulação da teoria, o nível de 

poluição não ultrapassaria os limites dados a longo prazo pela regulação dos agentes do 

mercado, estes agentes são os responsáveis por aplicar políticas que regulem poluição ao 

nível desejado, e os preços do recursos seriam os sinalizadores de necessidades de tomar 

decisões referente aos problemas ambientais (SIMÃO, 2014). 
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 Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a partir da discussão teórica realizada 

apontar algumas possíveis falhas ou limitações intrínsecas à Economia Ambiental, a hipótese 

deste trabalho é a de que a Economia Ambiental não é o suficiente para abordar e solucionar 

os problemas ambientais inerentes ao sistema econômico, visto que a teoria não dá 

preferência ao meio ambiente, justifica a utilização dos recursos naturais sem preocupar-se 

com sua escassez. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho o qual tem como objetivo apontar algumas falhas e 

limitações da teoria economia ambiental, optou-se pelos métodos de natureza qualitativa, os 

quais permitem uma abordagem descritiva, por meio de procedimentos bibliográficos. O 

método é um conjunto de diversas etapas ou fases que devem seguidos para a realização da 

pesquisa, o que envolve técnicas e procedimentos científicos (GIL, 2019; LAKATOS, 2019). 

Sendo assim, a partir da abordagem do problema, este estudo pode ser classificado 

como de natureza qualitativa. Segundo Creswell (2010), é um meio para explorar e 

compreender fenômenos sociais, tem o objetivo de analisar e interpretar aspectos mais 

profundos. Com relação ao objetivo esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e 

descritiva, com o propósito de propiciar maior entendimento acerca do assunto abordado, 

oferecendo uma visão geral do tema, além de descrever características de um fenômeno, 

população, e através da leitura de trabalhos científicos foi possível uma nova abordagem do 

problema (GIL, 2019).  

Para Gil (2019, p. 28) “algumas pesquisas descritivas vão além da simples 

identificação da existência de relação entre variáveis, pretendendo determinar a natureza 

dessa relação, aproximando-se da pesquisa explicativa”. Do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada como bibliográfica. Neste estudo, 

procurou-se fornecer uma maior compreensão sobre o tema proposto a partir de estudos já 

realizados e publicados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Perante das principais características expostas a cerca da Economia Ambiental, é 

possível apontar algumas falhas e limitações inerentes à teoria. Apesar da Economia 

Ambiental ter como objetivo o alcance da sustentabilidade, a mesma apresenta uma 
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(in)sustentabilidade ao considerar o meio ambiente como provedor de recursos necessários 

para atividades produtivas e como assimilador de rejeitos produzidos, a teoria defende o uso 

dos recursos naturais sem preocupar-se com a sua limitação ou escassez, dando soluções de  

substituições caso ocorra necessidade, não dá preferencia pela preservação destes recursos. 

Dado o fato de que nem tudo pode ser substituído pelo avanço tecnológico. 

Diante a necessidade atual de incluir variáveis ambientais no planejamento de 

atividades e os impactos que delas provém, a Economia Ambiental limita-se a tratar da 

poluição gerada como externalidade, apesar da Economia utilizar e necessitar dos recursos 

para o seu crescimento, a mesma considera os efeitos que causa no meio como algo externo 

ao sistema econômico, a economia limita então sua relação com o meio ambiente. Com isso, 

serviços ambientais e a capacidade de manutenção dos ecossistemas não são considerados na 

teoria (AMARO, 2012). 

No que diz respeito a valoração de recursos e serviços ambientais, sua aplicabilidade 

é complexa e conflitante devido ao fato de que estes recursos não são transacionados no 

mercado, seus preços não são definidos (MOTTA, 1998). Para a economia ambiental os 

recursos naturais só possuem valor enquanto tiverem alguma utilidade, o ecossistema é um 

reservatório de recursos e quando se precisar é só retirar, o crescimento sem fim que essa 

teoria defende é uma das causas para a degradação ambiental (OLIVEIRA, 2017). 

A sustentabilidade fraca abordada pela teoria alega que o capital natural não precisa 

receber um tratamento diferenciado pois é tido como um outro tipo de capital qualquer, 

portanto, a substituição do capital natural é possível pelo capital manufaturado (capital 

trabalho), o limite dado pelos recursos naturais é superado e as gerações futuras deverão ser 

reparados pela perda de recursos ambientais por meio de geração de riquezas alternativas 

(MEZUNNI, 2015), essa alegação vai contra o princípio de desenvolvimento sustentável o 

qual defende que  as gerações futuras deverão usufruir das mesmas qualidade e quantidade 

de recursos da geração atual e não devem ser excluídas do mercado. Conforme Oliveira 

(2017) a substituição do capital natural (N) pela riqueza produzida pelo homem não é 

possível, há limites para a tecnologia.  

A Economia Ambiental com seu aparato econômico pode não ser o suficiente para 

lidar com todas as questões ambientais, pois transforma a maior parte das questões em 

mercadorias, utilizando a lógica do mercado para intensificar as diferenças entre as teorias 

econômicas e o meio ambiente (MENUZZI, 2015). Além disso, coloca-se responsável por 
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compreender e solucionar os impactos ambientais gerados pelas atividades econômicas não 

pela natureza em si, mas pelas consequências representadas em desconforto e diminuição do 

bem-estar da sociedade (SIMÃO, et al, 2014). 

A Economia Ambiental apresenta uma hipótese ambiental frágil essencialmente por 

admitir que o meio ambiente seja passivo, estável, tendo uma visão extremamente confiante 

em relação aos problemas ambientais, assumindo que estes seriam previsíveis e que não agem 

de forma significante aos ataques do sistema econômico e suas atividades produtivas, sendo 

independente da intensidade de uso dos recursos naturais e da ocorrência da poluição 

(SIMÃO, et al, 2014). O desenvolvimento sustentável não inclui apenas o aumento dos 

índices econômicos, também o desenvolvimento humano e preservação ambiental (FILHO; 

JOHN, 2018). 

 

4. CONCLUSÃO  

Avante a crise ambiental instaurada, a esgotabilidade dos recursos naturais e a 

importância do meio ambiente e os serviços que ele provem para a manutenção da vida 

humana, a economia não pode mais agir de forma isolada do meio em que se encontra, é 

necessário que haja uma harmonização e integração da racionalidade econômica com a 

racionalidade ambiental, respeitando os limites de fornecimento de recursos do meio 

ambiente e também seu limite de absorção de rejeitos nele lançados.  

É claro que a ação do ser humano sobre o meio ambiente está prejudicando o 

equilíbrio do ecossistema, faz-se necessário modificar esse processo, utilizando um modelo 

de desenvolvimento capaz de respeitar as leis naturais, adotar uma distribuição ética dos 

recursos naturais que tendem a se tornar cada vez mais escassos. A Economia não pode 

conduzir-se sem levar em consideração as questões ambientais, uma vez que ela faz parte de 

um sistema maior que é o ecossistema, deve submeter-se as leis da natureza, cessando o 

comportamento de modelos econômicos que adotam a ideia de um crescimento continuado 

onde o progresso é tido a qualquer custo.  

O crescimento econômico pode ser socialmente excludente, não pode ser sustentado 

no longo prazo, não significa exatamente que ocorrerão melhorias nas condições sociais, 

sendo, portanto, insuficiente para elevação do bem-estar.  
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RESUMO 

Adotando políticas ambientais que demonstraram preocupação com o meio ambiente, o 

Brasil conseguiu captar junto de países que compõe Acordos e Tratados em comum, recursos 

financeiros para a efetivação de programas que, baseados em políticas públicas para o 

desenvolvimento da Amazônia, contribuem para a busca da preservação e o progresso desta 

região. O Fundo Amazônia é um destes recursos e vem sendo utilizado como um instrumento 

econômico ambiental de grande relevância para o país. O objetivo deste artigo é conhecer de 

forma breve do que trata o projeto e quais o desafios que o país encontra para manter este 

repasse, uma vez que, desde a criação do fundo, é exigido que o Brasil cumpra com a mais 

desafiadora parte deste projeto: a manutenção de dados positivos nos números de 

desmatamento na Amazônia. Buscando obter um parecer sobre o futuro desses repasses, é 

necessário levar em questão o contexto de política externa do país na época da idealização 

do projeto e os contrastes entre a agenda ambiental dos governos da época para o atual. As 

questões sobre o meio ambiente possuem grande relevância para sociedade acadêmica e está 

presente nos principais debates onde se busca conhecer quais projetos financeiros estão 

presentes no país e sua eficácia. Para não se contestar a veracidade das afirmações deste 

artigo, foi feita uma pesquisa bibliográfica entre autores de livros e artigos que dissertam 

sobre o tema, uma pesquisa documental em atas e documentos assinados em cúpulas e fóruns 

ambientais e uma pesquisa descritiva para se conhecer o projeto principal citado no artigo. 

Os resultados mostram que manter o repasse de recursos financeiros provenientes de países 

estrangeiros necessita mais do que concordância em assinar documentos, é necessário estar 

alinhado com a mesma concepção de meio ambiente dos demais países envolvidos.  

 

Palavras-chave: Preservação. Agenda ambiental. Investimentos financeiros. 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas públicas ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 As questões ambientais presentes no Brasil se fizeram conhecidas na comunidade 

internacional partir da década de 1970 (SAMPAIO, 2012). Neste período, surgiram os 

primeiros movimentos ambientais internacionais e a participação brasileira esteve 

confirmada (LAGO, 2012). Embora não possuísse ainda políticas voltadas ao meio ambiente, 

o país deu o primeiro passo, legislando a educação ambiental no país e demonstrando que o 

tema meio ambiente teria um espaço na agenda ambiental interna e externa do país. 

A lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabeleceu a política nacional do 

meio ambiente, seus fins e os mecanismos de formulação e aplicação, 

constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), criou o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), institui um cadastro 

técnico federal de atividades e instrumentos da defesa ambiental e fixou os 

princípios para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida humana, destacando-se a importância da 

educação ambiental em todos os níveis de ensino, a fim de capacitar a 

sociedade para a defesa do meio ambiente. (SOUZA JÚNIOR, 2007, pg. 

16).   

          Após a criação de órgãos que regulamentaram a relação do homem com o meio 

ambiente, o Brasil sediou conferências ambientais no seu território e despontou como 

referência em políticas ambientalistas ao lado de países desenvolvidos (GAETANI, 2012). 

Uma dessas conferências foi a Eco-92. Neste evento também conhecido como Rio 92, as 

diretrizes que futuramente serviriam de base para a captação de fundos financeiros surgiram 

no escopo da conferência, a conclusão de que os países mais desenvolvidos são os mais 

poluidores fez com o que os representantes dos países se convencessem da necessidade de 

aporte financeiro destinados aos países que ainda estavam em desenvolvimento fosse 

cogitado. 

Chefes de Estado de vários países se reuniram no Brasil para tratar de 

problemas ambientais, como a poluição, e adotar políticas capazes de frear 

seu crescimento. Durante a Eco 92, concluiu-se que os países 

desenvolvidos- os mais industrializados, cuja população tem alto poder 

aquisitivo- são os que mais poluem o ambiente, e que as nações em 

desenvolvimento precisam de suporte econômico e financeiro para que 

cresçam de modo equilibrado. (CAMPOS, 2014, pg.50) 

 Analisando os acontecimentos dentro da agenda ambiental brasileira, no espaço de 

tempo entre a década de 1990 aos anos 2000, o país estreitou relações com os países europeus, 

utilizando o multilateralismo que a agenda sobre o meio ambiente lhe proporcionou 

(FONSECA, 2019).  Provavelmente, sem demonstrar seriedade em questões ambientais, o 
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Brasil não teria a confiança das nações desenvolvidas para receber fundos financeiros, 

principalmente para se preservar um espaço que se encontra dentro do seu próprio território. 

1.1 O FUNDO AMAZÔNIA E SUAS OBJEÇÕES 

 Na Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima COP-13, a 

delegação brasileira anunciou a intenção de criação do Fundo Amazônia. A ideia da criação 

de um fundo onde se arrecadaria recursos financeiros para a manutenção da floresta tropical 

brasileira pode ser considerada como pioneira. O contexto ambiental no ano de 2007 era a 

preocupação em combater as mudanças climáticas do planeta. Na COP-13, todos 

concordaram sobre a necessidade de reduzir emissões para se atingir a estabilização do clima, 

e para amenizar os efeitos das mudanças climáticas (TILIO NETO, 2010). 

 No dia 1º de agosto de 2008, mediante o Decreto nº 6.527, com o Brasil sendo 

presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, foi criado o Fundo Amazônia, um programa que 

receberia recursos financeiros destinados às políticas de preservação da Floresta Amazônica 

e consequentemente, auxiliar no combate dos problemas relacionados ao clima. Os recursos 

recebidos pelo Fundo Amazônia estão geridos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, que também atua na captação e repasse dos valores. Dentre 

os países que mais doam, se encontram a Noruega e a Dinamarca. Dos doadores brasileiros, 

a Petrobras possui doações que chegam a 1%.13 

1.1.1 A efetivação do projeto Fundo Amazônia no Governo Lula/Temer 

 Para o recebimento do recurso, é necessário apresentar e comprovar números 

positivos sobre o número de queimadas na Amazônia. Para a sociedade civil que se interessar 

pelo artigo, estudos científicos afirmam existir uma relação direta entre o desmatamento da 

Floresta Amazônica e o peso negativo que isto reflete no clima. É uma relação de causa e 

efeito (SANTOS JUNIOR, 2014). 

 Analisando os repasses desde a criação e ainda no período do governo Lula, e ainda 

dentro de um curto tempo do presidente Michel Temer, temos estes indicadores sobre as taxas 

do desmatamento e sobre arrecadação de valores. 

 
13Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/cindra/noticias/projeto-cria-lei-especifica-para-o-fundo-amazonia>. Acesso em: 20 out 

2019. 

http://www.bndes.gov.br/
http://www.bndes.gov.br/
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cindra/noticias/projeto-cria-lei-especifica-para-o-fundo-amazonia
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cindra/noticias/projeto-cria-lei-especifica-para-o-fundo-amazonia
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 Os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia atuam em nível regional com órgãos 

federais, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama); em nível estadual, com os corpos de bombeiros e órgãos estaduais de 

meio ambiente (Oema); e em nível local com cooperativas, associações e organizações do 

terceiro setor.14 Estudando os gráficos, entende-se que as áreas de desmatamento nos 

períodos anteriores ao recebimento do Fundo, eram alarmantes, no decorrer dos anos, as taxas 

se estabilizaram, dando indícios que a iniciativas de investimentos em projetos ambientais 

para a preservação da floresta poderiam sim gerar bons resultados. 

 
14 Disponível em: 

<http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_ 

port.pdf>. Acessado em: 20 out 2019. 

Fonte: Fundo Amazônia, 2019. 

                      . 

Fonte: Fundo Amazônia, 2019. 

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_%20port.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2018_%20port.pdf
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 No gráfico 2, os valores de repasses aumentaram e não houve anos em que os valores 

fossem inferiores aos anteriores, com este gráfico, pode se ter uma perspectiva de mais 

projetos apoiados, tendo em vista o aumento nos números das doações. 

1.1.1.1 A receptividade do Governo Bolsonaro ás condições do Fundo Amazônia. 

Principal fonte de informação dos números sobre o desmatamento, o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE tem encontrado resistência do atual governo quando 

se propõe em apresentar os reais números sobre o desmatamento na Amazônia. Em junho, o 

sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, Deter, apontou 2 mil quilômetros 

quadrados de novas áreas abertas na floresta. Em relação ao mesmo período do ano passado, 

o aumento do corte raso foi de 88%.15 De acordo com os representantes do atual governo, os 

dados fornecidos pelo INPE são manipulados.  

Dificultar o trabalho dos institutos, secretarias e órgãos que deixam transparecer os 

reais números do desmatamento já causou ao Brasil o congelamento dos repasses do Fundo 

Amazônia e a desconfiança dos investidores estrangeiros. Em agosto, a Noruega, principal 

doadora do Fundo, congelou repasses, depois que o governo de Jair Bolsonaro extinguiu, por 

decreto, o comitê responsável pelas diretrizes e acompanhamento dos resultados dos projetos 

do fundo.16 

Embora recente, os dados sobre o desmatamento no governo Bolsonaro estão 

apresentados no gráfico 3 do IMAZON que detectou aumento nas áreas desmatadas 

analisando o mesmo período dos anos anteriores. 

 

  

 
15 Disponível em <https://www.dw.com/pt-br/acesso-p%C3%BAblico-a-dados-de-desmatamento-

impossibilita-manipula%C3%A7%C3%A3o-diz-inpe/a-49492077>. Acessado em 30 out 2019. 
16 Disponível em < http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137350/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-759-de-11-

de-abril-de-2019-71137335>.  Acessado em 30 out 2019. 

https://www.dw.com/pt-br/acesso-p%C3%BAblico-a-dados-de-desmatamento-impossibilita-manipula%C3%A7%C3%A3o-diz-inpe/a-49492077
https://www.dw.com/pt-br/acesso-p%C3%BAblico-a-dados-de-desmatamento-impossibilita-manipula%C3%A7%C3%A3o-diz-inpe/a-49492077
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137350/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-759-de-11-de-abril-de-2019-71137335
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137350/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-759-de-11-de-abril-de-2019-71137335
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137350/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-759-de-11-de-abril-de-2019-71137335
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2. METODOLOGIA 

       Esse artigo está baseado em uma pesquisa bibliográfica, pois se entende que esta 

natureza de pesquisa norteia qualquer intenção da busca do conhecimento no campo da 

pesquisa científica. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, com 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. (FONSECA, 2002, pg.32) 

 O artigo apresenta natureza documental para se completar a pesquisa bibliográfica, 

no intuito de reforçar todos os fatos citados no artigo. 

A pesquisa documental, devido as suas características, pode chegar a ser 

confundida com a pesquisa bibliográfica [...] a pesquisa documental baseia-

se em materiais que ainda não receberam tratamento analítico ou que 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

(BEUREN, 2003, P.89) 

Princípios da natureza exploratória também estão presentes no artigo, uma vez que 

houve leitura em textos, documentos oficiais e pertencentes ao próprio Fundo Amazônia, que 

nos casos pesquisados para este artigo, foram todos encontrados na forma de conteúdos 

virtuais, documentos ligados á conferências, fóruns, e cúpulas que contam com a presença 

da delegação brasileira em suas atas. A possibilidade disto se dá pela pesquisa exploratória 

Figura 3 Evolução do desmatamento e degradação na Amazônia, 2019. 

Fonte: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, 2019. 
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ter como finalidade nortear o pesquisador no desenvolvimento e enfoque de um tema 

específico como afirma ANDRADE:  

A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho. É finalidade 

de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando bibliográfica, 

proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; facilitar a 

delimitação de um trabalho; definir os objetivos ou formular hipóteses de 

uma pesquisa ou descobrir um novo tipo de enfoque para o trabalho que se 

tem em mente. Através das pesquisas exploratórias avalia-se a 

possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa sobre determinado assunto. 

Portanto, a pesquisa exploratória, na maioria dos casos, constitui um 

trabalho preliminar ou preparatório para outro tipo de pesquisa. 

(ANDRADE, 2010, p.112). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Analisando o gráfico 1, onde se comparou as taxas de desmatamento entre 1999 e 

2008, ano da efetivação do projeto Fundo Amazônia, constatamos que houve a estabilização 

das áreas desmatadas. 

 No gráfico 2, os repasses tiverem um aumento significativo em relação aos anos 

anteriores, em ordem crescente. Com a transparência do projeto, foi possível aumentar o 

número de países doadores ao fundo e consequentemente, mais repasses aos projetos que 

desenvolvem pesquisas e ações contra o desmatamento. 

 No gráfico 3, concluímos que as taxas do desmatamento na Amazônia nos primeiros 

meses de 2019 voltaram a crescer, se comparado ao mesmo período do ano de 2018, 

contribuindo para o congelamento dos repasses do Fundo. Em 11 anos desde a criação deste 

projeto, 2019 foi o primeiro ano sem repasses provenientes das captações estrangeiras.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este artigo apresentou dados e informações sobre o Fundo Amazônia, um projeto de 

captação de recursos financeiros destinados ao controle de áreas desmatadas na Floresta 

Amazônica. Para se conhecer o projeto, foi necessário estabelecer comparações entre as 

políticas ambientais dos Presidentes da República nos anos 2000, onde se notou a diferença 

entre a forma que cada chefe de Estado concebe do que é meio ambiente. 



 

 

346 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

 Nascido em um contexto onde se buscava empregar os recursos deste fundo em 

projetos ambientais e não para a indenização de ruralistas ou afins, o Fundo Amazônia resulta 

em um destino incerto, pois sem perspectiva de manutenção positiva de dados sobre as 

queimadas na Amazônia e a falta de transparência no uso dos recursos, o dinheiro do projeto 

corre o risco de continuar congelado até o momento da decisão do fim do Fundo Amazônia. 
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RESUMO 

 

Cumaru é o nome dado a algumas espécies do gênero Dipteryx Scherb., família Fabaceae. 
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd e Dipteryx alata Vog., ocorrem principalmente no Cerrado 

e na Amazônia. São de relevante importância para economias locais pelo extrativismo das 

sementes (amêndoas) e pela exploração de madeira, de elevada qualidade. É importante 

avaliar aspectos estruturais e econômicos da produção extrativa de essências nativas da 

Amazônia. O presente trabalho se propõe a avaliar o cenário econômico do extrativismo de 

amêndoas de cumaru no estado do Pará. A pesquisa foi realizada durante o período de 23 a 

28 de setembro de 2019. O levantamento se deu a partir de consulta na base de dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante o período de 1999 a 2018. Para 

a avaliação do valor da produção na extração vegetal foi corrigido o valor de anos anteriores 

através dos valores do Índice Geral de Preços (IGP-DI). As análises foram realizadas 

utilizando o software Microsoft Office Excel 2016. Até o ano de 2011, o único estado do 

Brasil produtor de amêndoas de cumaru reconhecido pelo IBGE era o Pará, representando 

assim 100% da produção nacional. Entre os anos de 2014 e 2015 no estado, houve 

crescimento de aproximadamente 220% no valor da tonelada de amêndoa, com acréscimo de 

R$ 29.482. Dentro do estado, poucos municípios se destacam no extrativismo do cumaru, 

dentre estes, destaca-se Alenquer, com 53 t, embora este já tenha apresentado produção acima 

de 70 t durante o período de 2003 a 2011. Assim, entende-se que a demanda por amêndoas 

do cumaru ainda se encontra em alta, sendo o estado do Pará o principal produtor nacional. 

Apesar disso, a economia extrativa deste produto se encontra em declínio, fato agravado 

ainda pelas características estruturais da sua cadeia produtiva. 

 

Palavras-chave: Dipteryx. Mercado Interno. Produção. 

Área de Interesse do Simpósio: Economia Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

Cumaru é o nome dado a algumas espécies do gênero Dipteryx Scherb. (Família 

Fabaceae, subfamília Papilionoideae), distribuído pela América do Sul e Central, com 

acentuada presença na região amazônica (LEWIS et al. 2005). Entre estas espécies, 

destacam-se Dipteryx odorata (Aubl.) Willd e Dipteryx alata Vog., ocorrentes 

principalmente no Cerrado e na Amazônia (CARVALHO, 2019a, CARVALHO, 2019b). 

Ambas são de relevante importância para economias locais pelo extrativismo das sementes, 

popularmente conhecidas como amêndoas, e pela exploração de madeira, de elevada 

qualidade (SILVA et al, 2010). 

Ademais, as espécies do gênero são recorrentemente estudadas quanto a composição 

química do óleo extraído de suas amêndoas. São encontrados neste, diversos componentes 

como isoflavonas, triterpenóides, ácidos graxos, diterpenóides furanocassanos e cumarinas 

(DIAS, 2019; VIEIRA JUNIOR et al, 2007; MENDES, SILVEIRA, 1994; NAKANO, 

SUÁREZ, 1970). Dentre estas, as cumarinas merecem destaque por sua presença em 

bioativos, podendo derivar diferentes produtos passíveis de aplicação no tratamento de 

diversas enfermidades (KATSORI, HADJIPAVLOU-LITINA, 2014). 

Com isso, a comercialização de amêndoas de cumaru passa a configurar um 

importante produto para o mercado de óleos e essências. Além disso, com o avanço da 

fronteira agrícola e o combate ao desmatamento e à degradação florestal, tem-se incentivado 

a produção de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM), tendo a amêndoa de cumaru 

destaque para comunidades tradicionais (ALMEIDA et al, 2009). Tal cenário ainda valoriza 

a produção extrativista, pela enganosa ideia de sustentabilidade que esta prática transpassa 

(HOMMA, 2012). 

Entretanto, é importante avaliar aspectos estruturais e econômicos da produção 

extrativa de essências nativas da Amazônia, que, se negligenciados, podem vir a 

comprometer arranjos produtivos locais. Desse modo, o presente trabalho se propõe a avaliar 

o cenário econômico do extrativismo de amêndoas de cumaru no estado do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada durante o período de 23 a 28 de setembro de 2019. O 

levantamento se deu a partir de consulta na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
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e Estatística (IBGE), obtendo-se os valores de quantidade de amêndoas de cumaru produzida 

na extração vegetal (em toneladas) e o valor da produção na extração vegetal (em reais) para 

o estado do Pará e para o Brasil durante o período de 1999 a 2018.  

Além disso, obteve-se também a produção dos demais estados que configuram no 

cenário atual da produção extrativa de amêndoas de cumaru no ano de 2018, bem como dos 

municípios paraenses que se destacaram na produção estadual no último ano. 

Para a avaliação do valor da produção na extração vegetal foi corrigido o valor de 

anos anteriores através dos valores do Índice Geral de Preços (IGP-DI) (IPEADATA, 2019). 

Ademais, os gráficos e os cálculos foram realizados utilizando o software Microsoft Office 

Excel 2016. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o ano de 2011, o único estado do Brasil produtor de amêndoas de cumaru 

reconhecido pelo IBGE era o Pará (Figura 2), representando assim 100% da produção 

nacional. A partir de então, o estado do Amazonas passou a ter participação, de certa forma, 

expressiva do montante, avançando de 0% em 2011 para 13% em 2018 (Figura 1), com um 

total de 22 toneladas de amêndoas. Além disso, nos últimos 3 anos, outros estados também 

apresentaram certa contribuição para a produção: Minas Gerais (com 7%, equivalente a 12 

toneladas) e Pernambuco (com aproximadamente 1%, correspondente a 1 tonelada), ambos 

com participação bastante incipiente. 

Apesar disso, quando se avalia a parcela oriunda do estado do Pará, nota-se que, 

apesar da sua diminuição, o total paraense tem aumentado nos últimos anos (Figura 2). Esse 

aumento, de acordo com Barros e Trindade (2017), se deve principalmente ao incentivo à 

produção de produtos florestais não madeireiros visando o abastecimento da indústria de 

cosméticos e fármacos. Entretanto, observa-se uma irregularidade constante durante todo o 

período avaliado, em virtude da sazonalidade da coleta de sementes, que contribui para a 

desvalorização da produção (SILVA; GAMA, 2013; MAGALHÃES, 2014). 

  



 

 

351 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

Figura 1 – Participação dos estados produtores de cumaru na extração vegetal na produção nacional 

em percentagem. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Outros fatores que influenciam no montante produzido são a simplicidade e 

fragilidade da cadeia produtiva e o baixo nível de organização dos extrativistas (ALMEIDA 

et al, 2012). Silva et al (2010) também indicam que, além de uma cadeia produtiva pouco 

organizada, a carência de políticas públicas que visem a assistência técnica aos extrativistas 

de cumaru representam um gargalo à otimização da sua produção. 

Outro aspecto importante neste contexto é o aumento frequente do valor da tonelada 

de amêndoa até a metade da última década (Figura 3). Tal resultado indica a sua valorização 

no mercado, evidenciado pelo aumento da sua demanda. Este efeito poderia ser intensificado 

se, ao invés da venda in natura, fosse realizado o processamento das sementes, etapa 

realizada majoritariamente em países compradores de amêndoas (PASTORE JUNIOR; 

BORGES, 1999). 

No entanto, como a produção de base extrativista apresenta limitações quanto a sua 

escala, a oferta é incapaz de acompanhar o ritmo de crescimento da demanda (HOMMA, 

2012). Assim, mesmo com o aumento da quantidade comercializada, observada na Figura 2, 

esta configura em um quadro de escassez, que estimula a valorização da amêndoa no 

mercado, elevando assim o seu valor. 
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Figura 2 – Quantidade de cumaru (amêndoas) produzidas na extração vegetal (t) durante o período 

de 1999-2018 no Brasil e no estado do Pará. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Esta valorização culminou com o crescimento acelerado entre os anos de 2014 e 2015 

no estado do Pará, de aproximadamente 220% no valor da tonelada de amêndoa, com um 

acréscimo de R$ 29.482. A partir de então, observa-se sucessivas quedas deste, em âmbito 

nacional e estadual. Provavelmente, este comportamento indica que a amêndoa de cumaru se 

encontra na fase de declínio do ciclo de extrativismo, indicando a importância do 

investimento em plantios de cumaru e da tendência ao declínio do extrativismo deste produto 

(HOMMA, 2012). 

Observa-se também que o valor da parcela paraense, principalmente a partir deste 

período, sobressai-se ao observado a nível nacional, devido à elevada demanda interna. Em 

parte, esta demanda se deve à importância do cumaru em comunidades locais, sendo um 

produto tradicional no estado (RÊGO et al, 2016). No entanto, Almeida et al (2012) afirma 

que, devido à falta de organização da sua cadeia produtiva, o valor comercializado é inferior 

aos custos relatados pelos extrativistas, tornando-se uma alternativa pouco rentável a estes. 
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Figura 3 – Valor ajustado do produto durante o período de 1999-2018 no Brasil e no estado do Pará. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Dentro do estado, poucos municípios se destacam no extrativismo do cumaru, 

apresentados na Figura 4. Dentre estes, o maior importe se encontra no município de 

Alenquer, com 53 t, embora este já tenha apresentado produção acima de 70 t durante o 

período de 2003 a 2011 (IBGE, 2019). Provavelmente, este efeito se deve ao envelhecimento 

das árvores utilizadas para coleta, com perda de vigor e de capacidade produtiva, efeito 

semelhante ao observado no extrativismo de castanheira (GUEDES, 2014). 

Figura 4 – Municípios do estado do Pará de maior produção de cumaru (amêndoa) em toneladas, no 

ano de 2018. 

 

Fonte: Autores, 2019, 
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Além disso, entre os seis maiores produtores do estado, apenas o município de Acará 

se encontra relativamente próximo da capital do estado. Já os demais municípios apresentam 

vias de difícil acesso – longas distâncias e rede viária de baixa qualidade –, bem como vasta 

extensão, sendo estes: Cumaru do Norte, no Sudeste do estado, Óbidos, Alenquer, Oriximiná 

e Curuá, ambos no Baixo Amazonas. 

 Tais aspectos se tornam negativos a comercialização do estado, por dificultar o 

escoamento da produção, influenciando assim o valor da amêndoa. Além disso, a dispersão 

destes municípios dificulta também a formulação de políticas públicas que visem a 

otimização da cadeia produtiva do cumaru, uma vez que embarga a definição de áreas 

prioritárias para a atuação de órgãos e instituições. 

Para Rêgo (2014), ainda se destacam como empecilhos à comercialização das 

amêndoas características típicas de economias extrativistas, como baixa uniformidade, 

qualidade variável e sazonalidade da produção. No mesmo sentido, Silva et al (2018) indicam 

a diferente produtividade entre as espécies do gênero Dipteryx, chamando atenção para a 

especificidade do manejo e do aproveitamento de cada espécie. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, entende-se que a demanda por amêndoas do cumaru ainda se encontra em alta, 

sendo o estado do Pará o principal produtor nacional. Apesar disso, a economia extrativa 

deste produto se encontra em declínio, fato agravado ainda pelas características estruturais 

da sua cadeia produtiva. 

Logo, deve-se incentivar ações descentralizadas de órgãos públicos e instituições de 

pesquisa que visem a domesticação da espécie, buscando uma alternativa a produção 

extrativista, uma vez que esta não se mostra capaz de acompanhar a crescente demanda. Além 

disso, deve-se visar também a diferenciação entre as espécies do gênero e suas especificações 

de cultivo. 
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RESUMO 

O avanço no setor do agronegócio (soja) provocou o aumento do consumo de insumos e 

consequentemente a geração de resíduos como a casca da soja, por exemplo. Neste sentido, 

o objetivo desta pesquisa é verificar os impactos e resíduos do processo de beneficiamento 

de grãos de uma empresa localizada no município de Paragominas. O método empregado foi 

o estudo de caso, a qual procedeu-se da observação sistemática direta in situ, e pesquisa 

apresenta natureza exploratória e complementada com levantamento de dados em bases de 

pesquisa como periódicos da Capes, Online-Scielo, teses de doutorados, dissertações de 

mestrado, cujo o recorte temporal compreendeu de 1998 a 2018. Para o levantamento dos 

dados foi utilizado a matriz de interação para verificar os respectivos aspectos e impactos 

existentes no empreendimento.Os dados obtidos indicaram que os impactos de maior 

significância estão presentes no processo de secagem dos grãos, devido à utilização de lenha 

para a alimentação da fornalha, quanto aos resíduos gerados no empreendimento como as 

cinzas e quirela ainda não há uma destinação ambientalmente adequada, sendo umas das 

problemáticas da empresa, pois os resíduos ficam expostos a céu aberto podendo acarretar 

impactos no solo e também no corpo hídrico. Portanto, recomenda-se que a empresa busque 

implantar procedimentos para redução dos impactos e resíduos presentes nos seus processos. 

 

Palavras-chave: Impactos. Resíduos. Secagem. 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a produção de grãos no país cresceu significativamente. Devido 

aos intensos investimentos em pesquisas e tecnologia na produção, esta atingiu grandes 

resultados, contribuindo para a expansão da balança comercial (MAIA, 2013). 

Esses expressivos avanços no desempenho do agronegócio provocam o aumento do 

consumo de insumos e consequentemente a geração de resíduos, sobretudo no 

beneficiamento de sua matéria prima. Na maioria dos casos, esses resíduos provenientes das 

agroindústrias não são tratados e acabam se tornando fontes potenciais de contaminação dos 

solos, águas e do ar, devido principalmente à sua disposição ambientalmente inadequada 

(VIANA; CRUZ, 2016). 

Ainda, a geração de resíduos, além de contribuir para o aumento do potencial poluidor 

relacionado à disposição inadequada, o que acarreta em diversos problemas de saúde pública, 

ela representa uma grande perda de energia e de nutrientes (NASCIMENTO FILHO; 

FRANCO, 2015). Por outro lado, o excessivo custo associado ao tratamento, ao transporte e 

à disposição final dos resíduos gerados tem efeito direto sobre o preço do produto final 

(ROSA et al., 2011). 

Em suma, um dos principais problemas da produção agroindustrial é a geração de 

resíduos provenientes deste processo e sua destinação. No Brasil, assim como na Europa, 

existe o princípio da responsabilidade, no qual o causador do resíduo tem como dever 

conduzir esse material em todas as etapas do processo pós produtivo, seja transporte, 

tratamento ou acondicionamento (PINTO, 2011). 

Ademais, cada vez mais os conceitos de redução, reutilização e reciclagem de 

resíduos são vigentes, não apenas como uma questão financeira e de redução de passivos 

ambientais, mas como também tornar a imagem das empresas fortalecidas (RIBEIRO, 2010). 

Portanto, esse cenário apresenta sérios desafios às organizações, que precisam se 

adequar ao ritmo de produção imposto pelos mercados interno e externo, de forma 

sustentável (LORENSET, 2014). Neste sentido, a presente pesquisa tem como principal 

objetivo verificar os impactos e resíduos do processo de beneficiamento de grãos de uma 

empresa localizada no município de Paragominas, estado do Pará, como também sugerir 

programas ambientais para o empreendimento. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 FISIOGRAFIA DA ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado em uma empresa que atua no ramo de insumos agrícolas no 

município de Paragominas localizado a sudeste do Estado do Pará, possuindo uma população 

estimada de 111.764 mil habitantes e área de 19.342,565 km² (IBGE, 2017). E apresenta um 

clima quente e úmido, a temperatura média anual é de 26º C, e precipitação média anual de 

1.800 milímetros sua umidade relativa do ar média é de 81%. (INMET, 2013). 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Quanto a caracterização do empreendimento, foi cedido o relatório ambiental da 

empresa, pela analista responsável, para obter as informações necessárias. Desta forma, de 

acordo com o relatório a empresa possui capacidade de armazenamento para 18.000 

toneladas/mês de soja e milho, sendo que sua unidade de armazenamento opera 

sazonalmente, e o pico das atividades atua no momento da colheita dos grãos na região 

atendida. Os períodos de recebimento de milho e soja são de abril a agosto.  

A unidade funciona diariamente de segunda a sexta-feira no horário de 07h30min às 

17h30min e aos sábados das 07h30min às 11h30min, com intervalos de duas horas para 

almoço. No entanto, no período de safra, devido ao expressivo aumento de demanda de 

produtos para armazenagem, a jornada de trabalho no setor operacional é realizada em dois 

turnos de 8hs cada. A empresa possui como principais atividades a secagem e 

armazenamento de grãos e a comercialização de insumos agrícolas, a figura 1 mostra a 

localização do empreendimento. 

Figura 1 - Mapa de localização do local de estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2019). 
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2.2 MÉTODO EMPREGADO 

O método aplicado enquadra-se como estudo de caso, o qual é caracterizado pelo 

estudo profundo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado. Quanto a finalidade da pesquisa, é classificada como exploratória, cujo 

objetivo consiste em proporcionar a visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato (GIL, 2008). 

O estudo envolveu a aplicação das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, 

observação direta sistemática in situ e realização de entrevista semiestruturada, oganizadas 

em duas etapas: na primeira, fez-se o levantamento bibliográfico e documental, buscando 

teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos de periódicos dentro de um recorte 

temporal que compreendeu o período entre 1998 e 2018; na segunda, procede-se a 

observação sistemática direta in situ, realizada no dia 13 de agosto, com início às 15:00 h,  e 

entrevista semiestruturada com a analista ambiental, a qual buscou conhecer, os impactos  e 

resíduos decorrentes do processo de beneficiamento dos grãos. E para o levantamento dos 

dados, foi utilizado a matriz de interação para verificar os respectivos aspectos e impactos 

existentes na empresa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO BENEFICIAMENTO. 

 

No processo produtivo das indústrias existe uma diversidade de resíduos formados 

que podem poluir o solo, a água e o ar, neste sentido, torna-se relevante observar o tipo de 

resíduo gerado pela indústria e qual o seu poder impactante ao meio ambiente.  

Nessa vertente, após a observação dos processos realizados no beneficiamento de 

grãos do empreendimento (Figura 2), constatou-se que os principais resíduos gerados são 

provenientes das etapas de pré-limpeza e secagem de grãos (Figura 3), sendo 

respectivamente, a quirela e cinzas. Estes são os resíduos gerados em maior quantidade pela 

empresa e que podem ser poluentes ambientais.  
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Figura 2- Processo Produtivo. 

 

 

 

 

  

Fonte: Autores (2019). 

 

Figura 3-  Local de geração de resíduos 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Autores (2019). 

Após a limpeza dos grãos a quirela é armazenada em sacos que possuem capacidade 

de 01 tonelada e depositados no pátio a céu aberto até que haja alguma doação, sendo uma 

das problemáticas da empresa, pois em época de safra a geração da quirela é em grande 

quantidade, o que prejudica o ambiente de trabalho. Em estudo realizado por Halbrerstadt et 

al (2015) a destinação para esse resíduo seria reutilização nas fornalhas como energia ou 

armazenadas em caixa para futura venda, como também poderá ser utilizada na alimentação 

animal e composto orgânico para produção de hortaliça. Neste contexto, outro resíduo 

produzido é as cinzas, pois o empreendimento utiliza a lenha de Eucalipto na fornalha para 

geração de calor, visando a correção do teor de umidade dos grãos. 

As cinzas são removidas conforme ocorre o acúmulo dentro da fornalha, sendo 

depositadas em uma área próxima ao armazém, este resíduo se classifica como resíduo de 

Classe II B, ou seja, não perigoso e inerte conforme a Norma Brasileira de Regulamentação 

(NBR) ABNT 10.004:2004. Segundo Saidelles (2012) para cada tonelada de soja, 23% 

correspondem a casca e 4% a cinzas, isso justifica o problema ambiental causado pelo 

excesso de casca de soja que precisa ser destinada. 

Balança Classificação Moega Pré-limpeza 

Expedição Armazenagem 

Secagem 

Resíduo 
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3.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS NO PROCESSO DE 

BENEFICIAMENTO DE GRÃOS. 

Os aspectos e impactos ambientais do processo de beneficiamento dos grãos do 

empreendimento estão expostos no (Quadro 1). 

Quadro 1- Identificação dos aspectos e impactos ambientais  

Fonte: Autores (2019). 

Os aspectos ambientais estão associados às características básicas do processo como 

manutenção de equipamentos, triagem dos grãos e queima de lenha nos fornos para o 

processo de secagem (SÁ, 1998). Dentro do processo supracitado é possível identificar uma 

série de impactos ambientais como é demonstrado na matriz de interação (Tabela 1). 

Através da análise da Matriz de interação é possível observar que o subprocesso que 

apresenta impactos significativos no processo de beneficiamento é a secagem dos grãos, 

devido a somatória de suas ponderações possuir um valor mais expressivo, e isto se dar 

devido ao uso de lenha para a alimentação da fornalha e também da emissão de gases 

poluentes e material particulado. 

  

Processo Subprocesso Atividade, 

Produto e 

Serviço 

Aspecto Ambiental 

(AA) 

Impacto 

Ambiental (IA) 

     

Recebimento Transporte e 

Recepção 

Manutenção de 

Veículos e 

Esteiras 

Geração de resíduos 

graxos e metálicos; 

Emissão de ruídos. 

Alteração na 

qualidade do solo e 

Incômodo ao bem-

estar. 

Beneficiamento Análise do material Seleção de grãos e 

limpeza 

Geração de resíduos 

sólidos (quirela). 

Alteração na 

qualidade do solo e 

do ar. 

Beneficiamento Secagem Retirada de 

umidade 

Emissão de gases 

poluentes e geração 

de cinzas. 

Alteração na 

qualidade do ar. 

Beneficiamento Acondicionamento Armazenamento Geração de óleo 

lubrificante e óleo 

hidráulico/Proliferaçã

o de vetores. 

Alteração na 

qualidade do solo e 

água /Alteração na 

qualidade dos grãos. 

Expedição Carregamento Transporte Liberação de material 

particulado/Geração 

de resíduos graxos 

Alteração na 

qualidade do ar, solo 

e água. 
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Tabela 1 - Matriz de Interação de Impactos 

Legenda: Natureza (NT) - Positivo (1), negativo (2); Grau de impacto (GRI) - Baixo (1), Médio (2), 

e Alto (3); Duração (Dr) - Temporária (1), Permanente(2); Probabilidade (Pr) - Baixa (1), Media (2), 

Alta(3); Abrangência (Ab) - Local(1), Regional(2), Global (3); Influência - Direta (1), Indireta (2); 

Severidade (Sv) - Reversível (1), Irreversível (2). 
Fonte: Autores (2019). 

Levando em consideração o porte do empreendimento foi realizada avaliação dos 

riscos (Tabela 2) da empresa, assim como a Classificação dos riscos (Tabela 3) de acordo 

com os dados apresentados no estudo de Vasconcelos et al (2015). 

Tabela 2- Avaliação de riscos do empreendimento 

Legenda: Regime de operação (R) - Extremamente baixa (1), baixa(2), Média (3); Regime de  

emergência (RE) - Alta (4), Extremamente improvável (1), improvável (2), pouco improvável (3), 

provável (4); Controle ambiental- Inexistente (3), Deficiente (2), Razoável (1), Eficaz (0); Percepção 

de risco (PR) - Alta complexidade (3), complexa (2), Razoável (1), Simples(0);  Efeito  e impacto 

(EI) - Desprezível (1), Levemente prejudicial (2), Prejudicial (3), extremamente prejudicial (4); 

Mitigação associada aos impactos (MI) – Deficiente (3), Razoável (2), Indicada (1), Eficaz (0); 

Repercussão relativa - Abrangente (3), Parcial (2), Local (1), Interno (0). 

Fonte: Adaptado de Vasconcelos et al (2015). 

Identificação de riscos e impactos Avaliação 

N
º Etapa Atividade Risco Impacto Nat Gri Dr Pr Ab In Sv        Total 

 

1 

B
E

N
E

F
IC

IA
M

E
N

E
N

T
O

 E
 E

X
P

E
D

IÇ
Ã

O
 D

O
 

G
R

Ã
O

 

    

Recepção 

 e limpeza 

Químico, 

Físico e 

ergonômicos 

Alteração na 

qualidade do 

solo e do bem-

estar. 

2 2 1 1 1 1 2 10 

2 Análise do 

material 

Químico e 

ergonômicos 

Alteração na 

qualidade do 

solo e do ar. 

2 1 1 2 1 1 2 10 

3 Secagem Químico e 

ergonômicos 

Alteração na 

qualidade do 

ar. 

2 3 2 3 2 2 2 16 

4 Acondiciona

mento 

Químico, 

biológico e 

ergonômicos 

Alteração na 

qualidade do 

solo, água e 

qualidade dos 

grãos. 

2 2 1 2 1 1 2 11 

5 Expedição Químico e 

ergonômicos 

Alteração na 

qualidade do 

ar, solo e água 

2 2 1 2 1 1 2 11 

Subprocesso Risco  R Re Ca Pr Rd Ei Mi Subtotal 

 relativo à atividade         

Triagem Emissão de material 

particulado 

3 4 1 0 1 1 2 12 

Secagem Emissão de gases 

poluentes 

3 4 1 1 2 1 2 14 

Acondicionamento Proliferação de 

vetores 

2 3 1 0 2 3 2 13 

Expedição Emissão de material 

particulado 

3 4 1 0 1 1 2 12 

Soma dos resultados 

subtotais 

                                         - - - - - - - 51 



 

 

364 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

Tabela 3 -  Classificação dos riscos 

 

Fonte: Adaptado de Vasconcelos et al (2015). 

 

Portanto de acordo com o resultado os riscos classificam-se como significativo, a qual 

pode ser reversível, agindo com medidas de médio prazo. Segundo a Norma de Procedimento 

Técnico NPT 027:2011, que trata sobre o armazenamento de silos, a atividade da empresa 

está de acordo com as exigências preconizadas, além disso, os impactos ambientais 

observados no empreendimento estão de acordo com os dados expostos na norma. Ademais, 

a atividade está também de acordo com a maioria das exigências da instrução normativa de 

n. 29:2011 que detêm sobre a certificação de unidades armazenadoras. 

Os dados foram substanciais e suficientes para averiguação da conformidade quase 

total do empreendimento, pondo-o em um patamar avantajado para aquisição de 

financiamentos e certificações, sendo necessário apenas mitigação de impactos referente a 

geração de resíduos e captação de partículas de efluentes gasosos, impactos de caráter 

reversível. 

Mediante revisão e adequação das exigências restantes, é possível que o 

empreendimento se enquadre dentro de todos os parâmetros da Lei no 9.973/2000 que dispõe 

sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, certificando a qualidade dos 

armazéns utilizados na empresa e melhorando também a prestação de serviços, qualidade dos 

produtos, além de reduzir as perdas pós-colheita (NOGUEIRA,1989). 

3.3 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

A partir da observação dos procedimentos adotados na empresa, sugere-se a consolidação de 

programas que complementam o gerenciamento dos resíduos gerados (Quadro 2), com o 

intuito de maximizar o potencial de racionalização de recursos dentro do empreendimento.  

 

 

CLASSIFICAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA  AÇÃO 

TRIVIAL Até 24 Não significativo Manter as medidas de controle 

existentes 

TOLERADO 25 à 49 Considerável Sob controle, mas necessita de 

ações administrativas 

MODERADO 50 à 70 Significativo Ação de médio prazo 

SUBSTANCIAL  72 à 90 Muito significativo Ação curto prazo 
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Quadro 2 - Programas ambientais para a empresa 

Fonte: Autores (2019). 

 

4. CONCLUSÃO 

          Diante do estudo foi possível verificar, que os impactos mais significativos do 

empreendimento estão presentes no processo de secagem dos grãos, devido a utilização de 

lenha para a alimentação da fornalha apresentando como impacto a alteração na qualidade 

do ar, devido a emissão de gases poluentes e material particulado. 

         Quanto aos resíduos gerados na organização ainda não há uma destinação 

ambientalmente adequada, sendo umas das problemáticas da empresa, pois os resíduos ficam 

exposto a céu aberto, o que pode acarretar impactos tanto no solo, como também no corpo 

hídrico. Desta forma, recomenda-se que a empresa busque implantação de programas para 

os impactos e resíduos presentes, para os resíduos a empresa pode reutilizá-los para produção 

de um composto orgânico destinado a hortas ou em rações para animais ou ainda como fonte 

de energia para a geração de calor. 

       Além do mais, sugere que a empresa realize programas de sensibilização ambiental e 

capitação de funcionários para que estes estejam sempre aptos a desenvolver atividade de 

forma consciente e ecologicamente correta, em um melhoramento contínuo e equilibrado. 

  

Programas Finalidades 

Destinação final ambientalmente adequada de 

Resíduos sólidos 

Os resíduos mais gerados nos processos de 

beneficiamento e armazenamento de grãos são a quirela 

e as cinzas. Para seu gerenciamento e/ou tratamento 

adequado, podem ser utilizados ou reaproveitados para 

produção de um composto orgânico destinado a hortas 

ou em rações para animais. 

Controle e Monitoramento de emissões 

atmosféricas 

Na fase de pós-colheita de grãos, o impacto mais 

significativo refere-se as emissões. Essas emissões 

poluentes podem ser reduzidas com sistemas de 

tecnologia de ponta, como os compostos de sistemas de 

exaustão, filtragem e filtros mangas. 

Educação Ambiental Nesta etapa a sensibilização será de extrema 

importância, para isso é preciso disponibilizar meios 

para que as pessoas possam participar com eficiência no 

processo. O que acontecerá por meio de práticas, como 

palestras, orientações, afim de que todos entendam a 

importância de racionalizar a produção consciente de 

resíduos.  
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RESUMO  

A pecuária bovina apresenta-se com uma das mais importantes atividades do setor primário 

no país. Com dinâmica ascendente no contexto nacional após a década de 1990, suas 

variações regionais são expressivas e bastante flutuantes. O texto apresenta resultados 

preliminares de uma pesquisa em andamento que tem por objetivo caracterizar a dinâmica da 

evolução da pecuária bovina na microrregião de Tomé-açu nos anos de 2008 e 2017. Para o 

período, no contexto nacional e macrorregional, a pecuária bovina teve números ascendentes 

com altas taxas de crescimento, enquanto na microrregião estudada, os números foram 

predominantemente decrescentes. A metodologia foi exploratória e descritiva, utilizando 

revisão bibliográfica e coleta de dados quantitativos diretamente no site do Sistema Brasileiro 

de Geografia e Estatística. Identificou-se que houve decréscimo nas três variáveis analisadas: 

i. efetivo do rebanho; ii. número de vacas ordenhadas; e iii. produção de leite no período 

observado, na microrregião em estudos. Ao mesmo tempo, no Brasil, na região Norte e no 

estado do Pará o efetivo do rebanho cresceu. Para a variável quantidade de vacas ordenhadas, 

em todas as unidades territoriais houve redução no efetivo. Já no caso da produção total de 

leite, no Brasil, região Norte e estado do Pará houve crescimento, enquanto nos municípios 

analisados houve queda, variando de - 62 a - 83%. Apesar da queda na produção, ocorreu 

aumento na produtividade por vaca, indicando investimentos para melhoria na produção de 

leite.   

Palavras-chave: Pecuária leiteira. Efetivo bovino. Vacas ordenhadas.  

Área de Interesse do Simpósio: Geografia Regional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O A pecuária bovina é uma das atividades mais importantes economicamente da 

produção agropecuária do país, participando com 26% do Produto Interno Bruto do setor 

primário em 2014, ocupando o lugar de 5 maior rebanho do país (FAPESPA, 2017). Estados 

da região Norte tiveram importante papel no aumento exponencial da produção desde os anos 

1990 até o presente, incluindo o Pará. Porém, quando analisamos os dados referentes aos 

munícipios paraenses, são observadas transformações e diferenças significativas em que o 

efetivo dos rebanhos diminuiu, como foi o caso da microrregião de Tomé-Açu (Acará, 

Concórdia do Pará, Moju, Tailândia e Tomé-Açu), no nordeste paraense. Em outras 

aumentou consideravelmente, como é caso do sudeste do estado. Alguns trabalhos já indicam 

que esse fenômeno aconteceu na virada do século. Por exemplo, segundo Sena et. al (2010), 

entre os anos 1990 e 2008, a produção de leite no nordeste paraense manteve-se nos mesmos 

patamares, enquanto no sudeste do estado a mesma crescia. 

Inúmeros trabalhos têm mostrado que a pecuária vai se modificando juntamente às 

dinâmicas de uso da terra, a exemplo do que ocorreu com o avanço das áreas cultivadas de 

dendê (Elaeis guineensis Jacq), destinados à produção de biocombustível (KUSS, et al., 

2015), que passaram a substituir as áreas de pastagens, especialmente entre os anos de 2006 

e 2014, no nordeste paraense (NAHUM, SANTOS, 2015; BENAMI, et. al., 2018). Além 

disso, informações preliminares indicam que também houve crescimento do cultivo de açaí 

e de outras lavouras da agricultura familiar fomentadas por políticas públicas, que podem ter 

influenciado na redução das áreas destinadas às pastagens. 

Comparando apenas os dados referentes aos anos de 2008 e 2017, os dados do IBGE 

(2019) indicam que no Brasil o efetivo do rebanho aumentou 6%, na região Norte 24%, e no 

estado do Pará 27%. Por outro lado, a microrregião de Tomé-açu apresentou decréscimo 

chegando a - 24%. Já no caso das vacas ordenhadas, constata-se redução em todas as regiões 

apresentadas. Em relação ao número de vacas ordenhadas para o mesmo período, o Brasil 

reduziu para – 22%, a região Norte em – 19% e o estado do Pará – 20%, e para a microrregião 

de Tomé-açu o resultado foi de – 75%. Essa reconfiguração da atividade bovina nos leva a 

propor alguns questionamentos que fomentam o texto, instigando conhecer o que aconteceu 

internamente com os números de cada município. 
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Diante deste cenário, o objetivo do texto é apresentar as características da pecuária 

bovina, a partir de variáveis como o efetivo dos rebanhos, número de vacas ordenhadas e 

quantitativo de produção leiteira, nos anos 2008 e 2017. Essa caracterização deve indicar 

como a produção bovina se desenvolveu na microrregião e em cada um dos municípios da 

microrregião de Tomé-açu. 

2. METODOLOGIA  

1. Área de estudo 

A microrregião de Tomé-açu localiza-se no nordeste do estado do Pará, sendo 

composta pelos municípios de Acará, Concordia do Pará, Moju, Tailândia e Tomé-açu 

(Figura 1). A mesma possui cerca de 288 mil habitantes, com uma densidade populacional 

de 12,1 hab./km2, em uma extensão de 23.704 km2 (IBGE, 2019).  

Figura 1 – Localização da microrregião de Tomé-açu, Pará. 

 
Fonte: IBGE, 2019. 

Em termos de atividades econômicas, o trabalho de Nahum e Santos (2015) destaca 

que até 2007 as áreas já estavam bastante antropizadas, sendo que predominou a extração de 

madeira, a pecuária extensiva, a cultura da pimenta do reino, a da mandioca, a policultura de 

frutas, dentre outras, associadas aos serviços, e ao fraco desenvolvimento industrial. 

 

 

 



 

 

371 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

2. Coletas de dados e análises 

A pesquisa é do tipo exploratória e descritiva. Foi realizada por meio de revisão 

bibliográfica, e coleta de dados no Sistema de Recuperação Automática do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (SIDRA/IBGE). Buscou-se informações sobre os 

números da produção agropecuária dos municípios em questão.  

Para este texto, importam as variáveis: i. Efetivo do rebanho bovino; ii. Produção 

animal (leite); iii. Vacas ordenhadas. Variáveis recuperadas no sítio virtual Pesquisa Pecuária 

Municipal (PPM), compreendendo os anos 2008 e 2017. A partir da seleção das variáveis, 

foram sistematizadas e criadas tabelas em Microsoft Excel, sendo a principal apresentada no 

corpo do texto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 No brasil, de uma maneira geral houve incremento na produção bovina. Conforme os 

dados encontrados, enquanto o rebanho total em 2008 era de 202.306,731 de cabeças, em 

2018 esse número tinha subido para 214.899,796, indicando um incremento de 6%. Já para 

o número de vacas ordenhadas diminuiu em - 22%, indo de 21.5852,81 vacas em 2008, para 

16.8517,82 vacas em 2017. Por outro lado, a produção de leite aumentou em proporcionais 

21%, sendo de 27.585,346,000 litros em 2008 para 33.312,149,000 litros de leite em 2017, 

mantendo o ritmo ascendente apontado por Vilela et. al. (2017). Tendo em vista esses dados, 

pode-se afirmar que o crescimento numérico do rebanho bovino no Brasil não foi oriundo de 

aumento no número de vacas, indicando expansão na pecuária de corte. Além disso, embora 

o efetivo de vacas ordenhadas tenha diminuído, a produtividade por vaca aumentou (em 

55%), uma vez que diminuiu o rebanho, mas aumentou a quantidade de leite produzida. 

Os dados regionais indicam dinâmicas similares para a Região Norte e também para 

o estado do Pará, embora para a variável efetivo do rebanho, o crescimento proporcional foi 

muito maior que no Brasil, também destacado por Fapespa (2017). Porém a dinâmica não foi 

similar para a microrregião em estudos, e nem para a maioria dos municípios estudados, 

conforme tabela abaixo (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Efetivo dos rebanhos, número de vacas ordenhadas e leite produzido para os anos de 2008 

e 2017, em unidades territoriais do Brasil. 

Unidade 

territorial 

Efetivo (uni.) Vacas ordenhadas (uni.) Leite (mil litros) 

2008 2017 Δ % 2008 2017 Δ % 2008 2017 Δ % 

Norte 39119455 48471454 24% 2697132 2180729 -19% 1666368 2181592 31% 

Pará 16240697 20585367 27% 951362 760467 -20% 599538 612810 2% 

Tomé-

Açu* 
360294 275573 -24% 11470 2877 -75% 8674 2482 -71% 

 Acará 25000 10740 -57% 1500 485 -68% 810 299 -63% 

 

Concórdia 
20000 9923 -50% 480 79 -84% 265 46 -83% 

 Moju 56431 80756 43% 1300 443 -66% 1053 398 -62% 

 Tailândia 93863 78683 -16% 5690 1300 -77% 5121 1390 -73% 

 Tomé-

Açu 
165000 95471 -42% 2500 570 -77% 1425 350 -75% 

   Fonte: SIDRA/IBGE (2019), adaptado pelos autores. 

* Microrregião. 

 

Conforme dados acima, a região Norte e o Pará acompanharam a dinâmica nacional, 

de aumento no efetivo do rebanho os dois momentos avaliados, redução no número de vacas 

ordenhadas e aumento no volume de leite produzido, embora o estado do Pará tenha 

apresentado apenas 2% de aumento. Houve incremento na produtividade. Na região Norte 

esta foi de 62% (média de 1,7 litros/vaca dia, para 2,7 L/vaca/dia em 2018), e no Pará foi de 

36% (saindo de 1,6 L/dia para 2,2 L/dia). 

Ao analisarmos os dados municipais, observa-se que para a variável efetivo do 

rebanho, apenas um município acompanhou a tendência macrorregional, que foi Moju, tendo 

um aumento proporcional de 43%. Os demais tiveram redução do efetivo, variando de 16 a 

57%, com destaque para o município de Acará, onde o rebanho diminuiu para menos da 

metade. Tem-se que a evolução do rebanho no estado não foi oriunda da microrregião em 

estudos, sendo que a maior concentração do rebanho estadual se encontra em municípios do 

sul e sudeste do estado (FAPESPA, 2017). 

Para o caso das vacas ordenhadas, a redução foi ainda maior nos municípios da 

microrregião do que nas unidades territoriais superiores. Enquanto em termos agregados a 

redução foi de – 75% na microrregião, nos municípios houve variação de – 66 a – 84%. Os 
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destaques são Concórdia do Pará e Tailândia, que diminuíram em – 83 e – 77% 

respectivamente, indicando altas taxas de descartes de fêmeas destinadas à produção de leite. 

Quando observamos os dados referentes à produção de leite, constatamos que também 

nesses casos houve decréscimos em todos os municípios da microrregião, contrariando a 

tendência nacional e regional, que demonstraram aumentos de 21% (Brasil), 31% (região 

Norte) e de 2% no estado. A maior redução na produção também foi em Concórdia do Pará, 

com queda de – 83% seguida de Tomé-açu, com redução de – 75%. De maneira geral, os 

valores de redução do rebanho leiteiro foram muito similares à queda na produção do leite. 

Isso indica que o descarte das fêmeas não foi provocado pela substituição por animais com 

maior produtividade. A tabela abaixo ajuda a explicar a evolução dos números (Tabela 2). 

Tabela 2 – Estimativa da Produção de leite por vaca, anual e diária, e valores percentuais comparados 

dos anos 2008 e 2017, estimados a partir dos dados SIDRA/IBGE.  

Unidade territorial 

Produção (L/vaca/ano) Produtividade (L/vaca/dia) 

2008 2017  2017 2018 Δ% 

Brasil 1277,97 1976,77  3,50 5,42 55% 

Norte 617,83 1000,40  1,69 2,74 62% 

Pará 630,19 805,83  1,73 2,21 28% 

Tomé-Açu*  756,23 862,70  2,07 2,36 14% 

Acará 540,00 616,49  1,48 1,69 14% 

Concórdia do Pará 552,08 582,28  1,51 1,60 5% 

Moju 810,00 898,42  2,22 2,46 11% 

Tailândia 900,00 1069,23  2,47 2,93 19% 

Tomé-Açu 570,00 614,04  1,56 1,68 8% 

Fonte: SIDRA/IBGE (2019), adaptado pelos autores. 

* Microrregião. 

 

Pelos dados acima, constata-se que tanto para o Brasil quanto para a região Norte, 

houve um incremento de produtividade de leite por vaca superior a 50% nos anos 

comparados. No Pará o crescimento foi menos expressivo, entretanto representou mudanças, 

principalmente quando consideramos o percentual de vacas que foram excluídas do plantel. 

Por outro lado, o crescimento nos municípios analisados ficou predominantemente abaixo de 

20% nos índices de produtividade. 
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Esses resultados, mesmo tendo sido abaixo dos apresentados nas unidades territoriais 

maiores, são indicativos de alguma melhora, impulsionados por alguns investimentos nas 

variáveis que influenciam a produção de leite, como a alimentação, o perfil genético e o 

padrão sanitário. Porém, mesmo com os avanços, conforme noticiado pela Sociedade 

Nacional de Agricultura (2017), a produtividade leiteira nacional é inferior à metade da 

mundial. Nesse caso, mesmo considerando as regiões mais tradicionais e adaptadas, com 

situação climática mais adequada para as raças leiteiras.  

A continuação e ampliação da base desta pesquisa, com o esmiuçar dos anos no 

interstício avaliado, a ampliação das variáveis analisadas, incluindo outras como a 

quantidade de pastagens, os outros usos do solo, a produção e valor agregado de outros 

produtos da agropecuária, entre outras, deve nos ajudar a compreender melhor o perfil 

produtivo e tecnológico da pecuária bovina no território analisado, bem como entender os 

arranjos institucionais que se configuraram após a atividade entrar em queda. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa primeira leitura dos números nos dois momentos analisados permitiu demonstrar 

que o segmento da pecuária de corte esteve ascendente nas unidades territoriais superiores 

(Brasil, Norte e Pará), mas descendente na microrregião analisada (com exceção do 

município de  

Moju). Da mesma maneira, em todas as unidades territoriais, o efetivo de vacas ordenhadas 

diminuiu significativamente. Por outro lado, a quantidade de leite produzido só teve aumento 

nas unidades territoriais superiores, tendo decréscimo em todos os municípios da 

microrregião de Tomé-açu. Já a produtividade por vaca aumentou em todas as unidades 

territoriais. 

Estes resultados indicam um cenário de práticas mais intensivas com descarte de 

animais e aumento na produtividade por vaca, assim como um possível redirecionamento no 

uso e ocupação dos solos, para a agricultura (principalmente dendê e açaí), reconfigurando o 

quadro produtivo da região. Novos estudos devem ser realizados acompanhando a evolução 

ano a ano, bem como comparando as outras formas de uso do solo e atividades agropecuárias 

para explicar as variações. 
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RESUMO  

A utilização da energia elétrica por fonte solar fotovoltaica tem crescido ao longo dos últimos 

anos e os incentivos regulatórios e fiscais são importantes para a intensificação desse setor. 

O presente trabalho tem por finalidade o desenvolvendo de uma análise as políticas 

brasileiras voltadas ao setor de geração de energia elétrica fotovoltaica e os incentivos fiscais 

e regulatórios voltados a utilização de sistemas fotovoltaicos no Brasil e no estado do Pará. 

A metodologia utilizada nesse estudo foi a pesquisa bibliográfica. A pesquisa resultou em 

Resoluções Normativas da ANEEL, leis federais a respeito da Tarifa de Uso dos Sistemas de 

Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD), do Convênio 

nº101/1997 e nº16/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), o Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento da Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS) e 

formas de financiamento para setor de energia fotovoltaica. Tendo em vista os dados 

observados, a energia solar é uma das fontes que necessita de maiores regulamentações e 

incentivos para o crescimento do setor e existe a necessidade do desenvolvimento de 

incentivos que beneficiem os projetos de pessoa física considerando que a maioria dos 

beneficiários observados nos incentivos existentes são pessoas jurídicas. Além da 

necessidade de desenvolvimento de medidas de incentivos a nível estadual. 

 

Palavras-chave: Fotovoltaico. Incentivos. Financiamento.    

 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo.  
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1. INTRODUÇÃO  

A matriz elétrica brasileira é de 84,5% composta por fontes renováveis (hidráulica, 

biomassa, eólica e solar), sendo a hidráulica a maior fonte de geração de energia do país. Em 

análise da produção de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, a energia solar, no 

período de julho de 2018 a julho de 2019 teve um aumento de quase 68% (MME, 2019).  

A utilização da energia solar fotovoltaica tem crescido ao longo dos últimos anos e 

os principais aspectos para esse crescimento são a significativa redução nos preços da energia 

solar e equipamentos para sua produção, e os incentivos diversos oferecidos pelos países para 

adoção de energia com fontes renováveis (MDIC, 2018).  

Os incentivos regulatórios são importantes para a intensificação desse setor. No Brasil 

o marco inicial foi com a Resolução Normativa nº 482 de 2012 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) onde foi estabelecida as normas para micro e minigeração 

distribuída, para o sistema de compensação permitindo que a energia fotovoltaica gerada em 

uma unidade consumidora seja injetada na rede gerando crédito que podem ser abatidos no 

consumo de energia da unidade geradora.  

No ano de 2015 a ANEEL atualizou a Resolução Normativa nº 482, publicando a 

Resolução Normativa nº 687, dentre as atualizações apresentadas, foram criadas novas 

modalidades de geração compartilhada e autoconsumo remoto.  

Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), 

até junho de 2018 a classe de consumo com maior número de sistemas de geração distribuída 

é a Residencial (77,1%) seguido do Comercial e Serviços (16,1%), mas apesar disso, a classe 

de consumo que tem a maior representação de potência instalada é a Comercial e Serviços 

(43,3%) e depois tem-se a Residencial (38,7%) (ABSOLAR, 2018).  

No estado do Pará, a potência instalada de geração distribuída solar fotovoltaica em 

2018 era de 2,5MW, correspondendo a 0,9% da quantidade no país (ABSOLAR, 2018). Uma 

representação muito pequena em relação ao potencial existente nessa geração de energia. 

Os incentivos fiscais também são importantes para o avanço desse setor. É notável o 

crescimento da utilização de energia solar fotovoltaica em países mais desenvolvidos que 

apresentam incentivos para o uso dessa geração de energia, como os países da Europa, onde 

é possível realizar a venda da geração própria.  
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O presente trabalho tem por finalidade o desenvolvendo de uma análise as políticas 

brasileiras voltadas ao setor de geração de energia elétrica fotovoltaica e os incentivos fiscais 

e regulatórios voltados a utilização de sistemas fotovoltaicos no Brasil e no estado do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo teve por metodologia a pesquisa bibliográfica. Os levantamentos dos dados 

expostos nesse estudo foram obtidos através de periódicos, relatórios e fontes institucionais 

do governo.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Diante das pesquisas realizadas, foi possível reunir os incentivos fiscais e regulatórios 

envolvendo o setor de energia solar fotovoltaica, além de observar que esses incentivos foram 

gerados principalmente no decorres das últimas 3 décadas, demostrando que no Brasil, esse 

setor ainda está em crescimento. 

Existem vários benefícios para geração de energia elétrica proveniente de fonte solar 

no Brasil, em estudo realizado por Silva (2015) foram apresentados alguns benefícios, dentre 

eles, serão apresentados nesse estudo a respeito dos descontos na Tarifa de Uso dos Sistemas 

de Transmissão (TUST) e na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD), o 

Convênio nº101/1997 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), o Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) e o Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento da Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS), além 

de outros benefícios e alternativas não apresentados por Silva (2015).  

 

3.1 INCENTIVOS REGULATÓRIOS E INCENTIVOS FISCAIS NO BRASIL 

Como mencionado anteriormente, o marco regulatório para geração distribuída de 

energia solar fotovoltaica foi a Resolução Normativa ANEEL nº482 de 17 de abril de 2012, 

onde permitiu que os consumidores podem fornecer energia para a rede da distribuidora e 

abater a energia injetada daquela que foi consumida, realizando os procedimentos técnicos 

estabelecidos pela ANEEL. A Resolução Normativa ainda estabelece a potência máxima pra 

a geração de 1MW. 

Em 2015 foi estabelecida a Resolução Normativa ANEEL nº 687, que alterou a 

482/2012 e permitiu a possibilidade de realizar o autoconsumo remoto e utilizar os créditos 
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de energia para abater contas de outros CPFs e CNPJs desde que tenha contrato prévio para 

geração compartilhada.  

A última alteração apresentada na resolução nº 482/2012 foi com a Resolução 

Normativa ANEEL nº 786/2017, alterando o inciso II do artigo 2º, ampliando a potência 

instalada de centrais geradoras de fontes renováveis para superior a 75kW e menor ou igual 

a 5MW.  

Mesmo com todas essas alterações ainda é notório a necessidade de aprimorar o setor 

de geração de energia solar fotovoltaica no Brasil. Em 15 de outubro de 2019 a ANEEL 

divulgou em seu endereço eletrônico abertura de consulta pública em relação a revisão das 

regras de geração distribuída. As mudanças propostas apresentam opiniões diversas entre os 

estudiosos da área, de acordo com o que for estabelecido a publicação da nova normativa 

está prevista para 2020. 

Anterior a Resolução Normativa ANEEL nº482/2012, foi estabelecido o Convênio n° 

101/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) que concede isenção do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações com 

equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica. Estabelece 

isenção do ICMS para módulos fotovoltaicos, células solares e geradores fotovoltaicos.   

Após a Normativa da ANEEL, o Convênio n° 16/2015 do Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ) autoriza a conceder isenção nas operações internas relativas 

à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482, de 2012, da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL. Com isso, nos estados adeptos do Convênio n°16/2015 o 

ICMS passou a ser calculado apenas para a energia consumida, já descontada a energia 

gerada, desde que esteja dentro do limite de potência estabelecido na resolução da ANEEL. 

As Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso dos Sistemas 

de Distribuição (TUSD) são encargos legais incidentes sobre consumidores conectados a 

sistema de uma concessionária estabelecidos pela Lei nº 9.427 de 26 de dezembro de 1996. 

A Lei 13.360/2016 estabelece que os empreendimentos com fonte solar que tenha potência 

injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição menor ou igual a 30.000kW, a ANEEL 

estipulará percentual de redução não inferior a 50% nas tarifas.   

 O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI) 

criado pela Lei nº 11.488/2007, visa a suspensão da Contribuição para o Programa de 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv101_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/cv101_97
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv016_15
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv016_15
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Integração Social (PIS), do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no caso 

de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e 

de materiais de construção para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura 

destinadas ao ativo imobilizado. São beneficiários do REIDI, pessoas jurídicas que tenham 

projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nos setores de transporte, 

portos, saneamento básico, irrigação e energia, o que compreende as usinas fotovoltaicas. 

 O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores (PADIS) é instituído pela Lei 11.484/2007 e também é um benefício que 

visa a redução das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS, além de redução de Impostos sobre 

Produtos Industrializados e Imposto de Renda. Os beneficiários do PADIS são pessoas 

jurídicas condicionadas a investimentos em pesquisa e desenvolvimento no que estabelece 

na referida lei. A geração de energia elétrica por fonte solar é beneficiada por alcançar os 

semicondutores, a produção de células de filme fino e vários itens relacionados com a 

produção de equipamentos fotovoltaicos. 

 A Lei 13.169/2015 em seu artigo 8º estabelece: 

Art. 8º Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS incidentes sobre a energia elétrica ativa fornecida pela 

distribuidora à unidade consumidora, na quantidade correspondente à soma 

da energia elétrica ativa injetada na rede de distribuição pela mesma 

unidade consumidora com os créditos de energia ativa originados na 

própria unidade consumidora no mesmo mês, em meses anteriores ou em 

outra unidade consumidora do mesmo titular, nos termos do Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica para microgeração e minigeração 

distribuída, conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL (BRASIL, 2015). 

 

Outra forma de incentivos fiscais nesse setor são os financiamentos. Estudiosos desse 

setor classificam o custo de implantação do sistema fotovoltaico um dos obstáculos para o 

crescimento da utilização dos sistemas fotovoltaicos. No Brasil existem programas de 

financiamento para projetos voltados a utilização de fontes renováveis de energia, dentre eles 

podem ser destacados os seguintes, alguns apresentados por Silva (2015) outros provenientes 

dessa pesquisa: 

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): com 

planos de financiamento com taxas de juros baixas e prazo de amortização de 

até 20 anos; 
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• Inova Brasil: planos de negócios com iniciativas de inovação e 

desenvolvimento tecnológico em soluções do setor solar; 

• Caixa Econômica Federal (CEF): oferece linhas de crédito através do 

Construcard, onde estão inclusos equipamentos de energia fotovoltaica; 

• Banco do Brasil: financiamento para pequenas e grandes empresas para 

aquisição de bens e serviços para uso eficiente e redução de consumo de 

energia e água; 

• Banco da Amazônia: possui um plano de aplicação de recursos financeiros 

chamado Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO que 

possibilita realizar o financiamento de atividades voltadas ao uso de energias 

renováveis. 

Como pode-se observar dos incentivos apresentados, em sua maioria são benefícios 

voltados a pessoa jurídica, evidenciando a necessidade de se desenvolver incentivos para 

projetos de geração de energia distribuída para pessoas físicas. 

 

3.2 INCENTIVOS FISCAIS NO ESTADO DO PARÁ 

Em relação ao estado do Pará ainda não se tem o estabelecimento de incentivos fiscais 

voltados ao setor de geração de energia fotovoltaica além da participação do estado entre os 

estados adeptos ao Convênio nº16/2015 e as utilizações da forma de financiamento.  

Com relação ao apresentado anteriormente sobre a necessidade de desenvolver mais 

incentivos a nível de projetos de pessoas físicas no setor de energia solar, apresenta a 

possibilidade de serem criados esses incentivos a nível estadual, de maneira que poderá 

atingir melhor a necessidade de cada estado. Podendo ser desenvolvidas no estado do Pará 

possíveis melhorias para esse setor como a criação de financiamento para projetos 

residenciais e alterações de tarifas para aqueles que utilizem desses sistemas.  

Um exemplo de iniciativa desenvolvida para incentivar o crescimento da geração 

fotovoltaica é o realizado no município de Palmas/TO, criado pela Lei Complementar nº 

327/2015 o Programa Palmas Solar concede desconto de até 80% no Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) para imóveis que possuem energia fotovoltaica. Essa e outras 

iniciativas presentes em outros estados brasileiros são exemplos de como podem ser 

realizados as medidas de incentivos a geração fotovoltaica. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dante da crescente busca da utilização de energia elétrica de fontes de recursos 

renováveis, a energia solar é uma das fontes que necessita de maiores regulamentações e 

incentivos para fomentar o setor e para que a energia fotovoltaica atinja maior espaço na 

matriz energética brasileira.  

Em relação aos incentivos regulatórios, ainda tem muito a ser considerado e revisado 

nas normas que regem o setor de energia distribuída no Brasil. 

A nível nacional, existem incentivos que beneficiam em sua essência os projetos 

desenvolvidos por pessoa jurídica, indicando a necessidade do desenvolvimento de 

incentivos que beneficiem os projetos de pessoa física além das formas de financiamento que 

em suma são o que as pessoas físicas buscas para desenvolverem os seus projetos de sistemas 

fotovoltaicos. Uma solução mais rápida para tal, seria o desenvolvimento dos incentivos a 

nível estadual. 
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RESUMO  

Os resíduos de construção e demolição (RCD) são produzidos em larga escala diariamente 

ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que cresce a necessidade de instituir o 

desenvolvimento sustentável, sobretudo nas grandes metrópoles – tal qual Belém, capital do 

estado do Pará. Este artigo teve por objetivo verificar a viabilidade da utilização dos RCD 

em camadas de pavimento e dissertar sobre a sua aplicabilidade na cidade de Belém, no 

estado do Pará. Para tal fim, foram feitas pesquisas bibliográficas, levantamento de dados e 

análise de documentos. Nesse contexto, uma possível solução para melhor destinar os 

resíduos de construção e demolição é utilizá-los em camadas da pavimentação de vias 

urbanas após serem submetidos ao processo de reciclagem. A utilização de RCD em 

pavimentos pretende reduzir o dano causado pelos impactos ambientais relacionados à 

geração de resíduos, reduzir gastos públicos com aterros e com materiais de construções, e 

também visa propiciar um aumento da vida útil dos aterros em funcionamento, como pode 

ser visto na primeira via idealizada em São Paulo, a qual está localizada em uma zona da 

cidade caracterizada por possuir tráfego reduzido, cujo desempenho foi considerado 

satisfatório. Embora o emprego de RCD na pavimentação de vias seja suscetível à quebra do 

agregado reciclado durante o processo de compactação, com base na pesquisa realizada, sua 

utilização foi considerada vantajosa, devido aos benefícios que a mesma oferece. Diante dos 

resultados discutidos, ao final do estudo, foi possível afirmar que se trata de uma alternativa 

viável para o contexto no qual a cidade de Belém está inserida.  

Palavras-chave: Construção civil. Pavimentação. RCD. 

Área de Interesse do Simpósio: Cidades Sustentáveis.  
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1. INTRODUÇÃO  

A indústria de construção civil desempenha um papel fundamental para o 

desenvolvimento do país, e de acordo com Scremin (2007), é indispensável para o suprimento 

de necessidades básicas, como moradias, assim como serviços de infraestrutura, saneamento 

e reformas. Nesse contexto, o consumo de cimento no estado do Pará no ano de 2013 foi de 

2.317.676 toneladas, de acordo com o banco de dados da Câmara Brasileira da Indústria de 

Construção (CBIC, 2013). 

Entretanto, são diversos os impactos associados ao avanço de grandes obras. Roth 

(2009) afirma que os prejuízos ambientais causados pelo modelo de construção civil 

praticado no Brasil são: a degradação da natureza pela extração excessiva de matéria prima 

não renovável, o consumo elevado de energia para aquisição, transporte e processamento dos 

insumos, e também pela geração de resíduos de construção e demolição (RCD). Marques 

Neto (2005) os define como todo rejeito de material utilizado na execução de etapas de obras 

de construção civil, podendo ser provenientes de novas construções, reformas, reparos, 

restaurações, demolições e obras de infraestrutura. 

Scremin (2007) afirma que a problemática dos resíduos em questão não advém de sua 

periculosidade, mas sim da quantidade excessiva em que é gerado. Segundo o Panorama de 

2017 da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe), a quantidade de RCD coletada pelos municípios brasileiros foi de 123.421 

toneladas/dia, totalizando cerca de 45 milhões de toneladas no ano em questão. 

Diante da problemática relacionada à geração de RCD, houve a necessidade de se 

buscar alternativas sustentáveis para a sua destinação final, pois o descarte indevido não 

apenas causa danos ao meio ambiente, como também não traz benefício econômico algum à 

empresa de construção responsável pela sua geração.  

Nesse sentido, a reciclagem de resíduos de construção civil apresenta-se como uma 

alternativa eficiente de reduzir os impactos no meio ambiente. Segundo Trichês e Kryckyj 

(1999), após passar pelo processo de reciclagem, o RCD pode ser empregado na confecção 

de elementos pré-moldados e na execução de estruturas de pavimentos. Sendo assim, o 

objetivo do trabalho foi de analisar os aspectos positivos e negativos da medida em questão 

e dissertar sobre a sua aplicabilidade no município de Belém, no Estado do Pará.  
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2. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada consistiu em pesquisas bibliográficas, acompanhadas de 

levantamento de dados e análise de documentos. 

2.1. ÁREA DE ESTUDO  

A cidade de Belém, capital do estado do Pará, está localizada na região Norte do 

Brasil e, segundo estimativas do IBGE, apresenta população de 1.393.399 habitantes, a qual 

está distribuída pelo seu território cuja área aproximada é de 1.059,458 km². Além disso, 

tem-se que a renda per capita média de Belém é de 853,82 reais, de acordo com dados do 

Atlas de Desenvolvimento Humano referentes ao ano 2010 - quando ocorreu o último censo 

realizado pelo IBGE. 

Figura 1: Região Metropolitana de Belém 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP 

Na região de Belém, a topografia é pouco variável e baixa, atingindo 25 metros na 

ilha de Mosqueiro, ponto de altitude máxima. No perímetro urbano da cidade de Belém, 

grandes áreas estão abaixo da cota de 4 metros, sofrendo influência das marés altas e tendo 

dificuldade no escoamento das águas da chuva. São as chamadas “baixadas de Belém”. 
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Quanto à geologia e ao relevo, o território do Município de Belém é constituído por 

restos da formação Barreiras e terrenos do Quaternário Subatual e do Recente. Refletindo a 

litologia, suas formas de relevo caracterizam-se pelos baixos platôs e planícies litorâneas 

junto com áreas limítrofes, constituindo a unidade morfoestrutural do Planalto Rebaixado do 

Amazonas (Baixo Amazonas). 

2.2. LEGISLAÇÕES E NORMAS 

No que tange à normatização para a gestão dos resíduos da construção civil, tem-se a 

Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, com o objetivo de estabelecer 

diretrizes, critérios e procedimentos, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar 

os impactos ambientais. O CONAMA (2002) estabelece o Plano Integrado de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e devem conter: 

I. Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

II. Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

A Resolução classificou os RCD em quatro classes (A, B, C e D), de acordo com sua 

composição, e atribuiu a destinação correta para cada uma delas. Quanto à sua classificação, 

temos: 

I. Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

II. Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;  

III. Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, 

tais como os produtos oriundos do gesso;  

IV. Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como 

tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais, e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 

amianto ou outros produtos nocivos à saúde.  

Quanto à destinação de cada classe abordada acima, o CONAMA (2002) estabelece 

que: 

I. Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de 

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  
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II. Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 

ou reciclagem futura;  

III. Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas; 

IV. Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

É essencial destacar também a NBR 15115 de 2004, que é de grande relevância para 

o estudo levantado, pois a mesma trata dos agregados reciclados de resíduos sólidos da 

construção civil e de como incorporar esse denominado “agregado reciclado” em obras de 

pavimentação. 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DO PAVIMENTO  

De acordo com a Agência Belém, em julho de 2018, iniciou-se, na região 

metropolitana de Belém, o programa “Asfalto na Cidade”. No referido programa, há o 

recapeamento das ruas utilizando pavimento asfáltico regular, cujos materiais são 

basicamente constituídos por agregados, solos e, eventualmente aditivos, como cimento, cal, 

emulsão asfáltica, entre outros – grandes geradores de resíduos.  

Entretanto, como opção mais ecologicamente viável, há o pavimento ecológico, o 

qual emprega materiais reciclados nas diferentes camadas do pavimento: “agregado de 

resíduos de construção e demolição (RCD) nas camadas de sub-base e base, e revestimento 

asfáltico com asfalto-borracha sendo a borracha moída derivada da reciclagem de pneus 

inservíveis de veículos.” (Abdou e Bernucci, 2007).  

Quanto ao processo de reciclagem do RCD, o mesmo inicia-se com a catação, em que 

os materiais indesejáveis, ou seja, de classificação “B”, “C” ou “D”, são removidos de forma 

manual. Ademais, instalam-se sistemas de separação magnética a fim de remover outros 

materiais. Desta forma, o agregado reciclado é obtido, e tem em sua constituição, 

primordialmente: concreto, argamassa, britas, cerâmicos, telhas cerâmicas, entre outros 

materiais cerâmicos e cimentícios.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. VANTAGENS E DESVANTAGENS 

De acordo com Trichês e Kryckyj (1999) APUD Abdou e Bernucci (2007), a 

pavimentação ecológica não só pretende reduzir gastos públicos com aterros e com materiais 

de construções, como também visa propiciar um aumento da vida útil dos aterros em 

funcionamento, uma vez que os atuais aterros teriam sua capacidade aumentada por causa da 
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inibição das descargas não regulamentadas ao longo das vias públicas. Isto é, melhoraria o 

aspecto das cidades e inibiria gastos adicionais para a remoção de resíduos.  

O aproveitamento de resíduos de construção e demolição (RCD) em pavimentação 

apresenta muitas vantagens como utilização de quantidade significativa de material 

reciclado; simplicidade dos processos de execução do pavimento e de produção do agregado 

reciclado (separação e britagem primária). Fator que gera a possibilidade de uso de diversos 

materiais componentes do resíduo (concretos, argamassas, materiais cerâmicos, areia, pedras 

etc.), tal qual explana Carneiro et al. (2001).  

Entretanto, Abdou e Bernucci (2007) ressaltam que a pavimentação ecológica 

também apresenta certa desvantagem, a qual é caracterizada pela suscetibilidade à quebra do 

agregado reciclado durante o processo de compactação.  

3.2. CASOS DE SUCESSO  

Leite (2007) aponta que, em 1984, foi idealizada a primeira via pavimentada com 

resíduo de construção e demolição. Esta localiza-se na cidade de São Paulo, em uma zona 

caracterizada por possuir tráfego reduzido. A referida via recebeu o RCD em sua camada de 

reforço de subleito, apresentando um desempenho satisfatório. A seguir, no esquema 

estrutural do pavimento utilizado, é possível notar que as camadas de reforço do subleito e 

sub-base foram construídas com agregados reciclados, como aponta Hortegal (2009): 

 

Figura 2: Esquema estrutural do pavimento com RCD 

 

Fonte: MOTTA, 2005 

 Um estudo mais recente foi realizado em São Luís – MA, em 2009, com o objetivo 

de utilizar o resíduo sólido originado da construção civil na cidade para pavimentação de 

vias. A coleta dos resíduos analisados ocorreu em duas obras, de reforma e de construção, 
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respectivamente. Hortegal (2009) aponta que também houve coleta do solo para estudo da 

mistura solo-RCD. O local escolhido foi uma jazida localizada na área do Tibiri (bairro da 

cidade). As figuras a seguir são dos locais de coletas dos resíduos analisados, é possível 

perceber que nos dois casos, a caracterização visual é a mesma, reafirmando os danos 

socioeconômicos e ambientais resultantes do descarte incorreto de resíduos de construção e 

demolição. 

Figura 3: Resíduos de reforma servindo de aterro em São Luís – MA 

 

Fonte: HORTEGAL, 2009 

 

Figura 4: Resíduos de construção (telha, tijolo, podas) em São Luís – MA 

 

Fonte: HORTEGAL, 2009 

Com a realização do estudo, observou-se que a aplicação da mistura analisada, 

composta em sua maior parte por materiais constituídos de cimentícios, cerâmicos 

vermelhos, pisos, material britado e materiais indesejáveis em menor proporção 

(HORTEGAL, 2009), é promissora para a pavimentação, visto que suas propriedades físicas 

e mecânicas apresentaram-se em conformidade com as normas consultadas. A mistura solo-

RCD também apresentou resultados satisfatórios diante dos índices utilizados para análise. 

Diante dos resultados positivos apresentados pelos estudos realizados, é possível 

inferir sobre a sua aplicabilidade na cidade de Belém – PA, que atualmente necessita de 
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alternativas sustentáveis para a gestão dos resíduos de construção e demolição que são 

gerados em volume considerável, visto que a construção civil constitui um ramo importante 

da economia da cidade. Dessa forma, surge a necessidade de estudos direcionados a essa 

problemática, com o intuito de reduzir os prejuízos gerados para o município, conciliando tal 

redução com o avanço contínuo do setor de construção civil de forma sustentável. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos estudos realizados a respeito da situação atual da construção civil no 

Brasil, foi possível perceber que, apesar de se tratar de um ramo promissor para o 

desenvolvimento econômico e social do país, o modelo praticado no mesmo é responsável 

por causar diversos impactos, principalmente relacionados à geração de resíduos sólidos. 

Tais impactos podem ser caracterizados tanto como socioeconômicos quanto referentes ao 

meio ambiente, contribuindo com a poluição visual de vias públicas, contaminação de solos 

e rios, e degradação de áreas verdes.  

Dessa forma, a reciclagem dos RCD e sua utilização na composição de pavimento, 

provaram ser uma alternativa eficaz para dar uma destinação adequada aos mesmos, pois 

garante uma nova utilidade ao material, anteriormente descartado, contribuindo também para 

o lucro gerado pela empresa responsável.  

Isto é, a cidade de Belém possui potencial para o desenvolvimento de estudos para 

aperfeiçoar a tecnologia em questão, e dessa forma, contribuir para o avanço da construção 

civil sustentável na região. 
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RESUMO  

Este trabalho intenta averiguar como se deu a participação de movimentos sociais na 

construção de políticas públicas em São João de Pirabas, mais precisamente verificar como 

atuou a Colônia de Pescadores da cidade para o alcance de beneficies para o povo pesqueiro 

do município e região. Para isso, utilizou-se como sujeito de pesquisa o senhor Manoel Jesus 

Costa que foi Presidente da Colônia de Pescadores da cidade durante 30 anos. A metodologia 

empregada deu-se inicialmente por meio de diálogos e por conseguinte entrevistas com 

roteiro semi-estruturado. Levou-se em consideração neste artigo teóricos como Azeredo 

(2014) e sua apreciação sobre Políticas Públicas e Kingdon (2003) sobre Agenda. 

Conseguiu-se a partir da análise dos dados levantados aferir que as lutas erguidas pelo senhor 

Manoel foram de sumo destaque para o povo pesqueiro de São João de Pirabas, sua 

participação na construção da agenda foi primordial para o alcance de políticas públicas 

específicas. Ademais, percebeu-se o quanto o movimento social organizado age 

positivamente em prol dos interesses coletivos, não somente para o atendimento dos seres 

humanos que habitam determinado ecossistema, mas também para proteção do próprio meio 

ambiente e da relação equilibrada que mantém com o meio natural os sujeitos em questão, a 

saber, pescadores e coletores de caranguejo.   

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Meio ambiente. Pesca.   

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas 
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1.INTRODUÇÃO  

A Constituição Federal de 1988 instituiu uma série de mecanismos para envolvimento 

dos atores sociais, políticos e econômicos no processo de formulação e gestão de políticas 

públicas, ao ampliar os instrumentos de controle, participação e transparência nas decisões 

públicas (GOMIDE; PIRES, 2014). No entanto, a preocupação com a questão das políticas 

públicas acontece desde o fim da década de 1960 e o começo da década de 1970, os quais 

podem ser descritos como um período de crescente preocupação a respeito da efetividade das 

políticas públicas e da governança, nesse contexto, as políticas públicas se tornaram cada vez 

mais um objeto de estudos (AZEREDO, et al. 2014).  

  A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 

sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê 

e que diferença faz (SOUZA, 2006). Laswell (1962) iniciou a verificação de metodologias 

que se fazem relevantes para constituição de uma política pública, são elas: construção da 

agenda, formulação de políticas, implementação de políticas e avaliação de políticas.  Cada 

etapa dessas é de extrema importância para que determinada ação governamental se 

concretize.  Em cada fase dessa composição, a relação entre governo e sujeito é vista de 

forma complexa, pois se percebe o quanto o meio social pode ser ou não considerado sobre 

certo assunto que exige atitude governamental. 

Nesse contexto, avalia-se o que ocorre na cidade de São João de Pirabas desde a 

década de 80.  O referido município sobrevive da pesca como renda principal e a busca por 

políticas públicas que possam alcançar o pescador pirabense foi uma luta visível no atuante 

mandato de seu Manoel Jesus Costa que foi presidente da colônia dos pescadores de 1983 a 

1991 e 2001 a 2011, incumbências atribuídas por meio de eleições.  Seu Manoel é conhecido 

popularmente na região como “Manoel caíca”, pescou durante quase 30 anos e suas 

inquietações experimentadas enquanto cidadão pescador foram levadas para dentro de sua 

administração enquanto presidente da Colônia de pescadores. 

 

2. METODOLOGIA 

Usou-se como metodologia inicial apenas diálogos junto ao senhor Manoel, e assim 

foram observadas suas falas sobre as atividades como Presidente da Colônia. Essas falas 

foram registradas por meio de gravadores celulares. 
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Figura 1 – Senhor Manoel Jesus Costa, mais conhecido como “Manoel Caíca” foi 

Presidente da Colônia de pescadores de Pirabas por quase 30 anos. 

 

FONTE: Imagem feita pelas autoras 

 

Em seguida, na intenção de verificar a atuação representativa da colônia de 

pescadores, seguiu-se em direção novamente a casa do senhor “Manoel Caíca” para 

entrevistá-lo e agora tendo em mãos o roteiro semiestruturado com 3 perguntas, expostas no 

quadro abaixo, no intuito de saber como de fato sucedeu e se sucedeu sua participação na 

construção de agendas para a implementação de uma política pública. Utilizou-se para a 

entrevista celular para gravação de voz, caderno e caneta para anotações. 

 

Quadro 3 – Roteiro de perguntas feitas ao senhor Manoel 

 

PERGUNTAS 

1. Como foi a sua trajetória como Presidente da Colônia dos Pescadores de Pirabas?  

2. Dos eventos que participou, qual o senhor considera o mais importante e por quê? 

3. O senhor acredita que as políticas públicas de proteção ambiental em Pirabas 

atendem o ecossistema e o extrativismo? 

FONTE: autoras 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

John W. Kingdon (2003) define agenda como o espaço de constituição da lista de 

problemas ou assuntos que chamam a atenção do governo e dos cidadãos. Assim, pode-se 

dizer que há problemáticas que estão inteiramente relacionadas às necessidades 
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governamentais que em sua maioria são as que mais rapidamente se organizam e outras 

ligadas aos sujeitos, que enfrentam dificuldades relacionadas a diversos fatores.  

Para alguns autores, as potenciais dificuldades da implementação deveriam ser 

consideradas desde a formulação inicial da política, avaliando a extensão e a 

imprevisibilidade das sequências de decisões necessárias e considerando meios mais diretos 

de se alcançar os fins desejados (AZEREDO et al., 2014). Levando em consideração a 

postura cidadã, é aceitável que se veja uma democracia instituída apenas para a elite, o que 

fomenta ainda mais a necessidade de incentivar a participação do cidadão frente às demandas 

oficiais do governo.  

Schattschneider (1960), ressaltava que 90% da população não participam dos grupos 

de pressão, o que pode sugerir até mesmo um sistema estável sem representação.  Dessa 

forma, ocasionando a inalteração dos temas colocados em agenda. Portanto, é imprescindível 

que os problemas surgidos fora da política sejam colocados em pauta no momento de 

construção da agenda.  

Nessa interação, convém reportar-se aos dados levantados nos diálogos e entrevista 

sobre a pesquisa em questão. Foram inúmeros os resultados sobre as intenções de alcance de 

específicas políticas, dentre as quais se pode citar a Conferência do Amapá em 2008 para 

decidir sobre a possibilidade de Belém ou Macapá receberem o óleo diesel que é produzido 

no Amapá. Na eleição, Belém ganhou pelo fato de estarem ali cerca de quarenta pessoas 

paraenses que foram ao evento e assinaram em favor de Belém. O número de paraenses em 

relação ao macapaense foi muito maior, daí se verifica o quanto o envolvimento do povo se 

faz primordial na aquisição de benfeitorias para sua região.  

Nesse mesmo evento ficou decidido que a Petrobras teria que repassar verbas as 

colônias do nordeste paraense que ficaria sobre a responsabilidade da Federação, porque se 

tivesse um vazamento nos poços entre Pará e Maranhão, atingiria imediatamente as áreas de 

Marapanim e Quatipuru, e assim os ribeirinhos seriam prejudicados, mais precisamente os 

coletores de caranguejo. No entanto, seu Manoel afirmou que essa verba nunca chegou a ser 

repassada a colônia de Pirabas. 

Ele também esteve presente no II grito do pescador que aconteceu no Rio Grande do 

Norte na praia de Caiçara e em muitos outros eventos de importância para a comunidade 
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pesqueira. Contudo, um dos mais pertinentes diz respeito à seguridade de aposentadoria ao 

pescador instituído na constituição de 1988. Seu Manoel falou a respeito desse marco, pois 

para que isso fosse alcançado, inúmeras idas a Brasília desde 1984 na tentativa de se reunir 

com o deputado Ulysses Guimarães, foram feitas. A esse respeito, o senhor Manoel falou que 

somente em 1991 viu de fato a aposentadoria aos pescadores de São João de Pirabas ser 

consolidada e afirma que foram muitos os beneficiados. 

A coisa pública tem sido operada historicamente pelas lideranças políticas de forma 

patrimonial, administrando os interesses coletivos mediante práticas clientelistas, sem abrir 

espaços para que a população possa ser legitimamente representada, elaborando seus próprios 

projetos (FREITAS, 2015). Isso quer dizer que há intenções de manobra para que os 

indivíduos sejam meros objetos na feitura de uma política, mas que o beneficiamento será de 

fato relevante a outros atores, como os privados, por exemplo.  Assim, é de suma relevância 

que o cidadão seja ativo na ação governamental e que se posicione como sujeito dessa ação, 

visto que as políticas públicas devem trazer ganhos para a coletividade. 

Outro episódio importante foi o ocorrido em Monte Alegre, Pará, em que se discutiu 

o fato de não se ter defeso da pesca para a região a qual a zona 8 faz parte. No momento 

deram como resposta o fato desta região pertencer ao mar aberto, o que foi imediatamente 

questionado pelo fato de em regiões como Sul também ser mar aberto e mesmo assim receber 

o defeso. Obtiveram como tréplica o fato de no Sul ter rios e lagos. Assim, seu Manoel disse 

que depois desse momento foi a Brasília por diversas vezes reunir-se com direções 

importantes para discutir essa possibilidade, mas sempre tinha essa necessidade derrubada 

pelo mesmo argumento, à ausência de rios e lagos na região. Até hoje, é de seu conhecimento 

que o defeso nunca chegou aos pescadores de São João de Pirabas. 

Ele menciona com pesar este fato, pois diz que além de não instituírem o defeso para 

a região deram para outras regiões e essas vêm pescar na região pirabense, como Santa 

Catarina, por exemplo, que em época de defeso é comum ter barcos dessa comarca pescando 

nas águas que banham a zona 8, o que prejudica duplamente o pescador de Pirabas. Senhor 

Manoel falou com decepção que desde 1984, fez uma carta endereçada a Brasília pedindo o 

defeso de quatro tipos de peixes, Gó, Serra, Gurijuba e Pescada Amarela, entretanto, até hoje 

não foi atendido.  
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A participação popular na gestão pública garante que os mais diversos movimentos 

sociais influenciem as políticas públicas com base nas demandas sociais, assegurando a 

democracia no país (PEIXOTO et al. 2018). Entende-se, dessa maneira, que somente por 

meio de representações ativas do cidadão essa ação social poderá efetivamente se constituir. 

Então, o papel dos sujeitos é organizarem-se por meio de sindicatos, cooperativas, 

movimentos e fazer valer seus anseios em prol de sua comunidade, município, região. Foi o 

que aconteceu em São João de Pirabas por meio da Colônia de pescadores, em que seu 

representante atuou na busca por medidas cruciais para os pescadores deste lugar.  

O mesmo acontece em relação ao caranguejo, que na cidade também é exemplo 

positivo de extração movimentando cerca de 15.000 caranguejos por semana para 

comercialização, com registros de 250 pescadores do produto.  Ao repassar essa informação 

para Brasília na intenção do defeso, o então Presidente da Colônia recebeu como resposta a 

dúvida e a descrença. Num período mais recente foi a Belém para uma nova discussão sobre 

o defeso do caranguejo, acordaram que teria a prática de 1 mês e 15 dias entre fevereiro e 

março. Quando ocorreu o ato, houve somente a apreensão feita pelo IBAMA dos produtos 

dos extratores de caranguejos, mas nunca houve nenhuma ação governamental para manter 

esse cidadão que precisa trabalhar, mas que também quer respeitar as leis da natureza, 

principalmente porque sabe da importância de continuar mantendo seu trabalho, sua matéria-

prima.  

As técnicas que cercam o processo de elaboração das políticas do país se constituem 

em torno da agenda do governo e do que será decidido para fazer parte ou não dessa agenda. 

Após o processo decisório, que corresponde também à formulação de políticas temos a 

implementação. Sobre a primeira, Hoppe, Van de Graaf e Van Dijk (1985) dizem que essa 

fase ocorre em um espaço político de trocas e indeterminações, conflitos e poder, diferente 

da fase de implementação que se define em um espaço administrativo, concebido como um 

processo racionalizado de procedimentos e rotinas.  

Na verdade, isso demonstra a necessidade de fazer com que a formulação e a 

implementação de uma política se correlacionem, visto que a segunda é a continuidade da 

primeira, e que se não for feita com equilíbrio levando em conta planos, financiamentos, 

aprovação institucional ficará difícil a implementação da política.  
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Em seguida há o processo avaliativo. A esse respeito Rolando Franco e Ernesto Cohen 

(1993) dizem que: “para melhor visualizar os estudos de avaliação, deve-se partir de uma 

configuração que postule que toda política é composta de ações que ocorrem entre uma 

situação atual e uma nova”.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, pode-se dizer que com ênfase na aquisição da aposentadoria do pescador 

inserida na constituição de 1988 a participação do senhor Manoel na construção dessa agenda 

foi primordial, pois há em Pirabas inúmeros pescadores aposentados por conta disso. Pode-

se perceber aí o quanto o movimento social organizado age positivamente em prol dos 

interesses coletivos. 

Contudo, não se pode deixar de mencionar que algumas das pelejas dos pescadores 

de São João de Pirabas ainda não foram atendidas, como o defeso, mas isso não pode ser 

motivo de abandono das causas e sim mais um incentivo para que os sujeitos em suas 

determinadas categorias se estabeleçam como grupos de pressão e assim tenham a 

possibilidade de angariar políticas públicas para seu município. 

 Talvez, em relação ao defeso a fase de formulação e implementação não tenha 

conseguido atingir um nível adequado de interação e isso de alguma forma impediu que os 

atores governamentais vissem que há sim pesca predatória nessa região, que temos espécies 

ameaçadas por conta da procura exaustiva de grandes embarcações advindas de outras 

regiões, e que isso prejudica o pescador local que está assim como o meio ambiente, 

desprotegido.      
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RESUMO 

Em um sistema cada vez mais globalizado, onde o consumismo se tornou marca de 

desperdício e fonte de grande produção de resíduos, em todas as cadeias de produção, a 

educação ambiental, muito mais que um slogan, se tornou uma necessidade. Com isso, este 

trabalho tem como objetivo buscar dados para traçar um perfil, através da pesquisa 

investigativa referentes ao aproveitamento das carcaças de peixes descartadas nas vilas de 

Água Boa e Joanes, no município de Salvaterra, Marajó/PA. Para entender o gerenciamento 

dos resíduos oriundos de carcaças de peixes e conhecer as formas de descarte dos mesmos 

foram aplicados 284 questionários para os habitantes das vilas de Água Boa e Joanes, sendo 

os entrevistados pescadores e consumidores de pescados das referidas vilas. Mediante as 

entrevistas realizadas com os moradores das vilas de água boa e Joanes, concluiu-se que 

dentre as pessoas entrevistadas (36%) tem idades entre 36 à 50 anos, quanto a forma de 

descarte do peixe (59%) dos entrevistados disseram que jogam as carcaças de peixe ao ar 

livre. Com isso, é importante ressaltar que existem diversas possibilidades no que tange o 

aproveitamento dos resíduos provenientes da pesca ou especificamente das carcaças de 

peixes, visto que estes têm vasta utilidade, além da serventia como adubo, este também pode 

ser curtido, feito ração etc. 
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INTRODUÇÃO  

Em um sistema cada vez mais globalizado, onde o consumismo se tornou marca de 

desperdício e fonte de grande produção de resíduos, em todas as cadeias de produção, a 

educação ambiental, muito mais que um slogan, se tornou uma necessidade. Em país como 

o nosso, onde grande parte de toda a produção alimentícia ainda é desperdiçada, em todos os 

níveis, o aproveitamento racional desses resíduos pode gerar, além de cuidados ao meio 

ambiente, fontes de renda em diversos meios. 

O pescado vem sendo apresentado e confirmado como alimento saudável, pois é 

comprovadamente rico em proteínas e sais minerais. Por essa razão a Organização Mundial 

da Saúde, OMS, recomenda o consumo de pelo menos 12 kg por pessoa ao ano. Hoje o Brasil 

tem 190 milhões de habitantes e que hoje consomem 7 kg/habitantes/ano (SEAP/PR, 2007). 

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), por meio 

de um levantamento feito sobre a produção mundial de pescado e da aquicultura em 2006, 

observou que o consumo humano do mesmo, atingiu aproximadamente 144 milhões de 

toneladas. 

Levando em consideração o pescado como fonte proteica e que também o Brasil, 

possui uma produção de pesca de capturou em 2006 o equivalente à de mais de um milhão 

de toneladas (IBAMA, 2008), já nos mostra um mercado promissor no que se refere a 

produtos provenientes da pesca. 

Neste contexto, é de grade importância engajar o setor pesqueiro nas propostas de 

emissão zero de resíduos (ZERI, “Zeri Emissi-on Research Initiative”) (Lee, 1963; Morales-

Ulloa & Oet-terer, 1995; Seibel & Soares, 2003); deve, ainda, dispor de alternativas para o 

gerenciamento dos resíduos que venham a ser gerados, o que se torna fator diferencial para 

as empresas, garantindo a diversificação da linha de produtos, o crescimento sustentável e a 

responsabilidade socioambiental (Bertoldi, 2003; Pessatti, 2001 apud Feltes et al). 

A população que habita a região compõe o complexo do arquipélago da ilha do 

Marajó, em sua grande maioria, particularmente nas vilas de Água Boa e Joanes, têm como 

principal atividade econômica e meio de sobrevivência a pesca artesanal. Dentro desse 

contexto, detectamos que grande quantidade dos resíduos oriundos das carcaças do pescado 

praticado nessas vilas são descartados de maneira indevida. Isto além de causar problemas 
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ao meio ambiente, principalmente nas praias da região, tira dos nativos dessas vilas a 

possibilidade de gerarem lucros para toda a comunidade.  

Sabemos que a educação ambiental além de gerar sensibilização e consciência social, 

pode também promover ações que visem o aproveitamento racional desses resíduos, gerando 

lucros, além de uma ação que seja ambientalmente correta (Costa & Costa, 2011). 

Nessa perspectiva, detectamos que a compostagem da carcaça de peixe dentro dessas 

vilas é viável. E para tanto, basta que se mostre uma visão mais abrangente do assunto entre 

as pessoas envolvidas no processo, desde os pescadores aos consumidores, levando 

alternativas de organização, treinamento do processo de compostagem visando o 

aproveitamento como adubo orgânico obtido na plantação de hortaliças e/ou a 

comercialização desse produto, objetivando o aumento da renda familiar e a consequente 

melhoria da qualidade de vida de várias famílias que não têm informações sobre como 

aproveitar esse material. 

O homem é um ser em constante transformação, modifica-se e modifica o ambiente 

onde vive. Com o crescimento vertiginoso de tantos detritos industrias, que requerem um 

processo mais elaborado de reaproveitamento, torna-se de suma importância valorizar os 

bens naturais disponíveis e acessíveis, principalmente que visem maiores benefícios ao ser 

humano, para que os mecanismos de transformação tenham o mínimo de impacto possível 

(MACHADO E MOURA, 2019).  

Considerando os benefícios efetivos da educação ambiental, este projeto tem como 

proposta aprofundar o estudo de práticas que tragam resultados relevantes para se minimizar 

as problemáticas advindas, não só do descarte irregular de restos de peixe, bem como o 

aproveitamento racional desses resíduos orgânicos, como adubo, na agricultura familiar.  

Em função do baixo custo envolvido no projeto, a curto prazo temos a possibilidade 

de retorno imediato, melhorando as condições socioeconômicas das pessoas engajadas no 

processo. A longo prazo temos a perspectiva da conscientização, não só da necessidade do 

aproveitamento racional dos diversos resíduos orgânicos disponíveis em nossa volta, mas 

principalmente a certeza de criarmos uma consciência mais crítica com relação à proteção e 

preservação ambiental. 
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 Temos consciência que, se implantado dentro dos parâmetros propostos, esse projeto 

proporcionará às comunidades ribeirinhas envolvidas, não só uma maior conscientização da 

necessidade de proteção e conservação ambiental, bem como uma melhor visão de 

desenvolvimento sustentável, de importância vital a atual e às futuras gerações.      

1. MATERIAL E MÉTODOS  
 

1.1 Local de Estudo e Amostragem  

Para a realização do presente estudo, optou-se por escolher locais onde houvesse 

maior consumo de pescado. Assim, as áreas de estudo do presente trabalho foram duas vilas 

pesqueiras da nossa região, Água Boa e Joanes, localizadas a aproximadamente 20 km da 

zona central do município de Salvaterra, ás margens da PA 154, área considerada como zona 

rural do município de Salvaterra, ilha do Marajó/PA.     

 

O Município de Salvaterra faz parte do arquipélago que compõe o complexo da ilha 

do Marajó, microrregião do Arari, no Estado do Pará (fig. 1). Salvaterra está localizada às 

margens da Baía do Marajó, limita-se ao norte com o município de Soure, separados pelo rio 

Paracauarí (SECTUR). 

O município de Salvaterra possui uma população estimada em 20.183 mil habitantes 

distribuídos em 918.563 km² de extensão territorial, com uma densidade demográfica de 

19,42 hab/Km2. Suas coordenadas geográficas são: 00º 45’ 21” de latitude e 48° 45’ 54” de 

longitude W. Greenwich. Esta posição permite que o município tenha o mesmo fuso horário 

de Belém e de Brasília, sendo regulado pelo horário oficial do País. (“ S 00º 45’12” e 0 48°31’ 

00” Oeste, estando a uma altitude de 5 metros do nível do mar (Universo do Censo IBGE 

2010). 
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Para entender o gerenciamento dos resíduos oriundos de carcaças de peixes e 

conhecer as formas de descarte dos mesmos foram aplicados 284 questionários para os 

habitantes das vilas de Água Boa e Joanes, sendo os entrevistados pescadores e consumidores 

de pescados das referidas vilas. O questionário consistia em perguntas diretas e objetivas, 

conforme modelo em anexo. 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA  

O presente trabalho foi realizado na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental de Joanes, com alunos do turno da manhã (6º a 9º ano). 

Para fazer um levantamento sobre o que as pessoas das vilas pesqueiras de Água Boa 

e Joanes faziam com a carcaça de peixe, a sua disponibilidade em participar de um minicurso 

sobre beneficiamento do pescado e sobre o adubo orgânico e químico. Aos alunos foram 

repassados 10 questionários contendo 10 perguntas das quais somente 5 seriam 

contabilizadas.   

Os dados obtidos pelos alunos tiveram duração de três dias, pois durante as 

orientações de como eles deveriam aplicar os questionários foi repassado que não 

entrevistassem a mesma pessoa, de modo contrário não teríamos resultados verdadeiros no 

levantamento quantitativo.   

ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS  

A aplicação dos questionários teve a finalidade de saber se a maioria dos entrevistados 

das comunidades pesqueiras tinham o conhecimento do aproveitamento da carcaça de peixe, 

a forma de como era feita o descarte, a possibilidade de fazer adubo orgânico da carcaça de 

peixe, qual o melhor adubo (químico ou orgânico) e o interesse em participar de um 

minicurso sobre beneficiamento do pescado se disponibilizado. Os questionários foram 

preenchidos por meio de visitas realizadas nas vilas pesqueiras de Joanes e Água Boa do 

Município de Salvaterra. Ao total, 284 entrevistados responderam a 4 perguntas referente a 

carcaça de peixe. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Mediante as entrevistas realizadas com os moradores das vilas de água boa e Joanes, 

concluiu-se que dentre as pessoas entrevistadas (36%) tem idades entre 36 à 50 anos (25%) 
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com idades entre 26 à 35 anos, outros (25%) 51 à 90 anos, enquanto que a minoria com (14%) 

com idades entre 15 à 25 anos, como ilustrado na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a forma de descarte do peixe (59%) dos entrevistados dissera que jogam as 

carcaças de peixe ao ar livre, outros (36%) responderam que descartam as carcaças de outras 

formas como mostra a figura 2. Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho de 

Vidotti (2016) que descreve que os resíduos orgânicos são em grande parte dos 

empreendimentos piscícolas, descartados de maneira inadequada, compondo sério problema 

ambiental influenciando negativamente a própria produção, quando os mesmos são, por 

exemplo, enterrados. Dessa maneira, estes devem ser manejados de forma adequada para se 

evitar essa problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terceira pergunta sobre a possibilidade de fazer adubo orgânico da carcaça de 

peixe  42% dos entrevistados responderam que não é possível, enquanto que a maioria com 

58% acredita ser possível (fig.3) em comparação ao trabalho de Vidotti (2016) pode-se 

constatar que é possível produzir adubo orgânico a partir de carcaças de peixes pois além da 

Fonte: Autores, 2019.  
Figura 2: Forma de descarte do peixe  

Fig. 01: faixa Etária  
Fonte: Autores, 2019.  
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produção de compostagem orgânica a partir dos resíduos da produção este caracteriza-se 

como atividade sustentável e economicamente viável, visto que os compostos orgânicos 

podem ser aplicados em culturas agrícolas na propriedade e também possuem alto valor de 

mercado para comercialização. 

Nos dados obtidos com questão quatro relacionado ao melhor tipo de adubo, 

constatou-se que 76% ou a maioria acreditam que o adubo químico é melhor que o adubo 

orgânico, outros 24% dizem que o melhor é o adubo orgânico (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a importância em conhecer melhor as utilidades dos resíduos de peixes 

descartados em forma de participação de um minicurso 83% responderam que participariam, 

enquanto que 17% não deram importância (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSÃO  

Como considerações finais, é importante ressaltar que existem diversas possibilidades 

no que tange o aproveitamento dos resíduos provenientes da pesca ou especificamente das 

carcaças de peixes, visto que estes têm vasta utilidade, além da serventia como adubo, este 

      Figura 3: melhor adubo  

            Fonte: Autores, 2019 

 

Figura 4: minicurso disponibilizado para beneficiamento do 

pescado 

Fonte: Autores, 2019. 
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também pode ser curtido, feito ração etc. são diversas as vantagens que os resíduos de peixes 

podem trazer para a sociedade. Porém ainda é muito visto como uma matéria prima inútil e 

sem serventia nenhuma. Por esse motivo, a iniciativa deste trabalho buscou tratar desta 

temática buscando melhorar esse olhar em relação a este fato. 

  



 

 

411 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

5.  REFERÊNCIAS  

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Estatística da pesca 2006: Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Brasília: 

IBAMA, p.181, 2008. 

COSTA, C. A.; COSTA, F. G. A educação ambiental como instrumento na construção 

da consciência ambiental. Revista Nucleaus, p. 421-440, 2011. 

FAO – Pesca e Departamento da Aquicultura, O Estado Mundial da Pesca e da Aquicultura 

-2008 SOFIA. Disponível em: http://www.fao.org/home. Acesso: 09/07/2019. 

FELTES, M. M. C., CORREIA, J. F. G., BEIRÃO, L. H., BLOCK, Jane M., NINOW J. L. 

& SPILLER, V. R. Alternativas para a agregação de valor aos resíduos da 

industrialização de peixe. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 

UAEA/UFCG – Campina Grande, PB, v.14, n.6, p.669–677, 2010. 

http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v14n6/a14v14n6.pdf. Acesso: 28/09/2019. 

MACHADO, F. S.; MOURA, A. S. Educação, Meio Ambiente e Território. Ponta Grossa 

(PR). Editora Atena, Vol.1, 2019.  

SEAP, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca. Pescado Fresco. 2007. Disponível em: 

http://www.abrasnet.com.br/pdf/cartilha_pescado.pdf. Acesso em: 12/07/2019. 

VIDOTTI, R. M. Resíduos orgânicos gerados na piscicultura. Pesquisa & Tecnologia, vol. 

13, n. 2, Jul-Dez, 2016. Disponível em: http://www.aptaregional.sp.gov.br/. Acesso em: 

18/10/2019. 

  



 

 

412 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

RELAÇÃO ENTRE CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

E O DESMATAMENTO EM RONDÔNIA 

Gutieres Camatta Barbino1; Ketlen Faião Alves2; Bárbara Antonucci3; Adriano Rogério 

Bruno Tech4; Elisabete Lourdes do Nascimento5 

 
1 Mestrando em Ciência e Tecnologia Ambiental. Universidade Federal da Fronteira Sul. 

gutieres.barbino@gmail.com 
2 Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Faculdade Santo André. 

ketlenfaiao@hotmail.com 
3 Mestranda em Ciências da Engenharia Ambiental. Universidade de São Paulo. 

antonucci.engenharia@gmail.com 
4 Doutor em Zootecnia. Universidade de São Paulo. adriano.tech@usp.br 

5 Doutora em Ciências Biológicas. Universidade Federal de Rondônia. 

elisabetenascimento@unir.br 

 

RESUMO  

As atividades agropecuárias na Amazônia têm intensificado o desmatamento, acarretando 

maior ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, como a Leishmaniose Tegumentar 

Americana (LTA), também conhecida como leishmaniose cutânea. Dessa forma, o presente 

trabalho teve por objetivo avaliar a relação dos casos de LTA com o desmatamento nas 

cidades de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho-RO no período de 2001 a 2015. Os 

dados de LTA foram adquiridos no DATASUS e os dados do desmatamento no site do INPE. 

A normalidade dos dados foi testada com o teste de Kolmogorov-Smirnov. Como alguns 

dados não apresentaram normalidade, prosseguiu-se com estatística não paramétrica, 

utilizando-se o teste de correlação de Spearman. O munícipio de Porto velho apresentou as 

maiores quantidades de casos de LTA e de área desmatada para o período estudado, sendo 

1920 casos e 5259 km2. Por sua vez, Ji-paraná registrou 873 casos e 146,6 km2 de área 

desmatada. Por fim, os menores números de casos registrados e área desmatada no período 

foram observados no munícipio de Ouro Preto do Oeste, com 229 casos e 61,4 km2. A 

correlação entre os casos de LTA e o desmatamento para o município de Ouro preto do Oeste 

e Ji-Paraná foram significativa, com ro = 0,83 e ro=0,87 (p-valor < 0,05), respectivamente. 

Porto Velho apresentou correlação não significativa, com ro = -0,04 (p-valor = 0,88). 

Mediante os resultados obtidos, nota-se que são necessárias medidas de fiscalização para o 

controle das taxas de desmatamento, além de conscientização da população sobre os riscos 

de se contrair doenças devido ao contato com zonas de risco. 

Palavras-chave: Leishmaniose cutânea. Saúde ambiental. Amazônia.  
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente, as práticas de exploração madeireira na Amazônia brasileira têm se 

intensificado de forma exponencial. Em virtude disso, há uma consequente preocupação em 

relação a tal problemática tendo em vista os danos que a atividade de desmatamento pode 

acarretar, principalmente no campo ecológico (FEARNSIDE, 2005). 

Ressalta-se, portanto, a ocorrência de maiores casos de doenças transmitidas por 

mosquitos, como é o caso da Leishmaniose. A mesma pode ser considerada também 

displicente, pois está relacionada a má nutrição, más condições habitacionais, baixa 

escolarização e escassez de recursos para sobrevivência, além de demonstrar peculiaridade 

com áreas de desmatamento, regiões com urbanizações recentes ou acompanhadas de 

processos migratórios (OLIVEIRA; FERNANDES, 2014). 

As leishmanioses são doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania, 

transmitidas por meio de vetores flebotomínea infectados. São popularmente conhecidos 

como mosquito palha, tatuquira, birigui e estão presentes em sua maioria no norte do Brasil 

(SANTOS; BINOW; SANTOS, 2016). O protozoário pertence à família Trypanosomatidae, 

podendo ser encontrado de duas formas principais: flagelada ou promastigota, encontrada no 

tubo digestivo do inseto vetor, e aflagelada ou amastigota observada no tecido dos 

hospedeiros (BRASIL, 2007; SANTOS; BINOW; SANTOS, 2016). Essas doenças possuem 

um espectro grande de manifestações clínicas, e essas diferenças estão relacionadas à espécie 

de Leishmania envolvida (PELISSARI et al., 2011). 

Há dois tipos da doença: a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e a 

Leishmaniose Visceral (LV). A Tegumentar é caracterizada por ser infecciosa e não 

contagiosa. Provoca úlceras na pele e nas mucosas (SANTOS et al., 2014). Em relação a 

Visceral, essa ocorre de forma sistêmica, identificada por logos períodos de febre, com perda 

de peso, astenia, adinamia e anemia, com estimativa de óbitos em 90% dos casos quando não 

tratada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a). 

A Leishmaniose Tegumentar Americana representa uma adversidade de saúde 

mundial em virtude de sua ocorrência em mais de 88 países, sendo considerada pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS, como umas das seis mais graves doenças infecciosas, 

(BRASIL, 2007; SANTOS, BINOW, SANTOS, 2016). 
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A LTA pode acometer pessoas de ambos os sexos e todas as faixas etárias. No entanto, 

observa-se que na média do país, há predominância dos maiores de 10 anos, representando 

90% dos casos e o sexo masculino, 74% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019b). 

O diagnóstico da LTA pode ser feito através de diferentes procedimentos. Porém, o 

mais comum é o exame parasitológico. Em relação ao tratamento, o uso de antimoniais 

pentavalentes são os fármacos mais empregados e se constitui como a primeira opção 

terapêutica tanto no Brasil, como no mundo (FREITAS et al., 2014; GONZÁLEZ et al., 2009; 

SADEGHIAN et al., 2008) 

Segundo o Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana do 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019b), nas últimas décadas, as análises epidemiológicas da 

LTA têm sugerido alterações no padrão de transmissão da doença. Anteriormente, era 

considerada zoonose de animais silvestres, pois ocorria ocasionalmente em indivíduos que 

tinham contato com as florestas. Posteriormente, a doença começou a surgir em zonas rurais, 

praticamente desmatadas, e em regiões periurbanas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019b). 

O estado de Rondônia possui o sétimo maior índice de casos de Leishmaniose do país 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019b). Dessa forma, o Sistema Nacional de Vigilância em 

Saúde em seu Relatório de Situação, menciona que em 2009, o estado notificou 1.035 casos 

da doença distribuídos em 94% dos municípios. Desse total, Vilhena apresentou o maior 

percentual com 16,2%. Pode-se inferir que houve maiores casos no município devido à 

intensa atividade de agricultura desenvolvida, que impulsionou o desmatamento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019b). 

O controle desta endemia faz-se principalmente em nível local e regional, a partir da 

busca ativa e passiva de casos e da notificação dos casos suspeitos e confirmados pela 

vigilância epidemiológica, que deverá, então, planejar e executar atividades de controle 

(OLIART-GUZMÁN et al., 2013).  

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a relação dos casos 

de Leishmaniose Tegumentar Americana com os índices de desmatamento nas cidades de 

Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho, no estado de Rondônia entre os anos de 2001 

a 2015.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo foi realizado com dados de três municípios do estado de Rondônia, 

sendo estes, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho (Figura 1). 

Figura 1- Localização dos municípios de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho. 

 

O município de Ouro Preto do Oeste possui uma área territorial de 1.969,85 km² e 

uma população estimada para o ano de 2016 de 39.840 habitantes. O munícipio de Ji-Paraná 

possui uma área territorial de 6.896,48 km² e uma população estimada para o ano de 2016 de 

131.560 habitantes. E o município de Porto Velho possui uma área territorial de 34.090,926 

km² com uma população estimada para o ano de 2016 de 511.219 habitantes, sendo esta a 

capital e o maior município em área e população do estado (IBGE, 2016).  

Em Ouro Preto do Oeste tem uma extensão de 1744,5 km² desflorestados, 

correspondendo a 88,56% de sua área territorial. O município de Ji-Paraná possui 2608,5 km² 

de área desmatada, correspondendo a 37.82% de sua área territorial. Por fim, Porto Velho é 

o município com a maior extensão de área desflorestada no estado, com 9147,4 km², sendo 

esta área correspondente a 26,83% de sua área territorial (INPE, 2015). Sendo este 

desmatamento referente ao período de 2000 a 2015, para os três municípios. 

Utilizou-se dados de números de casos de LTA e da área anual desmatada. Os casos 

confirmados da doença foram adquiridos na plataforma de Informação de Saúde (TABNET) 
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do Sistema de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). E os de área 

desflorestada são provenientes do Projeto de Estimativa do Desflorestamento da Amazônia 

(PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados utilizados 

correspondem ao período de 2001 a 2015. 

Para testar a normalidade das variáveis foi utilizado o teste de Kolmogorov - Smirnov, 

com 95% de confiança (α= 0,05). Os dados para o número de casos da doença apresentaram 

normalidade para os três municípios de estudo (p-valor< 0,05), porém os dados de 

desmatamento não apresentaram normalidade para os três locais estudados. Dessa forma, 

prosseguiu-se com estatística não paramétrica, sendo utilizado o teste de correlação de 

Spearman, com 95% de confiança (α= 0,05), para testar a correlação entre o número de casos 

de leishmaniose tegumentar com o desmatamento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao se analisar a série de dados, constatou-se que tanto o número de casos, quanto a 

área desmatada foram maiores no município de Porto Velho (Tabela 1). Quando observado 

o número de casos para a LTA, Porto Velho teve menos casos confirmados da doença apenas 

em 2001, sendo inferior ao número de casos em Ji-Paraná, sendo 97 e 101 casos, 

respectivamente. O ano que possui o maior número de casos da doença em Porto Velho foi 

no ano de 2012 e o menor no ano de 2011, com 199 e 73 casos confirmados, respectivamente. 

Para esses mesmos anos, a área desmatada foi de 195,8 km² e 324,8 km², seguindo a mesma 

ordem. Pode-se observar também que estes não foram os anos com a maior e a menor área 

desmatada no munícipio, sendo a maior no ano de 2004, com 760,9 km² e a menor em 2009, 

com 106,3 km². 

O município de Ji-Paraná se manteve em segundo, uma vez que, os maiores valores 

para as duas variáveis estudadas, foi observado em Porto Velho, sendo este inferior apenas 

no ano de 2001, quando considerado o número de casos de LTA. Esse também foi o ano com 

o maior número de casos da doença registrado no município, considerando a série estudada. 

O menor número de casos confirmados foi para o ano de 2015, com 28 casos. O 

desmatamento para esses dois anos também não correspondeu ao maior e menor valor de 

área desflorestada, sendo para o ano de 2001 uma área de 29,6 km² e 1,3 km² para o ano de 

2015. A maior área desmatada em Ji-Paraná foi em 2003, com 37,8 km² e a menor ocorreu 

no ano de 2014, com 0,5 km².  
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Tabela 1 – Número de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana e a área desmatada para os 

municípios de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Porto Velho. 

Anos Leishmaniose Tegumentar Americana Área Desflorestada 

  Ouro Preto 

do Oeste 

Ji-Paraná Porto 

Velho 

Ouro Preto 

 do Oeste 

Ji-Paraná Porto 

Velho 

2001 50 101 97 17,5 29,6 332,5 

2002 37 90 99 11,4 22,9 413,0 

2003 32 84 148 18,0 37,8 491,0 

2004 17 88 150 2,7 15,9 760,9 

2005 23 87 129 3,6 13,1 659,9 

2006 6 78 87 1,1 4,8 362,9 

2007 13 39 107 3,5 3,0 432,9 

2008 11 51 125 1,3 6,1 214,3 

2009 6 36 109 0,5 5,3 106,3 

2010 5 35 98 0 0,8 135,0 

2011 4 30 73 0,1 1,2 324,8 

2012 2 50 199 0,6 1,6 195,8 

2013 5 41 162 0,5 2,7 315,7 

2014 9 35 141 0,3 0,5 224,9 

2015 9 28 196 0,3 1,3 289,2 

Para o munícipio de Ouro Preto do Oeste, o ano com maiores casos de LTA também 

foi em 2001, com 50 casos registrados, já em 2012 houve a menor ocorrência, com apenas 2 

casos de LTA registrados. Para o desmatamento, a maior área se deu em 2003, com 18 km², 

e a partir do ano de 2009 pode-se observar uma baixa taxa de desmatamento no munícipio, 

onde no ano de 2010 não foi constatado desmatamento. Essa queda no desmatamento pode 

estar associada ao fato do município já não ter muita vegetação nativa, sendo que a vegetação 

remanescente possivelmente esteja inserida em locais de preservação.  

Cardoso et al., (2015), estudaram o número de casos de Leishmaniose Tegumentar 

Americana em uma cidade do Pará no período de 2007 a 2013, constatou-se que 90% dos 

casos da doença acometeram pessoas residentes na zona rural. Santos; Binow; Santos (2016), 

também encontraram resultados semelhantes ao estudarem um munícipio no interior de 

Rondônia entre 2011 e 2013, onde aproximadamente 59% dos pacientes infectados pela 

doença residiam na área. Nos estudos de Oliart-Guzmàn et al., (2013) verificaram que para 

uma cidade no estado Acre, 83,5% dos infectados moravam na área rural, enquanto que 

16,5% moravam em áreas urbanas, entre o período de 2003 a 2010. 

Oliveira e Fernandes (2014), analisando munícipios do Ceará, observaram que as 

cidades que apresentaram os maiores casos de LTA foram os municípios que possuem uma 

localização geográfica próxima áreas florestadas, potencializando assim os riscos de serem 

infectados. Também constataram que pessoas que moram em chácaras e sítios são mais 
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susceptíveis a contração da doença, visto que seu contato com o ambiente que não seja 

urbanizado proporciona maior exposição ao vetor da LTA, corroborando com resultados 

apresentados nos estudos supracitados. 

As figuras 2 e 3 apresentam os números de casos de LTA e áreas desmatadas nos 

municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná, respectivamente. Observa-se uma relação 

direta entre os dados em que o número de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana 

diminui com o desmatamento em grande parte da série de dados. Porém, na Figura 4 os 

números de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana com a área desmatada para o 

município de Porto Velho não apresentou tal característica, podendo ainda ser observado um 

comportamento inverso entre as variáveis. Ao analisar as figuras, pode-se observar também 

que as maiores taxas de desmatamento ocorreram entre os anos de 2001 a 2005. Piontekowski 

et al., (2014), ao estudarem o desmatamento no estado de Rondônia observaram o mesmo 

comportamento, com um aumento do desmatamento entre os anos de 2002 a 2005, 

possivelmente em decorrência da expansão de sistemas agropecuários, visto que nesse 

mesmo período houve um grande aumento econômico no estado.  

 

Figura 2 - Número de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana e a área desmatada para o 

município de Ouro Preto do Oeste. 
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A correlação dos dados para o município de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná foram 

fortes (ρ = 0,83 e ρ = 0,87, respectivamente) e significativas (p-valor < 0,05). Isso indica que 

em Ouro Preto do Oeste 68,8% do número de casos de LTA e em Ji-Paraná 75,6% esteve 

relacionado também ao desmatamento. As variáveis para o município de Porto Velho 

apresentaram correlação fraca (ρ = -0,04) e além de ser não significativa (p-valor = 0,88). 

Certamente a ocorrência da doença no município de Porto Velho também está relacionada a 

outros fatores, além do desmatamento.  

Figura 3 - Número de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana e a área desmatada para o 

município de Ji-Paraná. 

 

Figura 4 - Número de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana e a área desmatada para o 

município de Porto Velho. 
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Os valores de correlação obtidos neste trabalho também podem ser explicados devido 

ao fato que os municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná já terem desmatado uma grande 

quantidade da sua área territorial. Esses altos valores de áreas desmatadas em Rondônia, estão 

atreladas ao fato deste estar inserido no arco do desmatamento, e dessa forma, com o avanço 

de sistemas agropecuários, há uma maior retirada da vegetação, (FEARNSIDE, 2005). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados encontrados, observou-se que Porto Velho possui uma maior 

extensão de área desflorestada entre 2001 e 2015, bem como possui maior de número de 

casos de Leishmaniose Tegumentar Americana, seguido de Ji-Paraná e por fim Ouro Preto 

do Oeste. De forma que tais resultados seguiram o tamanho populacional dos municípios. 

Em relação a correlação os municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná 

apresentaram correlação forte (ρ = 0,83 e ρ = 0,87) e significativa (p-valor < 0,05), 

respectivamente, ou seja, o desmatamento nestes dois munícipios contribui para uma maior 

ocorrência de casos da doença.  

O município de Porto Velho apresentou uma correlação fraca (ρ=-0,04) e não 

significativa (p-valor=0,88). A ocorrência da doença nesse munícipio se dá também através 

de outros fatores além do desmatamento, tais como em decorrência de habitações próximas 

a áreas florestadas, ocupação urbana desordenada, falta de saneamento básico, população mal 

informada sobre as forma de contrair e a doença, entre outros. Contudo, se faz necessário 

mais estudos acerca do tema na região para verificar os possíveis fatores ambientais e/ou 

sociais que estejam correlacionados com a doença neste município, visando melhor controle 

epidemiológico. 

Percebe-se também que há uma certa escassez de estudos tratando sobre essa temática 

na região, apesar de ser um tema de relevância para a sociedade do estado, visto que a doença 

ocorre de forma acentuada. Dessa forma, será possível contribuir com estudos recentes na 

região e propor alerta quanto as atividades desenvolvidas e suas respectivas consequências, 

principalmente para a saúde pública. 

Portanto, tornam-se necessárias medidas de fiscalização para o controle das taxas de 

desmatamento e políticas públicas de conscientização para os riscos de se contrair a doença 

devido ao contato com áreas de maior vulnerabilidade socioambiental. 
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RESUMO  

Este trabalho visa apresentar uma oportunidade de desenvolvimento do território por meio 

do design, aliando o artesanato com matéria prima local e a produção de novas tecnologias 

interativas. Entende-se que atualmente há um avanço da tecnologia com o surgimento da 

indústria 4.0, ao mesmo tempo em que se valorizam produtos com características regionais, 

tanto pela cultura que carregam quanto pela exclusividade do produto final. Porém é notável 

ainda a necessidade da intervenção do design na produção de produtos interativos que muitas 

vezes se tornam menos atrativos pela falta de características visuais específicas. Com isso, o 

objetivo deste trabalho é mostrar a possibilidade de aproveitamento da fibra de bananeira em 

produtos orientados por projetos de programação, unindo o fazer manual à tecnologia 

moderna. Para isso, foram utilizados processos de extração da fibra, buscando alcançar a 

melhor qualidade da mesma, assim como testes com o arduino e o aplicativo para produção 

posterior de uma luminária. O artigo faz um panorama geral sobre design e artesanato e a 4ª 

revolução industrial, abordando posteriormente as etapas de produção e os resultados 

alcançados, com apresentação da luminária desenvolvida – uma luminária interativa que 

utiliza um aplicativo de celular, aliado ao arduino, para alterar a cor da iluminação – 

reforçando com isso as oportunidades de produções com valor agregado do design e do 

artesanato na programação de produtos. 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Produtos interativos. Fibras naturais.  

Área de Interesse do Simpósio: Consumo e Meio Ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o avanço das novas tecnologias alavancado pela 4ª Revolução industrial, 

também conhecida como Indústria 4.0, aumentou-se a discussão sobre o uso exacerbado de 

materiais que muitas vezes não são renováveis, como o petróleo, presente em grande parte 

dos plásticos utilizados nas indústrias e com isso, a busca por materiais alternativos que 

possam somar ao avanço tecnológico, sem grandes prejuízos ao meio ambiente, é um assunto 

de forte relevância no âmbito acadêmico e mercadológico, como afirma Lima et al. (2019), 

“é preciso pensar sobre como a Industria 4.0 pode ser direcionada para geração de uma 

sociedade mais desenvolvida, inclusiva e, principalmente, sustentável”. 

Uma oportunidade de material que pode ser utilizado como alternativa ao plástico em 

alguns tipos de aplicações são as fibras naturais, como a da musa sp ou bananeira. 

De acordo com Pereira et al. (2010), “há uma grande geração de resíduos da bananeira 

devido ao próprio ciclo de vida da planta, onde ocorre uma degradação do caule e das folhas 

após a retirada dos frutos.” Com isso, o aproveitamento dessa matéria-prima no artesanato é 

uma alternativa ao descarte inadequado das fibras, diminuindo impactos ambientais que 

seriam gerados nesse descarte. 

O uso dessa matéria prima local é benéfico, tanto no que diz respeito à resistência e 

impermeabilidade da fibra de bananeira, devido a lignina presente na estrutura do 

pseudocaule, como dito por Pereira et al. (2010), quanto no que tange aos aspectos do 

desenvolvimento local, ao gerar oportunidades de fonte de renda pela utilização das fibras. 

De acordo com Pereira et al. (2010) “A fabricação de cordas, chapéus, tapetes e papel é um 

meio simples e barato de se agregar valor ao resíduo.” 

A produção de produtos por meio do design envolve diversos aspectos que devem ser 

considerados no decorrer de um projeto, desde sua conceituação até as etapas de fabricação, 

especialmente no que tange ao valor agregado do produto. Para isso, é necessário abordar 

alguns temas, tais como: o desenvolvimento local por meio do design e do artesanato; e 

produtos interativos, discriminando alguns fatores básicos referentes à programação com 

Arduino, para que se possa compreender efetivamente o desenvolvimento do produto. 

1.1 DESIGN E ARTESANATO COMO FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO 

LOCAL  
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O Design aliado à produção local visa, primordialmente, criar conexões entre o 

artesão e o consumidor, onde ambos serão beneficiados mutuamente. Segundo Krucken 

(2009) que relata a importância de “se planejar ações que valorizem conjuntamente o capital 

territorial e o capital social, em uma perspectiva duradoura e sustentável em longo prazo”, a 

busca por agregar valor ao produto impulsiona e estimula a identidade local, auxiliando na 

construção de uma imagem positiva do contexto. 

De acordo com Krucken (2009) “o principal desafio do Design atualmente é 

desenvolver soluções para questões de alta complexidade, as quais exigem uma visão 

abrangente do projeto, envolvendo produtos, serviços e comunicação”. 

A globalização vem mudando a forma de se fazer design, onde há uma 

desmaterialização de objetos, e uma constante virtualização das relações, e conforme afirma 

Krucken (2009) “tais fenômenos exigem ainda maior capacidade de abstração, inovação e de 

flexibilidade nos projetos de Design”. 

Segundo Landim et al. (2016), “a mudança de hábito e o aumento do consumismo 

nas últimas décadas levaram a inovações tecnológicas e consequentemente à maior produção 

de bens de consumo”, tais fatores geraram grandes impactos ao meio ambiente, devido ao 

excesso de resíduos gerados, desde então o desafio do projetista se tornou ainda maior, pois 

precisa aliar um consumo sustentável com a demanda exacerbada de consumo do mercado. 

Neste contexto, a manufatura voltou a ser uma alternativa ao designer, pois é um 

nicho onde existe uma preocupação real em reduzir os impactos ambientais. O designer, 

enquanto profissional, entendeu que poderia conciliar sua consciência sustentável e ao 

mesmo tempo criar produtos diferenciados que auxiliassem na manutenção de um ambiente 

mais sustentável, onde compreende-se que o mesmo não está sozinho na cadeia produtiva 

(KRUCKEN, 2009). 

Essas chamadas “cadeias de valor”, que, de acordo com Krucken (2009) “é um 

conjunto de atividades e escolhas por parte dos atores que compõem (de forma consciente ou 

não) sua cadeia de valor”, ou seja, é como um ecossistema, onde várias pessoas 

desempenham um papel específico enquanto auxiliam uns aos outros constituindo uma 

grande rede de valor, processo também conhecido como design colaborativo. Logo, há uma 

codependência entre os membros desse ambiente, como afirma Krucken (2009) “a 
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configuração final de um produto representa uma série de decisões e escolhas projetuais, 

conscientes ou não, alinhadas ou não”. É necessário ter consciência desse processo para que 

se possa definir uma posição estratégica. 

Com isso, o design aliado ao artesão, ou por meio de técnicas artesanais, pode gerar 

valor a diversos tipos de produto que podem ser confeccionados em diferentes contextos, um 

exemplo utilizado neste trabalho é a construção de um produto com interação do usuário, 

confeccionado por meio de técnicas manuais aliando tecnologia e matéria-prima local. 

1.2 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS INTERATIVOS  

Atualmente, com a 4a revolução industrial, a tecnologia encontra-se cada vez mais 

presente na nossa realidade, e esse desenvolvimento traz avanços em diversas áreas, a 

exemplo dos carros autônomos e de Inteligências Artificiais (em inglês AI - Artificial 

Intelligence). No entanto, tais avanços apresentam características excludentes (tecnologias 

caras, e necessidade de conhecimento técnico-científico elevado para utilização de algumas 

tecnologias), como afirma Knop (2017). Visando a diminuição dessa desigualdade, foram 

elaboradas ferramentas de prototipagem livre e de fácil acesso, dentre elas o Arduino e o MIT 

App Inventor, abordados neste tópico. 

1.2.1 Prototipagem eletrônica com Arduino  

Segundo Queiroz, Sampaio e Santos (2016), o Arduino: 

[...] é um projeto de hardware livre desenvolvido por um grupo de cinco 

pesquisadores de diferentes nacionalidades no Interaction Design Institute 

Ivrea, que tinha por objetivo a criação de uma plataforma de prototipagem 

eletrônica de código aberto, simples de ser utilizada por qualquer estudante, 

inclusive crianças, de maneira que elas pudessem facilmente criar “coisas” 

que funcionassem sem a necessidade de frequentar um curso completo de 

eletrônica. (IBID, p. 1171, grifo dos autores). 

Ou seja, a proposta de aplicação do Arduino pauta-se na noção de que, qualquer 

pessoa pode desenvolver seu projeto, sem a necessidade de um conhecimento avançado 

dentro das áreas de tecnologia e/ou informática, bem como de custos elevados para a 

implementação. Tais ideias permitiram a larga difusão da ferramenta, principalmente por ser 

de código aberto (acessível e compartilhável), sendo esta uma grande vantagem, pois pessoas 

do mundo inteiro podem auxiliar na elaboração de protótipos eletrônicos. 
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Alves et al. (2012), afirmaram que o arduino encontra-se amplamente divulgado, 

devido a sua facilidade de acesso, tendo aplicações nas áreas de música, artes, plástica, 

educação, meio ambiente, dentre outros.  

A grande vantagem em se utilizar uma plataforma de desenvolvimento, 

como o Arduino, é a capacidade de controlar dispositivos físicos, receber e 

tratar dados através de uma interface programável, além de realizar diversas 

modificações ao longo do desenvolvimento do projeto. (ARAÚJO et al., 

2012). 

Desse modo, o emprego do Arduino na elaboração de projetos tornou realidade a 

elaboração de protótipos mais avançados e específicos a um baixo custo, seja financeiro ou 

técnico. Além disso, há atualmente softwares que possibilitam o teste de circuitos de 

programação com arduino sem a necessidade de utilizar as peças reais do circuito, facilitando 

o teste do código sem riscos de queima das peças. Há também plataformas para construção 

de aplicativos que possam interagir com o produto, um exemplo é o MIT App Inventor. 

1.2.2 Plataforma MIT App Inventor  

O MIT App Inventor é uma plataforma aberta e segundo Gomes e Melo (2013) “[...] 

é uma linguagem visual de programação para a criação de aplicativos para dispositivos móvel 

baseados em Android, desenvolvida conjuntamente pelo Google e MIT. [...]”. 

Dessa forma, a plataforma permite a interação entre o aplicativo desenvolvido e os 

diversos equipamentos externos que estejam conectados a eles de diversas maneiras (web, 

interação com redes sociais, leitura de códigos de barra, interação com sensores de orientação 

e localização, e de funcionalidades como text-to-speech17 e reconhecimento de fala). Uma 

das características mais interessantes segundo Finizola et al. (2014) encontra-se na 

possibilidade de acompanhamento constante e alterações simples no aplicativo desenvolvido, 

pois, com a sua conclusão pode-se testar e verificar se há problemas ocasionais. 

Outro ponto importante encontra-se no fato do App Inventor ser elaborado em Blocks 

Editor18 tornando a interação com a plataforma mais simples, como relatado por Gomes e 

Melo (2013): “A criação de aplicativos com o App Inventor é bastante intuitiva e não exige 

conhecimento prévio avançado em programação. [...]”. (IBID, p.622). Assim, seu uso torna 

 
17 Serviço que permite converter em áudio textos escritos em qualquer idioma. 
18 Possibilita a construção do código de programação unindo blocos, no App Inventor, onde o código 

é montado juntando-se partes pré-prontas. 
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a conexão entre prototipagem de produtos com características mais fidedignas ao projeto 

final mais palpável, uma vez que, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e sem grandes 

empecilhos. 

Tendo em vista estes conceitos, entende-se ainda que apesar do uso do arduino e dos 

softwares de prototipagem de programação ter uso facilitado, para que se agregue valor a 

produtos desenvolvidos com estas ferramentas é necessária a interferência de um projeto, 

conceito e características estéticas que gerem atração visual, fatores que podem ser acrescidos 

ao produto por meio de um designer, com isso, para iniciar este projeto foram necessários 

alguns métodos e materiais específicos. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Para a realização deste projeto utilizou-se resíduos de compensado; arame; papéis 

pós-consumo reciclados; fibras de bananeira; um led RGB; uma placa de Arduino nano 

pequena; uma protoboard; 10 fios conectores; um aplicativo de celular; um módulo de 

conexão Bluetooth e o código de programação (foi utilizado um código livre19). 

Para o revestimento da luminária, foram realizados processos de extração da fibra de 

bananeira para utilizá-la na confecção de papéis reciclados, foram feitos ainda, testes com 

códigos abertos de programação que poderiam ser utilizados com o produto, teste com o 

arduino e a produção e montagem da luminária (por meio do processo de design) e construção 

do aplicativo.  

Em relação à fibra retirou-se a mesma do caule da bananeira (obtido na propriedade 

da autora deste trabalho) por meio de testes e processo manual. Inicialmente fez-se o corte 

horizontal da planta após a derrubada, depois se separou as calhas e para fins de teste do 

processo mais adequado, utilizaram-se três métodos diferentes. 

Para o primeiro método, separou-se uma calha em três partes: calha mole, renda e 

calha dura, mostrada na figura 2.1, que foram expostas ao sol por um período de um mês sem 

passar pela lavagem, o restante das calhas foi dividido em duas partes, a primeira parte foi 

exposta diretamente ao sol (figura 2.2), sem separação das fibras, e a segunda parte passou 

 
19 Códigos livres, são códigos de programação prontos e testados que são disponibilizados online para 

uso livre. 



 

 

429 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

por um processo rápido de separação das fibras da calha para posterior lavagem e alocação 

em uma bacia com água (figura 2.3), esse processo durou cerca de um mês com troca da água 

por um período de dois em dois dias. 

 

Figura 2 – (1) Primeiro processo: calha mole, calha dura e renda; (2) Segundo processo: Calhas 

inteiras expostas ao sol após a separação do Pseudocaule. (3) Terceiro processo: Fibras separadas 

alocadas em bacia com água. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Ao final do período de secagem das calhas (processos um e dois), separaram-se as 

fibras, no terceiro processo as fibras foram retiradas em dois momentos, o primeiro após dois 

dias, com as fibras molhadas ainda, e o segundo pelo mesmo processo, porém após um mês. 

Ao finalizar a extração das fibras e preparação para o uso em produtos, com a limpeza 

da fibra, foram produzidos papéis utilizando a fibra extraída e papel pós-consumo, produziu-

se esboços com o conceito de organicidade, e foi elaborado o modelo digital da luminária, 

para posterior confecção da mesma. Iniciou-se então, a produção da luminária constituída em 

etapas paralelas, a montagem do produto físico e teste do código livre de programação, além 

da construção do aplicativo para celular.  

Foram realizados testes com um simulador virtual onde montou-se o circuito no 

programa Fritzing, realizando o teste virtual antes de utilizar as peças reais do Arduino. Após 

os testes iniciou-se a montagem da luminária. 

Para construir a luminária foram utilizados papéis com fibras de bananeira, 

produzidos neste trabalho, como revestimento da luminária, os papéis foram cortados e 

colados na estrutura, construída com os resíduos de compensado, no Laboratório de Madeira 
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da Universidade do Estado do Pará, e um arame para pendurá-la, encaixando em sua parte 

interna a placa de Arduino, os LEDS, a protoboard e os fios conectores. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a diferença dos processos de extração da fibra, percebeu-se que o aspecto e a 

separação das fibras unitárias foram diferentes, no primeiro processo, as calhas separadas 

secaram rapidamente e ficaram com um aspecto escurecido (figura 3.1), no segundo processo 

parte das calhas ficaram muito escuras e quebradiças sendo inutilizadas e a parte que se pôde 

utilizar foi de difícil retirada (figura 3.2), porém o terceiro processo gerou resultados mais 

adequados para a utilização (figuras 3.3 e 3.4), pois, devido a lavagem e exposição constante 

à água as fibras obtiveram uma cor limpa, além disso a fibra teve a separação facilitada nas 

calhas que estavam molhadas. 

Figura 3 – (1) Primeiro processo: Calhas mole, dura e renda, após a secagem. (2) Segundo processo: 

Fibras retiradas das calhas expostas ao sol (3) Terceiro processo: Fibras retiradas após dois dias em 

contato com água (4) Terceiro processo: Fibras retiradas após um mês em contato com água. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

O formato da luminária é inspirado em formas orgânicas remetendo à natureza, 

buscando trazer a questão do aproveitamento da matéria prima e pensando na organização 

dos componentes de programação que seriam alocados dentro da estrutura da luminária 

(figura 4). 
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Figura 4: Estrutura da luminária feita de papel reciclado com fibra de bananeira e compensado. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Com isso, o produto desenvolvido foi uma luminária de led com esquema de cores 

RGB controlada por app Bluetooth, na qual, ao selecionar o deslizador do app, pode-se 

alcançar a cor pretendida (figura 5). O produto desenvolvido pode ser utilizado de duas 

maneiras, como arandela (pendurado na parede) ou como abajur de mesa. 

Figura 5 – Cores projetadas pela luminária a partir do led RGB controlado pelo aplicativo. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

O app apresenta apenas uma tela (figura 6). Nela encontram-se os botões de conectar 

e desconectar o Bluetooth, quadro de apresentação das misturas obtidas e os deslizadores 

para obter a cor desejada. O código e o app foram obtidos no site MITappinventor, já o 

circuito de teste foi elaborado no Fritzing. 
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Figura 6 – Aplicativo desenvolvido para controlar as cores projetadas pela luminária. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

4. CONCLUSÃO 

Em virtude de todos os conceitos observados, entende-se que a aliança entre o design 

e o artesanato gera não só valor agregado ao produto como maiores possibilidades de formas 

e características atrativas ao consumidor, além disso, nota-se que é possível aliar o artesanato 

como ferramenta manual a tecnologias mais atuais de programação e interação do usuário, 

fator que facilita promover a economia local, ao unir tecnologias de baixo custo com produtos 

de fabricação manual, que podem ser confeccionados sem grande necessidade de 

conhecimentos técnicos específicos, mas também podem ser fabricados industrialmente. 
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RESUMO 

As Reservas Extrativistas (Resex) são unidades de conservação de uso sustentável 

pertencentes ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação que tem por objetivo proteger 

os recursos naturais e o modo de vida de populações tradicionais. Apesar de hoje ser uma 

área protegida institucionalizada pelo governo, sua origem está na luta do movimento 

seringalista, liderada por Chico Mendes, no Acre. Este líder, assassinado em 1988, foi 

responsável pela criação desta categoria, sendo a primeira criada após sua morte, em 1989. 

Diante deste histórico, o presente artigo tem por objetivo realizar um levantamento dos 

artigos publicados até o momento, sobre Resex na Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, da Universidade Federal do Paraná. O recorte dado a este periódico se justifica na 

existência de uma edição especial, publicada no ano de 2018, intitulada “30 anos do Legado 

de Chico Mendes”. Tal levantamento se caracteriza como um estudo bibliométrico, com uso 

de palavras-chave para busca na plataforma da revista. Após a filtragem dos trabalhos, estes 

foram analisados e divididos por áreas temáticas. Além disto, também foram criados mapas 

temáticos com a localização das Resex que aparecem nos estudos. Ao todo, foram 

encontrados 30 artigos que abordam as Resex e 4 que possuem relação indireta com a 

temática, sendo considerados por estarem na edição especial. Destes, 11 são revisões 

bibliográficas, 13 possuem apenas uma Resex como área de estudo, 5 realizam estudo em 

várias unidades de conservação desta categoria e 2 tratam de áreas de interesse para criação 

de novas reservas. A partir da pesquisa percebe-se que a maioria dos artigos que possuem 

estudos nestas unidades de conservação (não sendo revisão bibliográfica) concentram-se em 

Resex localizadas na Amazônia Legal.  

Palavras-chave: Estudo Bibliométrico. Unidade de Conservação. Uso sustentável. 

Área de Interesse do Simpósio: Unidades de Conservação 
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1. INTRODUÇÃO  

As Reservas extrativistas (Resex) configuram-se como áreas protegidas que surgiram 

a partir da necessidade de se preservar a cultura de comunidades tradicionais, bem como, de 

proteger os seus meios de vida e de garantir o uso sustentável dos recursos naturais em 

diversas regiões (ALLEGRETTI, 1992; DIEGUES, 2008).  

No Brasil, as Resex surgem em decorrência da luta histórica dos seringueiros, na 

década de 1980 com a realização do Encontro Nacional de Seringueiros da Amazônia, 

ocasião em que se discutiu acerca das condições de vida dos trabalhadores extrativistas da 

região, uma vez que, o processo de democratização que se iniciava no mundo, naquele 

período, não colocava em discussão o modelo de ocupação da Amazônia, (INESC, 2000).   

No entanto, a modalidade de Unidades de Conservação (UC) somente foi reconhecida 

oficialmente, tendo ganhado visibilidade e força política, a partir do decreto federal, Nº 

98.897, de 30 de janeiro de 1990. Nessa política definiu-se as Resex como “[...] espaços 

territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais 

renováveis, por população extrativista [...]” (BRASIL, 1990). Vale ressaltar que atualmente, 

no Brasil, existem 95 unidades de conservação identificadas como Resex (MMA, 2019), 

destas 66 são geridas por órgão federal, distribuídas entre cinco biomas do território nacional, 

(ICMBIO, 2019). 

Diante dessa perspectiva, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC, Lei n° 9.985 de 18 de Julho de 2000, estabelece que: 

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações 

extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo 

e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 

animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 

meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais da unidade (BRASIL, 2000). 

 

As Resex são resultantes de um conjunto de ações e políticas, mas que exerce papel 

indispensável para a garantia da manutenção e a tradicionalidade das atividades produtivas 

das comunidades extrativistas (TEIXEIRA et al., 2018). Segundo Gonçalves (2003), Chico 

Mendes foi uma das figuras mais importantes na construção do conceito desta unidade de 

conservação, com visão privilegiada da aliança política entre seringueiros e populações 

indígenas.  
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Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento dos 

artigos publicados até o momento, sobre Reservas Extrativistas na Revista Desenvolvimento 

e Meio Ambiente, da Universidade Federal do Paraná. A escolha da revista tem como 

justificativa sua edição especial sobre os 30 anos do legado de Chico Mendes, lançada em 

2018, que conta com uma coletânea de textos que abordam as Resex sob várias perspectivas. 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo bibliométrico que de acordo com Araújo 

(2006, p.12) consiste em uma “técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de 

produção e disseminação do conhecimento científico”. Deste modo, realizou-se um 

levantamento de produções na Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente que possui como 

missão publicar artigos com temáticas socioambientais e no ano de 2018 publicou uma edição 

especial sobre os 30 anos do legado de Chico Mendes. 

Sendo assim, a busca pelos artigos ocorreu através da escolha de cinco palavras-chave 

“Resex”, “áreas protegidas”, “Extractive Reserves”, “Reservas extrativistas OR unidades de 

conservação”20 e “reservas extrativistas”. Após a obtenção dos resultados da busca, foi 

realizada uma triagem para que fossem selecionados apenas os artigos que possuem relação 

direta ou indireta com Resex.  Destaca-se que os artigos que possuem relação indireta são 

aqueles pertencentes à edição especial supracitada. 

Após a coleta dos dados estes foram tabulados em planilhas do software Microsoft 

Office Excel 2016, para que desse modo fosse possível realizar uma análise quali-quantitativa 

dos resultados. Foi observado a quantidade de Resex que já foram estudadas no território 

brasileiro, assim como a sua a área temática. Vale ressaltar que o software QGIS 3.4, fora 

utilizado para a confecção de mapas temáticos que evidenciam as Resex onde já se realizaram 

pesquisas científicas publicadas na revista em análise.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram encontrados 30 artigos relacionados a reservas extrativistas ao filtrar os 

resultados obtidos para as palavras-chave utilizadas. No entanto, para o restante da análise 

foram incluídos quatro artigos da edição especial que não apareceram nas listas analisadas, 

totalizando assim, 34 artigos.  

 
20 O termo “OR” no campo de busca da Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente significa que poderão 

aparecer resultados tanto para um, quanto para o outro termo empregado. 
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Ao analisar os artigos, estes foram divididos por categorias, totalizando 18 áreas 

temáticas (Quadro 1). A maior produção de artigos está na área temática dos recursos 

naturais, com quatro artigos publicados (DALY; SILVEIRA; OBERMÜLER, 2018; 

VUOLA; BAUCH; SIILS, 2018; PEZZUTO; SOUZA, 2015; KAINER; WADT; 

STAUDHAMMER, 2018), seguida das áreas temáticas: conflito social (SPÍNOLA; 

TEIXEIRA; ANDRIGUETTO FILHO, 2014; FOPPA et al, 2018; DUMITH, 2018); criação 

de Resex (SCHWARTZMAN, 2018; CASTRO; OLIVEIRA, 2016; GOMES et al, 2018) e 

gestão participativa (CARDOZO et al, 2019; COSTA, 2018; VILLAS-BÔAS et al, 2018) 

Quadro 1 – Número de artigos por área temática. 

Área temática Nº de artigos Área temática Nº de artigos 

Áreas cotadas para criação 2 Instrumentos de gestão 2 

Conhecimento Tradicional 2 Legislação 1 

Conflito social 3 Recursos naturais 4 

Criação de Resex 3 
Recursos naturais e 

agropecuários 
2 

Empoderamento feminino 1 Políticas públicas 2 

Gestão 1 População tradicional 1 

Gestão Participativa 3 Serviços ambientais 1 

História de vida 1 Socioambiental 2 

Impacto ambiental 2 Socioeconômica e ambiental 1 

Fonte: Autores (2019) 

Quando se analisa a publicação anual de artigos referentes a Resex no periódico, 

percebe-se que os trabalhos foram indexados entre os anos de 2009 e 2019. Porém, existe um 

vazio de publicação nos anos de 2010 a 2013. Além disto, com exceção da edição especial 

que é composta por 23 artigos e os artigos publicados nos anos de 2009 (MAZZETTO 

SILVA, 2009) e 2014 (SPÍNOLA; TEIXEIRA, ANDRIGUETTO FILHO, 2014), foram 

publicadas por ano dois artigos em volumes diferentes (Quadro 2). No ano de 2015 discutiu-

se a respeito de recursos naturais (PEZZUTO; SOUZA, 2015) e população tradicional 

(SILVA; SIMONIAN, 2015), assim como em 2016 foi tratado os temas conhecimento 

tradicional (FIGUEIREDO; BARROS, 2016) e criação de Resex (CASTRO; OLIVEIRA, 

2016), e no ano de 2017 os temas abordados foram conhecimento tradicional (BRAGA; 

REBÊLO, 2017) e políticas públicas (SANTOS; SIMONIAN, 2017), por fim o ano de 2019 

teve como temáticas abordadas impacto ambiental (SPÍNOLA; CARNEIRO FILHO, 2019) 

e gestão participativa (CARDOZO et al, 2019).  
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Quadro 2 – Número de artigos publicados por ano com respectivas áreas temáticas 

Ano de 

publicação 

Nº de 

artigos 
Áreas temáticas 

Ano de 

publicação 

Nº de 

artigos 
Área temática 

2009 1 
Áreas cotadas para 

criação 

2018 

1 

Socioeconômica e 

ambiental 

2014 1 Conflito social 1 Impacto Ambiental 

2015 2 

População tradicional 2 Conflito social 

Recursos naturais 
2 

Instrumentos de 

gestão 

2016 2 

Conhecimento 

tradicional 2 Socioambiental 

Criação de Resex 1 Serviço ambiental 

2017 2 

Conhecimento 

tradicional 1 Gestão 

Políticas públicas 1 Políticas públicas 

2019 2 

Impacto ambiental 2 Criação de Resex 

Gestão participativa 2 
Recursos naturais e 

agropecuários 

   2 Gestão participativa 

   1 Legislação 

   3 Recursos naturais 

   
1 

Empoderamento 

feminino 

Fonte: Autores (2019) 

No ano de 2018, para além da edição “30 anos do legado de Chico Mendes” fora 

publicado um artigo no volume 46, totalizando 24 produções para este ano. Tais publicações 

se dividiram em 15 áreas temáticas, com maior publicação na categoria de recursos naturais 

(três artigos), seguida de conflito social, criação de Resex, gestão participativa, instrumentos 

de gestão, socioambiental e recursos naturais e agropecuários (ambas com dois artigos) 

(Quadro 2). 

Desses 34 artigos, 11 se referem a revisão bibliográfica das mais variadas áreas 

temáticas, com a questão socioambiental (BARBOSA DE ALMEIDA; ALLEGRETTI; 

POSTIGO, 2018; BERNARDES; COSTA; BERNARDES, 2018) apresentando maior 

número de artigos (duas publicações). Os outros nove artigos dividiram-se nas áreas 

temáticas: conflito social; criação de Resex; empoderamento feminino; gestão; gestão 

participativa; legislação; recursos naturais; políticas públicas e população tradicional.  



 

 

439 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

Quando se trata de artigos que possuem apenas uma reserva extrativista como área de 

estudo, são 13 os artigos publicados no período (Figura 1), sendo as áreas temáticas 

conhecimento tradicional (BRAGA; REBÊLO, 2017; FIGUEIREDO; BARROS, 2016), 

conflito social (DUMITH, 2018; SPÍNOLA; TEIXEIRA; ANDRIGUETTO FILHO, 2014) 

e impacto ambiental (MASCARENHAS; BROWN; SILVA, 2018; SPÍNOLA; CARNEIRO 

FILHO, 2019) os que possuem maior número de trabalhos (dois artigos por área temática).  

Figura 1 – Número de artigos publicados por área temática com foco em apenas uma Resex 

como área de estudo 

 
Fonte: Autores (2019) 

Estudos foram desenvolvidos (cinco) com foco na análise de várias Resex como área 

de estudo, com um número de unidades que variou de três a 51 por estudo, todos com foco 

em áreas temáticas distintas. Um dos artigos realiza um estudo sobre gestão participativa em 

três unidades de conservação (VILLAS-BÔAS et al., 2018), o outro a respeito de recursos 

naturais e agropecuários em vinte e oito UCs da Amazônia brasileira (TEIXEIRA et al., 

2018). A temática de instrumentos de gestão foi discutida no trabalho de Prado e Seixas 

(2018) com foco em 21 Resex marinhas. Além destas, as temáticas serviços ambientais 

(voltado para estoque de carbono) (FEARNSIDE; NOGUEIRA; YANAI, 2018) e criação 

dessas áreas protegidas, por meio de uma análise da evolução espacial e temporal (GOMES 

et al., 2018), tiveram 47 e 51 Resex como foco de estudo, respectivamente. Desses cinco 

estudos não foi possível reconhecer as áreas de estudo do artigo de Gomes et al. (2018). 

Vale ressaltar que ainda fora encontrado dois artigos que tratavam da criação de 

Resex, onde o primeiro discutia a respeito da criação de sete reservas extrativistas no cerrado 

brasileiro (MAZZETTO SILVA, 2009) e o segundo refletia sobre a etapa de pré-
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implementação de duas Resex no Litoral Centro-Sul de Santa Catarina (VIVACQUA; 

RODRIGUES, 2018). Além destas publicações já citadas, encontrou-se três pesquisas que 

trabalham de forma indireta com a temática reserva extrativista, mas, foram inclusas ao 

estudo bibliométrico por fazerem parte da edição especial da Revista Sendo eles Silveira 

(2018) que relata a história de vida de Chico Mendes a partir de memórias do autor. Já o 

segundo artigo mostra as pesquisas em relação a biodiversidade botânica do estado do Acre 

(DALY; SILVEIRA; OBERMÜLER, 2018). E por fim, uma pesquisa que avalia o mercado 

de produtos florestais não madeireiros em Belém do Pará (VUOLA; BAUCH; SIILS, 2018).   

Ao analisar os artigos percebeu-se que 60 das 66 reservas extrativistas federais foram 

foco de estudo. Dessas unidades, apenas 1 encontra-se na região sul, 2 na região sudeste e 12 

na região nordeste (Figura 2). A região centro-oeste, até o momento de finalização desta 

pesquisa, não possuía nenhuma Resex estudada.  

Figura 2 – Mapa temático da localização das Resex estudadas por região do Brasil. 

 
Fonte: Costa (2019). 

 

A região norte é a que possui maior número de reservas extrativistas investigadas (43 

unidades), principalmente por conta da Amazônia legal. Se considerar esta divisão 
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geográfica, foram 47 o número de Resex que estão na Amazônia Brasileira a participaram de 

estudos dos artigos publicados na revista (Figura 3).  

 

Figura 3 – Reservas extrativistas localizadas na Amazônia Legal. 

 
Fonte: Costa (2019).  

 

Ter reservas extrativistas da Amazônia Legal como as áreas mais estudadas pode ser 

explicada por esta categoria de UC ser mais representativa neste bioma. Também é necessário 

considerar que a criação destas unidades, de acordo com Vivacqua e Rodrigues (2018) tem 

uma relação direta com as populações tradicionais existentes na Amazônia brasileira.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apresentados percebe-se que os artigos publicados na Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente referente a reservas extrativistas abrangem diferentes 

áreas temáticas, sendo estas publicações fundamentais para o reconhecimento destas áreas 

protegidas pela comunidade acadêmica, possibilitando a descoberta destas unidades bem 

como as lacunas temáticas de pesquisas existentes nesses espaços que precisam ser 



 

 

442 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

estudados, como forma de auxiliar na promoção da conservação dos recursos naturais e 

proteção das comunidades tradicionais que encontram-se dentro de seus limites e entorno.  

  



 

 

443 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

5.  REFERÊNCIAS  

ALLEGRETTI, M. Reservas Extrativistas: parâmetros para uma política de desenvolvimento 

sustentável na Amazônia. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 54, n. 1, p. 5-

23, 1992. 

ARAÚJO, C. A. Bibliometria: evolução história e questões atuais. Em Questão, Porto 

Alegre, v. 12, n. 1, p. 11-32, jan./jun. 2006. 

BARBOSA DE ALMEIDA, M.; ALLEGRETTI, M. H.; POSTIGO, A. O legado de Chico 

Mendes: êxitos e entraves das Reservas Extrativistas. Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Paraná, v. 48, p. 25-55, 2018. 

BERNARDES, R.S.; COSTA, A. A. D. da; BERNARDES, C. Projeto Sanear Amazônia: 

tecnologias sociais e protagonismo das comunidades mudam qualidade de vida nas reservas 

extrativistas. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 263-280, 2018. 

BRAGA, T. M. P.; REBÊLO, G. H. Traditional Knowledge of the Fishermen of the Lower 

Juruá River: Understanding the Reproductive Patterns of the Region’s Fish Species. Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 40, p. 385-397, 2017. 

BRASIL. Planalto. Decreto Nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990. Dispõe sobre as reservas 

extrativistas e dá outras providências. Brasília. 1990. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D98897.htm >. Acesso em: 25 out. 

2019. 

BRASIL. Planalto. Lei Nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Brasília. 2000. Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>. Acesso em: 25 out. 2019. 

CARDOZO, L. S. et al. Governança ambiental e percepção sobre processos participativos na 

Reserva Etrativista de Canavieiras, Bahia, Brasil. Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Paraná, v. 50, p. 170-191, 2019. 

CASTRO, R. R. A. de; OLIVEIRA, M. C. C. de. “Contradições em meio à tradição”: o 

processo de criação da Reserva Extrativista Rio Xingu, Terra do Meio, Pará, Brasil.  Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 38, p. 439-460, 2016. 

COSTA, P. C. P. da. Reservas extrativistas marinhas: reflexões sobre desafios e 

oportunidades para a cogestão em áreas marinhas protegidas. Revista Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 417-431, 2018. 

DALY, D. C.; SILVEIRA, M.; OBERMÜLLER, F. A. Making and making use of a baseline: 

botanical research and the legacy of Chico Mendes. Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Paraná, v. 48, p. 432-445, 2018. 

DIEGUES, A. C. Marine Protected Areas and Artisanal Fisheries in Brazil. International 

Collective in Support of Fishworkes: SAMUDRA Monograph. 2008. 68p.  

DUMITH, R. C. Dez anos de r-existência da Reserva Extrativista de Canavieiras (BA): 

análise dos conflitos inerentes à reprodução social e política das suas comunidades 

tradicionais. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 367-391, 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D98897.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm


 

 

444 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

FEARNSIDE, P. M.; NOGUEIRA, E. M.; YANAI, A. M. Maintaining carbon stocks in 

extractive reserves in Brazilian Amazonia. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

Paraná, v. 48, p. 446-476, 2018. 

FIGUEIREDO, R. A. A. de; BARROS, F. B. Sabedorias, cosmologias e estratégias de 

caçadores numa unidade de conservação da Amazônia. Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Paraná, v. 36, p. 223-237, 2016. 

FOPPA, C. C. et al. A (re)categorização de unidades de conservação e suas implicações aos 

modos de vida tradicionais. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 

343-366, 2018. 

GOMES, C. V. A. et al. Extractive Reserves in the Brazilian Amazon thirty years after Chico 

Mendes: social movement achievements, territorial expansion and continuing struggles. 

Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 74-98, 2018. 

GONÇALVES, C. W. P. Geografando nos varadouros do mundo: da territorialidade (o 

seringal) à territorialidade seringueira (a Reserva Extrativista). Brasília: Ibama, 2003. 

590 p. 

ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Painel 

Coorporativo. Dados Administrativos Gerenciais. 2019. Disponível em:< 

http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.q

vw&host=Local&anonymous=true>. Acesso em: 20 out. 2019.  

INESC - Instituto de· Estudos Sócio-Econômicos. Encontro Nacional dos Seringueiros da 

Amazônia. Brasília. 1985. Disponível em: 

<https://documentacao.socioambiental.org/documentos/04D00051.pdf>. Acesso em: 25 

out.2019. 

KAINER, K. A.; WADT, L. H. O; STAUDHAMMER, C. L. The evolving role of 

Bertholletia excelsa in Amazonia: contributing to local livelihoods and forest conservation. 

Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 477-497, 2018. 

MASCARENHAS, F. S.; BROWN, I. F.; SILVA, S. S. Desmatamento e incêndios florestais 

transformando a realidade da Reserva Extrativista Chico Mendes. Revista Desenvolvimento 

e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 236-262, 2018. 

MAZZETTO SILVA, C. E. Ordenamento Territorial no Cerrado brasileiro: da fronteira 

monocultora a modelos baseados na sociobiodiversidade. Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Paraná, n. 19, p. 89-109, 2009. 

MMA – Ministério do Meio Ambiente. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

– Reservas extrativistas. 2019. Disponível em: < 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJ

lNzFkOGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3N

TJmMDNlNCIsImMiOjF9>. Acesso em: 20 out. 2019.  

PEZZUTO, P. R.; SOUZA, D. S. A pesca e o manejo do berbigão (Anomalocardia brasiliana) 

(Bivalvia: Veneridae) na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, SC, Brasil. Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 34, p. 169-189, 2015. 

http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true
http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true
https://documentacao.socioambiental.org/documentos/04D00051.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJlNzFkOGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCIsImMiOjF9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJlNzFkOGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCIsImMiOjF9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDNmZTA5Y2ItNmFkMy00Njk2LWI4YjYtZDJlNzFkOGM5NWQ4IiwidCI6IjJiMjY2ZmE5LTNmOTMtNGJiMS05ODMwLTYzNDY3NTJmMDNlNCIsImMiOjF9


 

 

445 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

PRADO, D. S.; SEIXAS, C. S. Da floresta ao litoral: instrumentos de cogestão e o legado 

institucional das Reservas Extrativistas. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

Paraná, v. 48, p. 281-298, 2018. 

 

SANTOS, A. M; SIMONIAN, L. T. L. RESEX Marinha Gurupi-Piriá e políticas públicas 

educacionais. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 42, p. 308-327, 2017. 

SCHWARTZMAN, S. Chico Mendes, the rubber tappers and the Indians: reimagining 

conservation and development in the Amazon.  Revista Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Paraná, v. 48, p. 56-73, 2018. 

SILVA, J. B. da; SIMONIAN, L. T. L. População tradicional, Reservas Extrativistas e 

racionalidade estatal na Amazônia brasileira.  Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

Paraná, v. 33, p. 163-175, 2015. 

SILVEIRA, E. M. da. Chico Mendes: coragem e ternura na resistência acreana. Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 7-24, 2018. 

SPÍNOLA, J. L.; TEIXEIRA, C. F.; ANDRIGUETTO FILHO, J. M. Desafios à cogestão: os 

impactos da Via Expressa Sul sobre o extrativismo na RESEX Marinha do Pirajubaé. Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 32, p. 139-150, 2014. 

SPÍNOLA, J. N.; CARNEIRO FILHO, A. Criação de gado em Reservas Extrativistas: 

ameaça ou necessidade? O caso da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, Pará, Brasil. 

Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 51, p. 224-246, 2019. 

TEIXEIRA et al. A diversidade produtiva em Reservas Extrativistas na Amazônia: entre a 

invisibilidade e a multifuncionalidade. Revista Desenvolvimento e Meio Ambeinte, v. 48, 

p.167, nov. 2018. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/58805>. 

Acesso em: 23 out. 2019.  

VILLAS-BÔAS, A. et al. As Reservas Extrativistas da Terra do Meio: uma experiência de 

desenvolvimento alternativo para a Amazônia. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, 

Paraná, v. 48, p. 214-235, 2018. 

VIVACQUA, M.; RODRIGUES, H. C. L. Reservas Extrativistas Marinhas à luz da 

representação social de pescadores artesanais do litoral centro-sul de Santa Catarina. Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 392-416, 2018. 

VUOLA, M.; BAUCH, S. C.; SILLS, E. O. The regional market for non-timber forest 

products. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, Paraná, v. 48, p. 498-511, 2018. 

  

https://revistas.ufpr.br/made/article/view/58805


 

 

446 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE UMA EMPRESA 

DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS 

Ronilson Rosário Lobo1; Andreza da Silva e Silva2; Luana Lima Souza3; Mateus Henrique 

Trajano Brasil4; Rodolfo Pereira Brito5 

 
1Graduando do Curso de Engenharia Ambiental- Universidade do Estado do Pará. 

ronilsonlobo@gmail.com 
2Graduanda do Curso de Engenharia Ambiental- Universidade do Estado do Pará 

andrezasilva.s2507@gmail.com 
3Graduanda do Curso de Engenharia Ambiental- Universidade do Estado do Pará. 

lulsouzaeng2015@gmail.com 
4Graduando do Curso de Engenharia Ambiental- Universidade do Estado do Pará 

matheusbrasil86@hotmail.com 
5Dr. em Engenharia do Ambiente. Orientador. Professor da Universidade do Estado do Pará 

professor@rodolfobrito.com 

 

RESUMO 

Um dos grandes desafios para os municípios brasileiros tem sido e será com relação a gestão 

de resíduos sólidos – RS. As empresas de transporte e principalmente suas oficinas mecânicas 

contribuem de forma significativa para esse panorama de geração de RS, devido ser uma 

atividade do setor de serviço, independentemente de ser um empreendimento de pequeno, 

médio ou grande porte, o resíduos é gerado e em alguns casos em grande escala. Desta forma, 

o presente trabalho tem o intuito de identificar os resíduos sólidos gerados por uma empresa 

de transporte coletivo, situada no município de Paragominas-PA, além de sugerir melhorias 

para o eficiente gerenciamento dos RS, a fim de otimizar as práticas gerenciais relacionadas 

ao manejo dos resíduos e, desta maneira, reduzindo os aspectos ambientais negativos, 

agregando maior desempenho ambiental aos serviços e procedimentos operacionais 

realizados na empresa. Para isso, foram realizadas visitas in loco a fim de identificar os 

resíduos sólidos advindos das atividades executadas no processo produtivo, sendo os 

principais: lâmpadas fluorescentes, baterias, filtro de óleo, papel e papelão, vidro, pneus, 

embalagens plásticas, peças metálicas e estopas. Assim, foram determinadas a maneiras de 

armazenamento, estocagem e destinação adequadas, conforme as normas e legislações 

pertinentes para, em seguida, propor sugestões de melhoria ao plano de gerenciamento de 

resíduos, já existente na empresa. 

Palavras-chave: Transporte coletivo. Oficina mecânica. Impacto ambiental 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

 A gestão brasileira de Resíduos Sólidos – RS será um dos principais desafios para os 

municípios brasileiros nos próximos anos. A questão ganhou maior relevância devido à 

promulgação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela lei 

nº12.305/2010, com a perspectiva de possibilitar ao Brasil, uma evolução frente a problemas 

ambientais, sociais e econômicos derivados do manejo inadequado de resíduos sólidos 

(BALBIM, 2016). 

Desta forma, o Plano Diretor do município Paragominas-PA, no art. 67, estabelece 

pontos relacionados à gestão de RS, entre eles, a coleta seletiva, o tratamento de resíduos, 

campanhas educativas e monitoramento da vida útil do aterro sanitário. O tratamento deverá 

ser realizado para complementar os procedimentos operacionais referentes a destinação final 

do aterro sanitário, tendo ciência dos impacto desses rejeitos no solo, na água e no ar ao longo 

dos anos (PARAGOMINAS, 2006). 

Segundo a classificação da NBR 10.004 da ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, resíduos sólidos são determinados resíduos nos estados sólidos e semissólidos, 

resultantes das atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas, de 

serviços e de varrição, podendo ser classificado em classe I (perigosos) e classe II (não 

perigosos). Desta forma, a partir da classificação o gerador do resíduo pode facilmente 

identificar o potencial de risco deste resíduo, bem como identificar as melhores alternativas 

de tratamento e disposição (ABNT, 2004). 

As empresas de transportes e suas oficinas mecânicas favorecem significativamente  

para a geração de RS devido serem uma atividade do setor de serviços, e independente da 

oficina pertencer a uma empresa de pequeno ou grande porte, em suas atividades realizadas 

sempre ocorrerá a geração algum tipo de resíduo, dos quais, as principais destaca-se a troca 

de óleo lubrificante, fluídos de arrefecimento e hidráulicos, troca e limpeza de peças, retífica 

de motores, injeção eletrônica, suspensão, freios, regulagem de motor, alinhamento e 

balanceamento (NUNES; BARBOSA, 2013). 

Neste contexto, é importante ressaltar que os resíduos gerados em oficinas mecânicas, 

quando manuseados incorretamente tornam-se prejudiciais à saúde pública e ao meio 

ambiente, principalmente aqueles considerados contaminantes de classe I (perigosos), 

conforme a classificação da Norma Brasileira NBR nº. 10.004 (ABNT, 2004). 
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Ademais, no caso onde ocorram descartes ou até mesmo armazenamentos incorretos 

do ponto de vista ambiental, não somente a integridade física dos trabalhadores pode ser 

afetada, mas também causar poluição do solo nos lugares de destinação destes resíduos, 

poluição da água subterrânea, caso haja uma infiltração profunda no solo e se a substância 

for solúvel em água, e poluição da água superficial, caso os elementos sejam descartados 

diretamente na rede de esgoto (FREGA, 2014). 

Portanto, este trabalho teve por objetivo identificar os resíduos sólidos gerados em 

uma empresa de transporte coletivo e sugerir melhorias para o gerenciamento dos RS, a fim 

de otimizar a gestão na área de estudo, desta maneira reduzindo aspectos ambientais 

negativos e agregando maior desempenho ambiental aos seus serviços. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 FISIOGRAFIA DO MUNICÍPIO 

O município de Paragominas, localizado na parte central da mesorregião do Nordeste 

Paraense, situado entre os paralelos de 2º 0’ 38” e 3º 0’ 40” de latitude sul e os meridianos 

de 46º 0’ 27” e 48º 0’ 5” de longitude oeste de Greenwich, possui população estimada de 

aproximadamente de 111.764 habitantes 2018 (IBGE, 2019).  

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O estudo foi realizado em uma empresa de transporte coletivo (Figura 1), localizada 

na coordenada Norte (latitude) 02º 59’34,90” e Leste (longitude) 47º 20’54,50”, cidade de 

Paragominas/PA, a qual possui uma frota de 80 veículos e, aproximadamente, 150 

colaboradores, com sistema de lavagem para os veículos e oficina mecânica, gerando assim, 

uma relativa quantidade de resíduos.  
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Figura 1- Mapa de Localização do Empreendimento 

 

Fonte: autores (2019)  

 

2.3 MÉTODO EMPREGADO 

De acordo com Sakamoto e Silveira (2014), a natureza da pesquisa enquadra-se como 

aplicada, uma vez que objetiva gerar conhecimentos sobre quais resíduos sólidos são gerados 

em uma empresa de transporte coletivo. Quanto à abordagem utilizada na pesquisa, foi a 

qualitativa de acordo com o que foi sintetizado por Silveira e Corcova (2009), à medida que 

não ocorreu uma preocupação com a representatividade numérica, generalizações estatísticas 

e relações lineares de causa e efeito. No que tange ao objetivo enquadra-se como descritiva, 

devido a descrição das características dos resíduos sólidos provenientes do empreendimento 

em questão. 

O método aplicado neste estudo se destaca como dedutivo, a partir do que foi descrito 

por Prodanov e Freitas (2013) do qual é composto por duas proposições verdadeiras que 

deduzidas levam a uma conclusão indiscutível: (1) o impacto ambiental refere-se, 

exclusivamente, aos efeitos da ação humana e (2) as ações antrópicas podem afetar a 

qualidade de vida. O que leva a refletir sobre o descarte inadequado de resíduos sólidos 

oriundo de qualquer atividade empresarial e a falta de um sistema de gestão, e alguns dos 

fatores que uma empresa pode atenuar nos problemas relacionados à poluição nas cidades. 
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Em relação ao procedimento da pesquisa enquadra-se como estudo de caso. Além 

disso, esse método foi complementado pelo levantamento de dados bibliográficos, 

documentais, efetuado em periódicos nacionais e, indexados, incluindo visita in loco para 

realização de entrevista e aplicação de questionário aberto, com o responsável técnico de 

segurança do trabalho, envolvido em todos os setores dos empreendimentos, do qual 

possibilitou conhecer todo processo produtivo da empresa, tendo como finalidade de 

conhecer a situação da gestão atualmente aplicada pelas empresas de transporte 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Com a visita, foram observados os tipos de resíduos gerados, determinadas a maneira 

de armazenamento, estocagem e descarte, conforme as normas e as legislações pertinentes. 

Posteriormente, foram realizadas sugestões referentes ao plano de gerenciamento de 

resíduos, já existente na empresa. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na visita realizada na empresa foram identificados os resíduos sólidos advindos das 

atividades executadas da mesma, sendo eles lâmpadas fluorescentes, baterias, filtro de óleo, 

papel e papelão, vidro, pneus, embalagens plásticas, peças metálicas e estopas (Quadro 01). 

No quadro abaixo são apresentados os seguintes parâmetros: classe dos resíduos, 

armazenamento e destinação final da empresa de transporte coletivo no ano de 2019. 

Quadro 01- classificação dos resíduos da empresa de transporte coletivo 

TIPO DE RESÍDUO 
CLASSE DO 

RESÍDUO 
ARMAZENAMANTO 

DESTINAÇÃO 

FINAL 

Lâmpadas 

fluorescentes 
I Deposito Logística reversa 

Baterias I Deposito 
Coleta por serviço 

terceirizado 

Filtro de óleo I Deposito 
Coleta por serviço 

terceirizado 

Papel e Papelão II – A - Serviço público 

Vidro II – B Deposito 
Coleta por serviço 

terceirizado 

Pneus II – B Deposito 
Venda e serviço 

público 

Embalagem Plástica II – B Deposito 
Coleta por serviço 

terceirizado 

Peças Metálicas II – B Deposito Logística reversa 

Estopas I Deposito 
Coleta por serviço 

terceirizado 

Fonte: autores (2019). 
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Segundo a NBR 10.004, as lâmpadas fluorescentes são classificadas na classe I-

perigoso, pois se enquadra em algumas das seguintes características: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade. O acondicionamento desse resíduo é 

feito em coletores, posteriormente são agrupadas e envoltas por medidas de segurança.  

O armazenamento deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 12.235:92. 

Esta norma dispõe que o armazenamento deve ser feito de modo a não alterar a quantidade e 

qualidade do resíduo e deve ser acondicionado até sua disposição final. O armazenamento 

desse resíduo na empresa apresenta não conformidade com a norma supracitada, pois está 

alocada indevidamente, sujeita a eventuais rupturas por agentes mecânicos. Sua destinação 

final é realizada por logística reversa aderida pela empresa como prevista na lei 

nº12.305:2010 (BRASIL, 2010). 

As baterias dos ônibus se enquadram na classe I, seu armazenamento e realizado em 

um depósito coberto com piso impermeável, para evitar a contaminação do solo e lençol 

freático, após um acúmulo de uma quantidade significativa a empresa realiza a logística 

reversa, através de uma empresa terceirizada, como prever a Lei 12.305, no qual dispõem a 

obrigatoriedade da logística reversa, ou seja, uma corresponsabilidade entre fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes. Em uma pesquisa realizada por Link e Freitas 

(2014) em uma oficina em Belém do Pará, constatou o cumprimento da destinação final em 

relação a estes resíduos. 

 Os filtros são levados para um recipiente de metal, onde ficam dispostos para que o 

óleo possa escorrer, para depois serem acondicionado em toneis onde ficam em uma sala de 

armazenamento até a empresa terceirizada recolher para realizar o coprocessamento, o metal 

é enviado a reciclagem e o elemento filtrante de papel destinado à incineração. Segundo a 

NBR 10004, os filtros de óleos se enquadram na classe I – Perigosos.  

O resultado encontrado na empresa difere do verificado por Lopes e Kemerich (2016) 

na empresa Expresso Medianeira LTDA, localizada em santa Maria/RS, no qual o destino 

deste resíduo acontece por meio da coleta pública do município, junto com o lixo comum, ou 

seja, a empresa Expresso Medianeira LTDA apresenta uma não-conformidade.  

Quanto a NBR 10004, que classifica os resíduos sólidos enquadra o papel e o papelão 

em classe II – A não inertes, no qual podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. O modo correto de estocar esses resíduos é em 
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local coberto, a fim de que não entrem em contato com os demais resíduos para que não haja 

contaminação.  

Além disso, constatou-se que na empresa, não há o armazenamento, apenas são 

dispostos em lixeira comum e ao final do dia são recolhidos pelo serviço público do 

município, que tem a destinação final no aterro sanitário, onde atuam uma cooperativa de 

reciclagem. Os estudos de Gerhardt et al. (2014), realizado em uma oficina mecânica de uma 

concessionária do município de Frederico Westphalen, indicaram uma semelhança com o 

presente trabalho, visto que ambas possuem a destinação no serviço público e a reciclagem. 

Com relação aos vidros, são resíduos gerados a partir dos para-brisas e as janelas 

laterais dos ônibus, a NBR 10004 que classifica os vidros em classe II – B Inertes e devem 

ser dispostos em um local onde não sofram danos nem ofereçam risco aos funcionários e aos 

responsáveis pela coleta. Ainda assim, o destino adequado para os vidros é a reciclagem ou 

a reutilização, a empresa armazena este resíduo em uma sala coberta para evitar choque 

mecânicos e a destinação final é terceirizada.  

De acordo com a norma a NBR 10.004, os pneus utilizados e dispostos na empresa se 

enquadram como resíduos classe II – B Inertes. Os pneus são estocados em um depósito 

coberto semiaberto de maneira correta. A empresa que fornece os pneus é responsável por 

sua coleta e destinação final. O local de estocagem na empresa é coberto e contém uma área 

de contenção. 

As embalagens plásticas de acordo com a NBR 10004 que classifica os resíduos 

sólidos quanto a sua periculosidade, os plásticos determinados na empresa enquadram-se na 

classe II – B Inertes. No empreendimento, os plásticos são acondicionados em coletores 

comuns e seu destino é a coleta pública. Além disso, na corporação são gerados resíduos 

derivados do plástico no dia a dia, na utilização de copos descartáveis, utilizados para o 

consumo de café e de água. Esses resíduos são descartados no coletor comum, e levados pela 

coleta pública do município, porém esse procedimento poderia ser melhorado, sendo tais 

resíduos destinados à empresa especializada na reutilização ou reciclagem desses materiais. 

As peças de manutenção são provenientes da troca de peças e de reparos nos veículos. 

A NBR 10004 enquadra esses materiais na classe II – B Inertes. Sua estocagem é feita no 

depósito, porém junto com os demais resíduos. As peças são recolhidas pela empresa 

prestadora de serviço e enviadas à empresa responsável.  
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Reportando ao estudo idealizado por Gerhardt et al. (2014), as peças metálicas são 

recolhidas pela empresa responsável pela logística ambiental e enviadas à reciclagem, as 

quais separam o resíduo de acordo com sua composição, aço, alumínio, dentre outros, e 

posteriormente é encaminhado para empresas de fundição, onde servirá como matéria prima. 

Neste sentido, a empresa estudada necessita adotar medidas viáveis para esse tipo de 

materiais gerados no processo produtivo, como por exemplo, estocar essas peças metálicas 

em coletores personalizados e contratar uma empresa que realize a destinação adequada do 

mesmo. 

As estopas são utilizadas na limpeza das mãos e de peças dos funcionários que 

manipulam resíduos como óleos. De acordo com NBR 10.004 sua classificação são resíduos 

perigosos em classe I, separadas em embalagens plásticas para melhor acondicionamento até 

ser coletada pela empresa responsável, sendo a mesma responsável pela destinação final 

desse resíduo. Para Lopes e Cunha (2016), as estopas trazem grandes problemas para as 

empresas, já que devem receber tratamento adequado, que na maioria das vezes é 

dispendioso. 

4. CONCLUSÃO 

A realização do gerenciamento dos resíduos sólidos adequado auxilia na diminuição 

de impactos ao meio ambiente gerados das atividades da empresa transporte coletivo. Os 

resíduos gerados na empresa, devido ao seu potencial poluidor, causam danos ao meio 

ambiente quando acondicionados, estocados ou descartados de forma inadequada.  

No estudo pode se observar que as falhas estavam no acondicionamento e 

armazenamento dos resíduos perigosos, gerados pelas atividades da empresa, onde com 

algumas melhorias baseadas em ações e medidas simples e de baixo custo, adquire se uma 

grande melhora no gerenciamento dos resíduos. A correta gestão dos resíduos sólidos 

proporciona um desenvolvimento econômico aliado à preservação do meio ambiente e 

melhora de forma positiva a imagem da empresa perante a sociedade, além de atrair cliente 

devido a forma de lidar com as questões relacionadas aos problemas ambientais.  

Nesse sentido, sugere-se como melhoria à empresa o acondicionamento dos resíduos, 

padronização dos coletores com suas cores indicativas para cada tipo de resíduo, 

conformidade as normas vigentes, e para melhor identificação dos resíduos gerados é 

indicado uma melhoria na ampliação da área de contensão dos resíduos para não haja riscos 

de contaminação do solo e corpos hídricos.  
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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo elaborar biscoitos com adição de castanha do Brasil, 

Macaxeira e Farinha de Linhaça visando a obtenção de um produto com propriedade 

funcional. Os biscoitos foram produzidos, armazenados e avaliados quanto sua composição 

físico-química, na qual foram determinados seus teores de umidade e acidez titulável em 

solução normal segundo metodologia descrita no Manual Técnico do Instituto Adolfo Lutz. 

Foram realizadas também análises microbiológicas e grau de aceitação onde os julgadores 

receberam uma ficha, em que avaliaram o biscoito globalmente através do teste sensorial de 

escala hedônica de nove pontos (9: gostei extremamente; 5: nem gostei/nem desgostei; 1: 

desgostei extremamente) de acordo com o Instituto Adolfo Lutz e marcaram de acordo com 

a sua preferência. Para realização dessas análises esta foi analisada no tempo de confecção 

do biscoito, tempo 0, e após 15 dias de armazenamento. No teste de aceitabilidade não houve 

diferença significativa entre as formulações contendo somente castanha do Brasil e castanha 

e farinha de linhaça obtendo respectivamente 87,7% e 81,1% de aceitação. Foram analisados 

também coliformes totais e fecais, bolores e leveduras sendo que todos estavam de acordo 

com a legislação vigente. Dessa forma conclui-se que o produto apresentou características 

satisfatórias para elaboração e comercialização. 

 

Palavras-chave: Biscoito. Castanha do Brasil. Farinha de Linhaça. 
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1. INTRODUÇÃO  

“Biscoito ou bolacha é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente 

de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias 

alimentícias” (BRASIL, 1978). De acordo com Moraes et al. (2010) o Brasil é o segundo 

maior produtor mundial de biscoitos com uma produção de 1,1 milhões de toneladas, atrás 

apenas dos Estados Unidos. Embora não constitua um alimento básico como o pão, os 

biscoitos são bem aceitos e consumidos por pessoas de qualquer idade, origem ou classes 

sociais. 

Produtos de panificação como pães, bolos e biscoitos são largamente consumidos 

tendo a farinha de trigo como ingrediente básico. Pode ser adicionado vários outros como: 

gorduras, açúcares, fermento, amido de milho, ovos, leite, aromatizantes e corantes que 

proporcionarão as características dos vários tipos de produtos comerciais. Moraes et al. 

(2010) considera que recentemente com o desenvolvimento de novas tecnologias, os 

biscoitos têm sido fabricados com formulações que possuam alguma propriedade funcional 

para a saúde do consumidor, devido ao forte apelo nutricional que existe hoje em dia com 

relação aos alimentos consumidos, no qual o interesse pelo conhecimento dos benefícios de 

seus constituintes é cada vez mais intenso. Como afirma Saydelles et al. (2010) no qual as 

propriedades que possuem alguns alimentos funcionais relacionadas à saúde podem ser 

provenientes de constituintes normais destes alimentos, ou através da adição de ingredientes 

que modificam as propriedades originais. Podem incluir: fibras alimentares, 

oligossacarídeos, proteínas modificadas, carboidrato, antioxidantes, minerais e outros 

produtos naturais. 

No entanto, para que se desenvolvam novos produtos alimentícios é importante 

utilizar a Análise Sensorial, que é muito utilizada em pesquisas e desenvolvimento de novos 

produtos e no controle de qualidade, além de identificação das preferências dos consumidores 

por um determinado produto (DUTCOSKY, 2007).  

Uma alimentação adequada é aquela que atende às necessidades do indivíduo. Para 

tanto, a dieta deve incluir alimentos e/ou preparações culinárias que disponibilizam energia 

e todos os nutrientes em quantidades e proporções equilibradas e suficientes. Para isso os 

alimentos são a única fonte de energia e de nutrientes que devem ser recomendados para o 

atendimento das necessidades nutricionais (PHILIPPI, 2008). Segundo a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), alimentos funcionais são aqueles que produzem efeitos 
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metabólicos ou fisiológicos através da atuação de um nutriente ou não nutriente no 

crescimento, desenvolvimento, manutenção e em outras funções normais do organismo 

humano.  

A castanha do Brasil (Bertholletia excelsa, H. B. K.), ou castanha do Pará, é um dos 

principais produtos da biodiversidade da Floresta Amazônica, tem alto potencial econômico, 

especialmente na Amazônia brasileira, na qual representa um dos elementos principais para 

a economia das famílias extrativistas. É uma amêndoa com elevado teor de proteínas de alto 

valor biológico, lipídios, fibras, vitamina E, minerais como fósforo, potássio, magnésio, 

cálcio e selênio. Este último é um oligoelemento presente em maior quantidade nesta 

amêndoa dentre todos os alimentos conhecidos (SOUZA; MENEZES, 2004). 

Uma castanha do Brasil por dia garante a quantidade mínima de selênio necessária ao 

nosso organismo, recarregando este mineral que combate o envelhecimento celular e garante 

uma vida longa e saudável. Para se ter uma ideia, a mesma quantidade de selênio encontrada 

em 5g de castanha-do-pará (uma unidade) é encontrada em 3 filés de frango (100g cada), 16 

pães franceses (50g cada), 26 camarões (20g cada), 2 latas de sardinha em conserva (130g 

cada), 10 ostras (33 gramas cada) ou 100 copos de leite (200mL por copo). O selênio é 

fundamental para acionar as enzimas que combatem os radicais livres. Além de manter mais 

ativo nosso sistema imunológico, também acaba por proteger as células do sistema nervoso 

das doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Como se já não fosse o 

bastante, o selênio também ajuda a tireóide na síntese de seus hormônios e também está 

associado à capacidade do organismo de eliminar metais pesados (DESGUALDO, 2009). 

A linhaça (Linum usitatissimum) possui propriedades funcionais. Seus componentes 

ativos são as lignanas que podem prevenir e controlar câncer como o de mama e pulmão. Ela 

é considerada a fonte rica de precursores de lignana de mamíferos. A farinha de linhaça 

contém o maior conteúdo (57%) do ácido graxo ômega-3. As pesquisas atuais, todavia, tem 

se concentrado mais especificamente nos compostos associados a fibras conhecidos como as 

lignanas (THOMPSON et al., 1991 apud MACIEL; PONTES; RODRIGUES, 2008). 

Vários estudos veem sendo realizados com base nesta propriedade da linhaça, além 

disso, também tem se demonstrado que o consumo de linhaça pode reduzir o colesterol total 

e o LDL bem como agregação plaquetaria (ALLMAN et al., 1995 apud MACIEL, PONTES; 

RODRIGUES, 2008). Nesse sentido o presente trabalho tem por objetivo elaborar biscoitos 

com adição de castanha do Brasil, macaxeira e farinha de linhaça visando à obtenção de um 
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produto com propriedade funcional que promova efeitos benéficos ao organismo para 

prevenção de doenças e manutenção da saúde. E a partir desse produto realizar análise 

sensorial da preparação para identificar o índice de aceitação; Verificar a vida de prateleira 

da preparação; Caracterizar as propriedades físico-químicas do alimento; e Realizar análise 

microbiológica do produto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 MATERIAL 

Para a obtenção do biscoito, os ingredientes como: farinha de trigo, amido de milho, 

manteiga, macaxeira, semente de linhaça marrom e o açúcar, foram adquiridos num 

supermercado da cidade de Belém - PA, exceto a castanha do Brasil, que foi adquirida na 

feira comercial da cidade. 

Obteve-se a farinha de linhaça a partir da moagem do grão no liquidificador 

doméstico e após fez-se a clivagem da farinha. Em relação à castanha essa foi colocada no 

triturador deixando-a com alguns pedaços. 

2.2 MÉTODOS  

2.2.1 Elaboração dos biscoitos  

A elaboração dos biscoitos foi realizada nas dependências do Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos - UEPA, onde se desenvolveu 3 (três) formulações, a partir de uma 

formulação padrão (P) de biscoito em que se acrescenta – a macaxeira, castanha do Brasil e 

farinha de Linhaça, conforme a Tabela 01.  

P: Biscoito de maisena (padrão); F1: formulação com adição somente de castanha do Brasil; F2: formulação 

com adição somente da farinha de linhaça; F3:formulação com adição de castanha do Brasil e farinha de linhaça; 

g (gramas). 

 Tabela 01. Ingredientes utilizados na elaboração do biscoito. 

Ingredientes (g) P F1 F2 F3 

Farinha de trigo 100 150 150 150 

Amido de milho 200 300 300 300 

Macaxeira ralada - 105 105 10 

Farinha de linhaça marrom - - 40 20 

Castanha do Brasil - 50 - 40 

Manteiga 150 250 250 250 

Açúcar 60 76 76 76 
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Primeiramente, a macaxeira passa por um processo de pré-lavagem para retiradas de 

sujidades. Após, faz-se a sanitização com NaOCl a 200ppm (12 mL) em 3 Litros de água por 

15 minutos, e em seguida, realiza-se o pré-preparo no qual retira-se as cascas da macaxeira e 

da castanha do Brasil colocando-as em enxágue a 100ppm (2 mL) para 1 Litro de água por 1 

minuto. Passado esse processo rala-se a macaxeira e tritura-se a castanha. Após, todos os 

ingredientes foram pesados em balança digital para medir as quantidades mostradas na 

Tabela 01. Posteriormente, põe-se o amido de milho, a farinha de trigo, a macaxeira ralada e 

o açúcar na vasilha, colocando gradualmente a manteiga e sovando bastante até a massa ficar 

bem homogênea. A massa foi dividida em três partes iguais de 300 gramas e incorporou-se 

nas massas a farinha de linhaça, a castanha do Brasil, e ambos os ingredientes de acordo com 

cada formulação, sovando-as novamente. Em seguida foram realizadas cortes padronizados 

para a modelagem dos biscoitos, nos quais foram acondicionados em formas de alumínio 

pré-untadas, e levados ao forno previamente aquecidos a 180ºC por 10 minutos e assados em 

média há 30 minutos ou até ficarem bem dourados, depois de assados, retirou-se do forno e 

ficou a temperatura ambiente para o resfriamento.  

Após, os biscoitos foram armazenados em sacos plásticos finos e lacrados para as 

análises. O procedimento da fabricação do biscoito pode ser acompanhado através do 

fluxograma na Figura 1.  
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Figura 1. Fluxograma dos procedimentos da fabricação do biscoito. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.2.2 Avaliação sensorial 

Foi realizada por julgadores não treinados, escolhidos aleatoriamente entre os 

acadêmicos, funcionários e professores, que avaliaram as três formulações de biscoitos, 

identificados por meio dos dígitos 231, 146 e 358, correspondendo respectivamente à 

formulação F1, F2 e F3. No teste de aceitabilidade os julgadores receberam uma ficha, em que 

avaliaram o biscoito globalmente através do teste sensorial de escala hedônica de nove pontos 

(9: gostei extremamente; 5: nem gostei/nem desgostei; 1: desgostei extremamente) de acordo 

com o Instituto Adolfo Lutz (2008) e marcaram de acordo com a sua preferência. As amostras 
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foram servidas em formas de papel com um copo de água de 150 mL, para proporcionar a 

limpeza das papilas gustativas entre uma amostra e outra, em cabines de iluminação ambiente 

próprias para a realização de análise sensorial. 

O seguinte cálculo foi realizado segundo Teixeira et al., (1987) para realizar a análise 

do Índice de Aceitabilidade (I.A) das formulações: 

 IA (%) = A × 100/B (1)  

Em que: A = nota média obtida para o produto;  

               B = nota máxima dada ao produto. 

2.2.3 Avaliação física – química 

Foram determinados teores de umidade e acidez titulável em solução normal segundo 

metodologia descrita no Manual Técnico do Instituto Adolfo Lutz (2008), conforme os 

métodos 015IV, 16IV.  

2.2.4 Avaliação microbiológica  

As análises microbiológicas foram realizadas para determinar a qualidade 

microbiológica do biscoito de acordo com (SILVA et al. 1997), para contagem de coliformes 

a 35 ºC e 45 °C, e bolores e leveduras. Realizando-se nos períodos de 0 (zero) e 15 dias de 

estocagem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Avaliação sensorial dos biscoitos  

Como pode ser observado no Gráfico 1, referente ao percentual de aceitação atribuída 

pelos participantes a cada tipo de biscoito, o que obteve a maior aceitabilidade com 87,7%, 

foi a formulação F3. Do total de 50 julgadores, 32 pessoas atribuíram valores hedônicos 

correspondentes a “gostei extremamente”, que foi atribuído ao atributo textura, evidenciando 

que a adição de farinha de linhaça com a castanha do Brasil proporcionaram ao produto essa 

característica fundamental. Martins (2006) preconiza que a textura é um elemento importante 

na qualidade do biscoito, que pode afetar diretamente na aceitação dos consumidores, em 

estudo realizado por estes, no qual desenvolveram biscoitos com três formulações diferentes 

que continham farinha de linhaça e soja, esses obtiveram aceitação significante dos 

julgadores devido a textura do biscoito além do sabor.  

Embora a formulação F3 tenha apresentado maior aceitabilidade em termos numéricos 

em relação a F1 e F2, não houve diferença significativa em nível de 5% com a formulação F1 
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que obteve um percentual de 81,1%, no qual suas notas hedônicas oscilaram entre “gostei 

extremamente” e “gostei moderadamente”. Em relação, a formulação F2, com adição 

somente de linhaça marrom, esta obteve o menor percentual de aceitabilidade com 70% de 

aceitação, com notas hedônicas de “gostei regularmente”. 

 

Gráfico 1. Percentual de aceitação para cada formulação de biscoito 

 

F1: Formulação com adição somente de castanha do Brasil; F2: Formulação com adição somente da farinha de 

linhaça; F3:Formulação com adição de castanha do Brasil e farinha de linhaça 

 

Segundo relato dos julgadores nas fichas de avaliação a formulações F2 “...os 

biscoitos estavam eram mais doces do que os outros (F1 e F3), com coloração mais escura e 

mais assados...”. Isso pode ter contribuído para o baixo índice de aceitação, entretanto, o 

percentual de açúcar em todas as formulações foi padronizado (Tabela 01) assim como o 

tempo temperatura de assamento (40 min a 180ºC). 

Resultado semelhante foi encontrado por Maciel; Pontes; Rodrigues (2008) em 

fabricação de biscoito tipo crackers com várias formulações adicionando linhaça nos 

biscoitos de 100g, 150g e 200g, e nesse caso na medida em que o nível de adição aumentava 

maior era o escurecimento do biscoito sendo que isto foi fator determinante para a rejeição 

dos julgadores na análise do autor.  
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3.2 Avaliação físico - química  

No tempo inicial do processamento, a amostra obteve 2,35% de umidade. Já após 15 

dias de armazenamento, o mesmo adquiriu valor de 1,8% de umidade. O teor de umidade 

para os biscoitos encontra-se de acordo com Brasil (1978) que determina no máximo 14%. 

Encontram-se também próximos aos valores citado por Maciel; Pontes; Rodrigues (2008), 

que elaboraram biscoitos com adição de 10%, 15% e 20% de farinha de linhaça e obteve 

valor de umidade em ambos os biscoitos entre 3% a 4%, e ao estudo realizado por Saydelles 

et al. (2010) que utilizou farinha de linhaça na elaboração de biscoito, onde encontrou valores 

de 1,6% e 1,9% para farinhas com diferentes proporções de linhaça. 

Esses resultados provavelmente foram obtidos devido o biscoito ser um produto 

composto principalmente por farinha de trigo, gordura e açúcar, com teor de umidade 

bastante baixo, o que lhe proporciona uma longa vida de prateleira, principalmente se 

acondicionado em embalagem eficiente na proteção de umidade (MONTEIRO, 1996 apud 

SAYDELLES et al, 2010). 

Em relação à acidez, Brasil (1978) determina que biscoitos devam ter no máximo 2,0 

mL/100g. Considerando esta exigência, os biscoitos encontram-se dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação, no qual no tempo 0 (zero) obteve 1,89 mL/g e após os 15 dias 

teve 1,92 mL/g. visto que a acidez é um importante parâmetro na apreciação do estado de 

conservação de um produto alimentício, Sousa e Silva (2010) elaboraram biscoito 

amanteigado com adição de farinha de mandioca e apresentou valor de 1,9 de acidez.  

3.3 Avaliação microbiológica  

Os resultados microbiológicos obtidos demonstram que não houve desenvolvimento 

para coliformes a 35 °C e a 45 °C e fungos filamentosos e leveduras em níveis fora dos 

padrões estabelecidos pela legislação vigente (BRASIL, 2001) como visualizados na Tabela 

02. 

Tabela 02: Resultados das análises microbiológicas nos biscoitos aos respectivos dias de 

armazenamento 

Análises Tempo 0 Tempo 15 Brasil, 1978 

Coliformes a 45ºC < 3 < 3 Ausência em 1g 

Coliformes a 35ºC < 3 28 NMP/g Maximo 5 x 10/g 

Fungos Filamentosos e 

Leveduras 
< 10 3,9 x 102 Máximo 103/g 
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Zuniga et al. (2011) encontraram resultados semelhantes para coliformes a 45ºC ao 

analisar a vida de prateleira de biscoito de castanha de caju tipo integral. A presença de 

coliformes é considerada como indicador de condições inadequadas de higiene na produção 

e manipulação de alimentos. O número elevado de coliformes pode não significar 

contaminação direta com material fecal, mas sim com manipulação inadequada, como 

higiene do manipulador, transporte e acondicionamento inadequado. Quanto aos fungos, a 

maioria dos bolores é deterioradora de alimentos e produzem substâncias denominadas 

micotoxinas, que podem provocar doenças cancerígenas e mutações genéticas, entre outros 

problemas. Sua presença pode indicar que o ambiente de armazenamento ou preparo do 

alimento está contaminado. As leveduras são também um tipo de fungo que podem deteriorar 

os alimentos. Entretanto, como eles provocam uma fermentação, são usados para produzir 

alguns alimentos como pão, vinho, cervejas e outros que necessitam de fermento. Assim 

como os bolores, as leveduras também crescem em ambientes refrigerados e sua presença 

pode ser identificada pela formação de bolhas e de um sabor característico de álcool 

(PINHEIRO, 2005). 

 

4. CONCLUSÃO  

Os resultados permitem concluir que o biscoito elaborado com macaxeira, castanha 

do Brasil e farinha de linhaça promoveram um incremento na fabricação dos biscoitos.  

A formulação com castanha do Brasil e linhaça foi a mais indicada por ter obtido 

melhores índices de aceitação na análise sensorial. A substituição por parte do trigo pela 

macaxeira representa uma alternativa para a redução do custo do produto e a adição da 

castanha do Brasil e da farinha de linhaça incrementa esse produto no sabor, textura, aroma 

e principalmente valor nutricional. É importante também que o biscoito seja aceito 

sensorialmente para que seja viável sua produção. 

Considera-se que os biscoitos apresentam-se próprio para consumo, especificamente 

por um período de 15 dias de armazenamento. 
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RESUMO  

Vários fatores contribuíram para o desenvolvimento de produtos à base de carne de peixe, 

entre eles necessidade de carne leve, e por produtos de preparo fácil e rápido Há um crescente 

interesse pelo papel desempenhado na saúde dos alimentos contento componentes que 

influenciam em atividades fisiológicas ou metabólicas, entre eles: fibras alimentares, 

oligossacarídeos, proteínas modificadas, peptídeos, carboidratos, antioxidantes, minerais, e 

outras substâncias naturais ou que sejam enriquecidos com substâncias isoladas de alimentos 

que possuam uma dessas propriedades, os quais são chamados “alimentos funcionais”. O 

objetivo deste trabalho foi à adição de farinha de linhaça na elaboração do bolinho de 

Gurijuba, visando à obtenção de um alimento funcional, como também analisar 

características físico-química, microbiológica e sensorial. As análises microbiológicas 

obtiveram como resultado ausência tanto para estafilococos e salmonella spp e <3NMP/g de 

Coliformes termotolerante, sendo utilizada para as determinações de bactérias 

termotolerantes o bolinho assado, e para estafilococos e salmonella spp, cru. A umidade foi 

determinada por secagem em estufa, utilizando 2 gramas do bolinho cru e assado de cada 

amostra, encontrou-se elevados teores, revelando um alimento instável. A análise sensorial 

foi realizada através do teste comparação múltipla ou diferença-do-controle que mostrou pela 

realização dos cálculos de variância que as amostras não apresentaram diferença significativa 

entre elas, ou seja, não teve diferenças significativas. 

Palavras-chave: Bolinhos de peixe. alimentos funcionais. análises.  
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil apresenta um dos mais baixos índices de consumo de pescado. Este índice 

dentre outros fatores, provavelmente deve-se à falta de conhecimento da importância do 

pescado na alimentação (MORGANTI, 1980 apud SANTANA et al., 2008). Em meados da 

década de 80, produtos elaborados com carne de peixes eram vendidos a preços competitivos 

e até inferiores aos elaborados com as carnes suínas ou bovinas e conquistava uma faixa 

crescente do mercado, devido à propaganda enfatizando seu valor nutricional (GRANER, 

1992 apud SANTANA et al., 2008). 

O estado do Pará desempenha importante papel no cenário da atividade pesqueira do 

Brasil, sendo um dos primeiros estados em volumes capturados. O extrativismo pesqueiro é 

uma atividade tradicional praticada antes da colonização pelas comunidades indígenas; a 

partir da década de 60 ela se tornou uma atividade profissional relevante, devido ao incentivo 

do governo para a instalação de indústrias pesqueiras, principalmente no município de Belém 

(NUNES et al., 2008). Vários fatores contribuíram para o desenvolvimento de produtos à 

base de carne de peixe, entre eles necessidade de carne leve; aperfeiçoamento do 

processamento, no armazenamento e no marketing; e aumento da demanda por produtos de 

preparo fácil e rápido (SANTANA et al., 2008). 

Há em todo mundo um crescente interesse pelo papel desempenhado na saúde dos 

alimentos contento componentes que influenciam em atividades fisiológicas ou metabólicas, 

entre eles: fibras alimentares, oligossacarídeos, proteínas modificadas, peptídeos, 

carboidratos, antioxidantes, minerais, e outras substâncias naturais (LIMA, 2007) ou que 

sejam enriquecidos com substâncias isoladas de alimentos que possuam uma dessas 

propriedades, os quais são chamados “alimentos funcionais” e que estão invadindo os 

mercados, tendo em vista a perspectiva de ganhos nesta área. (FLORENTINO et al., 2011).  

O consumo de ácidos graxos poli-insaturados das famílias ômega-6 (ω-6) e ômega-3 

(ω-3) é considerado essencial na dieta de mamíferos, visto que não podem ser sintetizados 

por esses organismos e são precursores de vários compostos importantes paro o seu 

funcionamento. Geralmente a dieta é rica em ácidos graxos ômega-6 e pobre em ômega-3 e 

em razão do alto consumo de gorduras vegetais ricas em ômega-6, este desequilíbrio pode 

levar um maior risco de doenças cardiovasculares (FAO/WHO, 1994; SUGANO e 

HIRAHARA, 2000; SUÁREZ-MAHECHA et al., 2002; apud FONTELLES et al., 2008). 

Entre as fontes alimentícias de ômega-3 podem ser destacados os pescados marinhos, em 
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destaque a Gurijuba (Arius Parkeri) principalmente pela presença dos ácidos graxos 

altamente insaturados (NETTLETON, 1995; HUI, 1996; SHAHIDI & FINLEY, 2001; apud 

FONTELLES et al., 2008,). 

A linhaça é uma interessante fonte de matérias-primas, para aplicações em alimentos 

dentro do conceito de alimentos funcionais. É um alimento vegetal único que oferece 

benefícios potenciais para a saúde cardiovascular, por ser fonte de ácido alfa-linolênico 

(ômega-3) e de lignanas, uma classe de fitoestrógenos. (LIMA, 2007).  

O presente trabalho teve como objetivo a adição de farinha de linhaça (Linum 

usitatissimum L.) na elaboração do bolinho de peixe, visando à obtenção de um produto de 

alto teor de ômega-3. Analisando as características físico-química e microbiológicas e o 

estudo da diferença significativa por meio de testes sensoriais múltiplos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi aplicada em bolinho de gurijuba que foi produzido no laboratório de 

tecnologia de alimentos da UEPA, sendo aplicadas a análise sensorial pelo teste de 

comparação múltipla, a determinação de umidade e as análises microbiológicas (coliformes 

termotolerantes e salmonella spp).  

2.1 PREPARAÇÃO DO BOLINHO DE GURIJUBA 

Foram elaboradas três amostras de bolinho, sendo duas iguais (padrão e amostra A) e 

uma diferente (amostra B), onde se diferencia apenas as concentrações de peixe e batatas 

como demonstrado na Tabela 1. Os demais ingredientes mantiveram-se constante na 

formulação. 

Apesar das amostras serem distintas, o modo de preparo seguiu o mesmo padrão de 

preparo, sendo utilizadas as medidas caseiras da Tabela 1, onde tem a quantidade especifica 

a ser utilizada em cada preparação, seguindo as etapas descritas a seguir. 

1ª etapa: Colocar o peixe em água fervente com um pouco de sal, limão e pimenta do 

reino. Depois escorrer e esperar esfriar.  

2ª etapa: Desfiar o peixe e refogar juntamente com o azeite, o alho, a cebola, o tomate, 

a cebolinha, o cheiro-verde, as pimentas e sal.  

3ª etapa: Cozinhar as batatas com sal. Escorrer e em seguida, amassar as batatas 

(como purê).  

4ª etapa: Cozinhar o jambú separadamente, esperar esfriar e picar.  
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5ª etapa: Juntar as batatas amassadas, o peixe refolgado, o jambú picado, o ovo e a 

farinha de linhaça. Misturar tudo com as mãos ou com o auxílio de uma colher grande.  

6ª etapa: Após obter uma massa homogênea, retirar pequenas quantidades da massa 

e enrolar como bolinhos. Colocar em uma forma untada e levar ao forno em 200° C por 20 

minutos. 

 

Tabela 1 – Formulação para elaboração de bolinho de gurijuba enriquecido com farinha de linhaça. 

Ingredientes 
Quantidades (Medidas caseiras) 

 B 

Peixe 200 g 140 g 

Batata 200 g 260 g 

Azeite 20 g (3 col. Sopa) 20 g (3 col. Sopa) 

Limão 20 g (1 unidade) 20 g (1 unidade) 

Alho 12 g (4 dentes) 12 g (4 dentes) 

Cebola 60 g (3 col. Sopa cheia) 60 g (3 col. Sopa cheia) 

Tomate 60 g (3 col. Sopa cheia) 60 g (3 col. Sopa cheia) 

Pimenta do reino 2 g (1 col. Café rasa) 2 g (1 col. Café rasa) 

Sal 7 g (1 col. Café cheia) 7 g (1 col. Café cheia) 

Pimenta regional 25 g (2 col. Sopa cheia) 25 g (2 col. Sopa cheia) 

Coentro 25 g (4 col. Sopa cheia) 25 g (4 col. Sopa cheia) 

Cebolinha 25 g (3 col. Sopa cheia) 25 g (3 col. Sopa cheia) 

Jambú 150g (8 col. Sopa cheia) 150g (8 col. Sopa cheia) 

Ovo 13 g (1/3 de unidade) 13 g (1/3 de unidade) 

Farinha de linhaça 10 g (1 col. Sopa cheia) 10 g (1 col. Sopa cheia) 

Fonte: Autores, (2019) 

 

2.2 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

O teste sensorial aplicado na elaboração foi o de comparação múltipla ou diferença-

do-controle, que avaliou simultaneamente, duas amostras quanto à concentração de peixe 

empregada, determinando o grau da diferença em relação a um controle (C). Apresenta-se o 

controle (C), e duas amostras-teste codificadas. Coube ao julgador avaliar e dar valores às 
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amostras-teste codificadas em comparação ao controle através da escala de grau de diferença 

apresentada.  

Foi comunicado aos 31 (trinta e um) julgadores que uma das amostras era igual ao 

controle. A interpretação do resultado foi realizada por meio do teste de comparação múltipla 

de médias.  

2.3 DETERMINAÇÃO DE UMIDADE 

O teor de umidade foi determinado por secagem direta em estufa à 105°C, utilizando 

2 gramas do bolinho cru e assado de cada amostra, seguindo o método de Adolfo Lutz (2008). 

2.4 AAVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA 

Foram realizadas analises segundo metodologia preconizada por Vanderzant & 

Splittstoesser (1992) para a determinação de número mais provável (NMP) de coliformes 

termotolerantes (45ºC), contagem de estafilococos coagulase positiva e presença de 

salmonella spp. Sendo utilizada para as determinações de coliformes termotolerantes o 

bolinho assado, e para estafilococos coagulase positiva e e salmonella spp, o bolinho cru. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

O teste de comparação múltipla, para apresentar resultados confiáveis, deve ter um 

estrito controle de apresentação das amostras de forma simultânea em blocos completos 

balanceados ou aleatórios (ABNT 1993 apud LIMA et al, 2010). 

A interpretação do resultado é realizada por meio da análise de variância (Tabela 2) 

e teste de comparação múltipla de médias (mais que três amostras). Observa-se na Tabela 2 

que a amostra A (padrão) não diferiu da amostra B ao nível de significância de 5%, uma vez 

que, o valor de F calculado apresentou o valor 3,01, considerado menor que o F tabelado que 

foi igual a 4,17. Segundo Dutcosky (2011) se o valor de F calculado for maior ou igual ao F 

tabelado, pode-se afirmar que há diferença significativa entre as amostras. Portanto, pela 

realização dos cálculos de variância as amostras não apresentaram diferença significativa 

entre elas. Quando as amostras apresentam alguma diferença, pode-se determiná-la por um 

teste de média (Dunnett ou Tukey). 



 

 

473 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

Este resultado foi animador pois o fato de não ter havido diferença significativa entre 

as amostras, significa que o bolinho pode ser acrescido de uma porcentagem maior de 

Gurijuba sem prejudicar a analise sensorial, sendo, portanto, um meio eficaz para o 

enriquecimento da dieta humana em nutrientes essenciais como os ácidos graxos 

poliinsaturados das famílias ômega-6 (ω-6) e ômega-3 (ω-3).  

Tabela 2 – Resultados da análise de variância. 

Causas de 

Variação (CV) 

Grau de 

Liberdade (GL) 

Soma dos 

Quadrados (SQ) 

Quadrado 

médio (QM) 
F calculado 

Amostra 1 3,2 3,2 

3,01 Julgador 30 44,2 1,48 

Resíduo 30 31,8 1,06 

Total 60 79,4   

Fonte: Autores, (2019) 

Onde: GLam = nº amostras – 1; GLjul = nº julgadores – 1; GLres = nº amostras x nº julgadores; QM 

= SQ:GL; Fcalculado = QMam:QMres. 

3.2 DETERMINAÇÃO DE UMIDADE 

A água de um alimento, conforme sua situação e disponibilidade é um dos fatores 

mais importantes do crescimento de microrganismos, sendo que o crescimento é maximo 

quando dispõe de água suficiente (GAVA, 2007). 

Dentre as amostras avaliadas, foi possível observar (Tabela 3) que a amostra com 

maior concentração de peixe, foi a que mais perdeu água, pela sua alta concentração de água. 

De acordo com Gava (2007) os alimentos com umidade intermediaria, entre 15 a 40%, são 

microbiologicamente estáveis devido a sua atividade aquosa relativamente baixa (0,55 a 

0,85), classificando-o desta forma como instável e bem suscetível ao crescimento 

microbiano, devendo desta forma usar a estratégia do congelamento, caso o bolinho não seja 

consumido no momento de preparo. 
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Tabela 3 – Resultados da análise de umidade. 

Amostra Forma analisada % Umidade 

A 
Crua 74,5 

Assada 57,5 

B 
Crua 77,5 

Assada  56,5 

Fonte: Autores, (2019) 

3.3 RESULTADOS DAS ANALISES MICROBIOLÓGICAS 

Segundo a RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001, que aprova o regulamento técnico 

sobre padrões microbiológicos para alimentos, um alimento para ser considerado seguro deve 

estar abaixo de 10² NMP/g e na amostra foi encontrado o valor de < 3 NMP/g (Tabela 4), 

destacando-se como seguro. É importante ressaltar que os coliformes constituem um grupo 

de enterobactérias presentes nas fezes e no meio ambiente como: o solo, superfícies de 

vegetais, animais e utensílios. A sua pesquisa nos alimentos é considerada como indicador 

de qualidade higiênico-sanitária. Os coliformes são geralmente subdivididos em dois grupos: 

totais que são oriundos do ambiente e usado como indicadores de qualidade higiênico-

sanitária dos alimentos e termotolerantes que são oriundos de uma possível contaminação 

fecal (FRANCO & LANDGRAF, 2007). 

Tabela 4 – Resultados de analises microbiológicas no bolinho de gurijuba. 

Análise Resultado Padrão* 

Coliformes Termotolerantes (45°C) < 3NMP/g 10² 

Estafilococos coagulase positiva Ausente - 

Salmonella spp. Ausente Ausente  

* BRASIL (2001). 

Não existe em legislação dados que determinem a quantidade máxima de 

estafilococos em um alimento para ser considerado seguro, porem na preparação o mesmo 

encontrou-se ausente. O Staphylococcus aureus é um importante patógeno devido à sua 

virulência, resistência aos antimicrobianos e associação a várias doenças, incluindo 

enfermidades sistêmicas potencialmente fatais, infecções cutâneas, infecções oportunistas e 

intoxicação alimentar (LOWRY, 1998 apud XAVIER et al., 2007). Esta bactéria habita com 

frequência a nasofaringe do ser humano, a partir da qual pode facilmente contaminar as mãos 
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do homem e penetrar no alimento, ocorrerá à liberação de enterotoxinas causando a 

intoxicação alimentar estafilocócica (MURRAY et al., 2000 apud XAVIER et al., 2007).  

A determinação de salmonela spp. encontrou-se ausente também, estando de acordo 

com a legislação vigente que estabelece a sua ausência como padrão. Vale ressaltar que 

segundo Cardoso & Carvallho (2006), as enfermidades causadas por salmonella spp e 

transmitidas por alimentos são consideradas um dos mais importantes problemas de saúde 

pública no mundo todo o trato intestinal dos homens e dos animais é o principal reservatório 

desse patógeno, sendo os alimentos uma importante via de transmissão. 

4. CONCLUSÃO  

A elaboração do bolinho a base de gurijuba, pescado da região amazônica, e linhaça, 

não apresentou diferença significativa em sua análise sensorial. Na elaboração realizada 

houve ausência de todos os microrganismos analisados, o que faz com que o alimento em 

questão seja classificado como totalmente seguro para alimentação, devendo ressaltar que se 

houver um extenso e precário armazenamento o alimento pode ser contaminado, anulando 

sua salubridade, quanto a determinação de umidade foi possível observar que as amostras 

apresentaram umidade elevada, estando instáveis devido a sua atividade aquosa 

relativamente alta. A obtenção de preparações a base de pescados e alimentos funcionais, 

como a linhaça, pode enfatizar a importância dos alimentos funcionais para a saúde, bem 

como possibilitar a diversificação de produtos derivados destas matérias-primas. 
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RESUMO 

 

 A leishmaniose Visceral (LV) é uma doença parasitária de transmissão vetorial e se 

configura como um grande problema de saúde pública. No Brasil, devido à ocupação urbana 

desordenada associada à migração, assentamentos urbanos não planejados, saneamento 

ineficiente ou inexistente e a degradação ambiental a doença tem se expandindo para as 

cidades. Isto posto, o trabalho objetivou analisar a distribuição espacial da LV nos distritos 

administrativos do município de Barcarena, estado do Pará, no período de 2007 a 2016. Para 

tal, realizou-se um estudo descritivo e transversal tendo como base os dados do SINAN e do 

IBGE, onde foram analisadas as variáveis socioeconômicas, demográficas e 

epidemiológicas. Foi constatado, nesse estudo, que houve uma tendência decrescente de 

casos desse agravo e a análise do perfil epidemiológico mostrou que o maior percentual de 

infecção ocorreu no sexo masculino, faixa etária infantil, etnia parda, na qual a escolaridade 

não se aplica, e entre os residentes das áreas rurais. O índice de Gini apontou que a maior 

desigualdade na distribuição de renda ocorreu no distrito administrativo e na análise espacial 

identificou que a doença é distribuída de forma não homogênea. Depreende-se, portanto, que 

os resultados encontrados são relevantes para a compreensão do cenário epidemiológico da 

LV no município de Barcarena, visto que pode subsidiar processos de tomada de decisões 

para melhor efetividade de políticas públicas e consequentemente as ações em saúde, visando 

a eliminação da doença. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia. índice de Gini. Sociedade. 

Área de Interesse do Simpósio: Epidemiologia e Controle de Doenças  
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1. INTRODUÇÃO  

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença zoonótica de evolução crônica, não 

contagiosa e sistêmica causada por protozoários do gênero Leishmania que, na ausência de 

tratamento, pode levar a casos fatais (BRASIL, 2017). A transmissão ao homem ocorre a 

partir da picada de fletobomíneos infectados, conhecidos popularmente como mosquito 

palha, e a principal fonte de infecção dos vetores na área urbana, são os canídeos (SILVEIRA, 

2016).  

Segundo a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) do 

Sistema Unido de Saúde (SUS), a LV é considerada uma das enfermidades infecciosas mais 

negligenciadas, que possui ocorrência em países com extrema pobreza, acomete grupos 

humanos de maior vulnerabilidade e que apresentam dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde. Ademais, a doença possui uma ampla distribuição geográfica, e tem maior ocorrência 

nos países da África, Ásia e Américas (BRASIL, 2018). 

No Brasil, a doença possui característica eminentemente rural, contudo, nas últimas 

décadas tem havido uma mudança no comportamento geográfico tornando-se endêmica nos 

grandes centros urbanos, evidenciando essa mudança de distribuição no processo de 

urbanização no estado do Pará (GARCEZ, 2010). Isso se deve a ocupação urbana 

desordenada associada à migração, assentamentos urbanos não planejados, saneamento 

ineficiente ou inexistente e a degradação ambiental que promovem o desenvolvimento desses 

vetores (ABRANTES et al., 2018).  

Nesse contexto, o uso dos indicadores socioeconômicos, entre os quais o índice de 

Gini – que se constitui ferramenta útil para a vigilância em saúde – permite a relação entre 

as áreas de concentração de doenças infeciosas com as condições de vida da população 

(MARCONDES; ROSSI, 2013). Diversos estudos em saúde coletiva têm procurado analisar 

essa relação, sobretudo, na região Norte onde é observada uma expressiva precariedade nas 

condições de vida da população (GOLÇALVES, 2019). 

Diante do exposto, este trabalho objetivou analisar a ocorrência da Leishmaniose 

Visceral nos distritos administrativos de Barcarena, estado do Pará, no período de 2007 a 

2016. 

 

2. METODOLOGIA 

 O município de Barcarena está localizado no estado do Pará, na mesorregião 

Metropolitana de Belém e microrregião de Belém, distante 25 quilômetros (Km) da capital. 
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Situa-se entre as coordenadas geográficas de latitude 1° 30 24'' sul e longitude 48° 37' 12'' 

oeste, compreende uma área de aproximadamente 1.310,3 Km2 e possui cerca de 99.859 

habitantes (IBGE, 2010).  

 Os dados epidemiológicos foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos 

Notificáveis (SINAN) da Secretaria de Saúde do estado do Pará (SESPA), os dados 

socioeconômicos e da população foram adquiridos a partir do censo de 2010 e os dados 

cartográficos através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 Foram consideradas as variáveis socioepidemiológicas sexo, faixa etária, cor/raça, 

escolaridade e zona de residência. Com relação ao cálculo do índice de Gini, foram utilizadas 

as variáveis renda (rendimento nominal mensal domiciliar per capita) e saneamento 

(distribuição de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana).  

 Após a obtenção dos dados, foi feita a depuração do banco de dados para a retirada 

de incompletudes e redundâncias, com a utilização do programa TabWin 36b. 

Posteriormente, estes dados foram georreferenciados laboratorialmente e validados em 

campo, utilizando um receptor do sistema de posicionamento global (GPS) e o software 

Arcgis 10.5. 

 Na análise estatística das variáveis relacionadas aos dados epidemiológicos dos casos 

confirmados do agravo, foram realizados cálculos percentuais, com a utilização do programa 

Bioestat 5.0, e a interpretação desse teste foi feita de acordo com a literatura científica, sendo 

considerado resultado estatisticamente significante quando o valor-p for menor que 0,05 

(FERREIRA; PATINO, 2015).  

 O índice de Gini foi utilizado para medir o grau de concentração da variável renda e 

saneamento na população de estudo. Através dele foi realizada a associação entre a 

ocorrência da LV e a desigualdade social, ou seja, a probabilidade das populações que 

apresentam as piores condições socioambientais de adquirir a doença, para isto, foi 

empregado o cálculo nas variáveis socioeconômicas renda e saneamento. Numericamente, o 

índice varia de zero a um, onde o valor zero representa a situação de igualdade, isto é, todos 

têm as mesmas condições e o indicador com valor um significa o oposto. Conforme destacado 

por Shorrocks (1982) e Medeiros (2012), o coeficiente de Gini pode ser decomposto por 

componentes destas variáveis e a expressão resultante depende do coeficiente de 

concentração de cada componente e de seu peso:  

G = Σ ΦhCh 
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 No qual a variável G é o Coeficiente de Gini; Ch é o coeficiente de concentração da 

renda ou saneamento h relativo à renda total ou saneamento; e Φh é o peso do fator h na 

renda total ou saneamento. 

 Após a realização das análises foi gerado um mapa temático com expressão visual da 

distribuição espacial dos casos da doença, utilizando os softwares ArcGis 10.5. Foram 

garantidos aspectos éticos com a preservação da identidade dos casos, de acordo com a 

resolução 466/2012 tendo obtido o parecer favorável 3292673 do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Pará. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em conformidade com os dados obtidos pelo SINAN relativo ao período de estudo, 

2007 a 2016, foram relatados noventa e três (93) de leishmaniose visceral no município de 

Barcarena-PA. Foi verificado uma tendência decrescente de casos da doença, apresentando 

os maiores percentuais de casos nos anos de 2008 (21,51%) e 2011 (19,35%), contudo sem 

a ocorrência de casos da doença no ano de 2016. (figura 1).  

 
Figura 1- Série histórica com tendência de casos de Leishmaniose Visceral no município de 

Barcarena, Pará, no período de 2007 a 2016. 

Fonte: Protocolo de pesquisa EpiGeo/CCBS/UEPA 

 

A tendência decrescente de LV no período de estudo, pode estar relacionada à 

intensificação das ações de controle da doença realizada por serviços da área da saúde, com 

apoio do Ministério da Saúde (MS), no intuito de eliminá-la, entre as quais pode ser citado o 
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Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (PVCLV) que tem buscado por 

meio de suas diretrizes a diminuição da morbidade e letalidade, bem como o controle do 

reservatório e dos vetores e a educação em saúde (ZUBEN; DONALÍSIO, 2016). 

A análise do perfil epidemiológico mostrou que a maior ocorrência da doença foi no 

sexo masculino (68,82%), na faixa etária infantil (60,22%), na etnia parda (69,89%), no qual 

a escolaridade não se aplica (43,01%), e entre os residentes da zona rural (54,84%). Todas as 

variáveis apresentaram significância estatística com valor p<0,05, como pode ser 

evidenciado na Tabela 1. 

 
Tabela 1- Perfil epidemiológico dos casos de Leishmaniose Visceral no município de Barcarena, Pará, 

no período de 2007 a 2016. 

Variáveis    n= 93 % p-valor 

Sexo 
Masculino 64 68,82 

<0,0001 
Feminino 29 31,18 

   
 

 

Faixa etária 

Criança (≤12) 56 60,22 

<0,0001 
Adolescente (>12=17) 10 10,75 

Adulto (>17=59) 25 26,88 

Idoso (>59) 2 2,15 

   
 

 

Cor/raça 

Parda 65 69,89 

<0,0001 
Branca 9 9,68 

Preta 4 4,30 

Ignorado 15 16,13 

   
 

 

 Analfabeto 2 2,15  
               Escolaridade Ensino Fundamental 18 19,35 

<0,0001 
 Ensino Médio 1 1,08 

 Não se aplica 40 43,01 
 Ignorado 32 34,41 

   
 

 

Zona de Residência 

Rural 51 54,84 

<0,0001 Urbana 35 37,63 

Ignorado 7 7,53 

       Fonte: ProtocoloEpiGeo/CCBS/UEPA                                *P<0,05 (Qui-quadrado, aderência) 

 

Furlan (2010) afirma que o contato mais frequente das crianças com animais 

domésticos, a carência nutricional, bem como a imaturidade imunológica contribuem para a 

maior frequência do agravo, principalmente as do sexo masculino devido à maior exposição 

ao mosquito infectado. Mas difere dos resultados encontrados por Botelho e Natal (2009) no 
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hospital de Mato Grosso do Sul, onde foi verificado que os pacientes infectados estavam na 

faixa etária dos 30 aos 39 anos em relação aos demais. Embora, o percentual de indivíduos 

residentes na zona urbana tenha sido menor, a sua ocorrência, em regiões próximas a sede do 

município e periurbanas, sugere a transmissão no ambiente domiciliar e peridomiciliar.  

De acordo com a Tabela 2, o distrito administrativo de Barcarena apresentou a maior 

desigualdade na distribuição de renda, dado que o índice de Gini foi igual a 0,53. Apesar 

disso, não foi considerado como a localidade com maior desigualdade na distribuição do 

saneamento básico, já que Murucupi apresentou o valor mais alto de 0,67. 

 
Tabela 2- Índice de Gini dos distritos de Barcarena, Pará, nos anos de 2007 a 2016 

Distritos Administrativos Índice de Gini 

Para Renda 

Índice de Gini 

Para Saneamento 

Barcarena 0,53 0,63 

Murucupi 0,49 0,67 

Fonte: ProtocoloEpiGeo/CCBS/UEPA 

 

O município de Barcarena destaca-se como pólo industrial de grande importância, 

que influencia na geração de emprego e renda, para o estado do Pará. Compreende 

empreendimentos no setor de Alumínio, Caulim e Siderurgia, o que desperta o interesse de 

trabalhadores e empreendedores na região (PARÁ, 2011).  

 Entretanto, os investimentos atraídos para essa localidade não apresentam uma 

estruturação adequada do planejamento em longo prazo, e dessa forma, favorecem 

transformações ambientais, como o desflorestamento, e sociais, como a ocupação 

desordenada do território, que culminam em desigualdades na distribuição da infraestrutura 

de moradias e oferta desigual de saneamento básico, situação que influencia nas condições 

de vida da população e as expõe a áreas de transmissão da LV (NASCIMENTO; HAZEU, 

2015). 

Ao analisar a distribuição espacial dos casos de LV nos distritos administrativos do 

município de Barcarena, foi possível observar uma distribuição não homogênea dos casos, 

com maior concentração no distrito de Barcarena, que apresentou cerca de 81,72% dos casos 

e Murucupi 18,28% (Figura 2).  
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Figura 2- Distribuição espacial dos casos de Leishmaniose Visceral no município de Barcarena, 

Pará, no período de 2007 a 2016. 

 
Fonte: ProtocoloEpiGeo/CCBS/UEPA 

 

Embora o índice de Gini indique que o distrito de Murucupi é o mais favorável para 

o desenvolvimento da LV, por possuir um ambiente menos assistido igualitariamente por 

saneamento básico, o maior percentual dos casos tem ocorrido  nas áreas do distrito de 

Barcarena (área urbana, periurbana e ilha), sobretudo na zona rural, que apresenta vegetação 

de floresta densa, com presença de capoeiras e que tiveram interferências antrópicas para 

construção de estradas, onde se concentraram os casos novos. Nesse sentido, é possível 

verificar que prevalece o perfil rural de transmissão da doença no município (TELES, 2014). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho teve a finalidade de analisar a distribuição espacial da LV no município 

de Barcarena, Pará, no período de 2007 a 2016. A série histórica do número de casos no 

período de estudo apresentou alterações significativas e mostrou que existe uma tendência 

decrescente do número de casos. No perfil epidemiológico dos indivíduos foi evidenciado a 
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predominância do sexo masculino, faixa etária criança, etnia parda, escolaridade não se aplica 

e moradores da zona rural.  

O índice de Gini para renda e saneamento, não apresentou uma grande variação entre 

os distritos administrativos de Barcarena. A distribuição espacial da doença no município 

não foi homogênea, sendo o distrito de Barcarena com maior ocorrência de casos.  

A LV é um problema de saúde pública no local, sendo assim, os resultados 

encontrados são relevantes para a compreensão do cenário epidemiológico da doença no 

município de Barcarena, visto que pode subsidiar processos de tomada de decisões para 

melhor efetividade de políticas públicas e consequentemente as ações em saúde, visando a 

eliminação da doença nessas localidades de maior vulnerabilidade socioambiental.  
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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo expor as problemáticas da pesca na região de Belém, relatadas 

por pescadores atuantes no distrito de Icoaraci / Belém, PA, revelando as principais 

problemáticas que assolam o setor pesqueiro na visão dos pescadores. Realizou-se o 

levantamento dos dados no trapiche do distrito e Icoaraci por meio de entrevistas em 

formulários, foram entrevistados 10 pescadores artesanais no ano de 2013 e para a análise 

dos resultados utilizou-se o percentual das médias das amostras. A maioria dos pescadores 

pertenciam a Cachoeira do Arari na Ilha do Marajó e Paquetá, operando com embarcações 

de pequeno porte, próprias ou arrendadas na frota artesanal. A grande maioria trabalham na 

pesca entre16 e 25 anos, relatando que começaram cedo na pescaria, sendo uma atividade 

que passa de pai para filho e os principais grupos de peixes mais capturados são a dourada, 

pescadas e filhote. Os principais peixes descartados são os de pequeno porte, seguida das 

arraias. Quanto aos apetrechos de pesca, em sua grande maioria utiliza-se a malhadeira 

direcionada a pesca artesanal e rede de arrasto, principalmente na pesca industrial. Todos os 

pescadores entrevistados tem a pesca como atividade principal, porém a maioria deles 

também possuem outras atividades paralelas ou no período do defeso, tais como a carpintaria, 

o transporte e/ou venda de açaí no verão. Todos os pescadores entrevistados utilizam o gelo 

para conservação do pescado e a salga. Todos os pescadores entrevistados afirmaram sentir 

dificuldades nas pescarias, eles associaram suas dificuldades às questões climáticas. O 

desenvolvimento da pesca leva a um crescimento do setor, e com isso transformações 

ocorrem. Até mesmo os pescadores artesanais precisam se organizar socialmente, precisam 

fazer parte de associações, receber capacitação, estar junto a pesquisadores e interagir a 

respeito da pesca consciente. 
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1. INTRODUÇÃO 

A bacia amazônica abrange sete países da América do Sul, destacando-se na parte 

brasileira a pesca comercial por ser a mais importante em termos de produção anual de 

organismos aquáticos no país (SOUZA et al., 2012). Destaca-se também pela riqueza de 

espécies explotadas, quantidade de pescado capturado e dependência da população 

tradicional à atividade pesqueira (BARTHEM e FABRÉ, 2004, LEAL et al, 2018). 

O estado do Pará possui aproximadamente 1.248.042km2, sendo 562 km de litoral 

desde o Cabo Norte a Foz do rio Gurupi, compreendendo 70.000km2 de plataforma 

continental marinha, permitindo diversas formas de explotação de seus recursos naturais 

(IMAZON, 2019). O estado do Pará é um dos maiores produtores de pescado do Brasil, tendo 

a capital Belém como maior pólo pesqueiro do Estado (BRASIL, 2011; SEAFOOD BRASIL, 

2019). A cidade de Belém possui um território de 50.582,30 há, sendo a porção continental 

correspondente a 34,36% da área total, e porção insular composta por 39 ilhas, que 

correspondem a 65,64%. 

Em Belém a produção da pesca artesanal é desembarcada no Mercado do Ver-o-Peso, 

principal entreposto comercial da cidade que vem adquirindo significativa importância no 

que se refere ao sistema de comercialização e abastecimento. Belém é considerado o principal 

polo urbano da região amazônica, sendo o maior centro de desembarque e comercialização 

de pescado do Estado (AVIZ, 2006). 

No decorrer do século XX, novos apetrechos de pesca foram sendo incorporados e os 

barcos pesqueiros foram sendo equipados com caixas e urnas de gelo (BARTHEM et al., 

1997, HAIMOVICI et al, 2014). De acordo com Barthem e Fabré (2004) estima-se que 

grande parte das espécies de peixes estão subexplotadas, em sobrepesca ou se recuperando, 

daí advém a importância de se implementar um plano de manejo de pesca que deve abordar 

aspectos sociais, econômicos e ecológicos. 

Este trabalho objetiva expor as problemáticas da pesca na região de Belém, relatadas 

por pescadores atuantes no distrito de Icoaraci / Belém, PA, revelando as principais 

problemáticas que assolam o setor pesqueiro na visão dos pescadores, além das sugestões 

para possíveis soluções ou melhorias a partir dos relatos dos próprios pescadores. 
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2. METODOLOGIA 

A cidade de Belém apresenta atualmente oito distritos administrativos, sendo eles, 

Distrito Administrativo de Mosqueiro – DAMOS; Distrito Administrativo do Entroncamento 

– DAENT; Distrito Administrativo da Sacramenta – DASAC; Distrito Administrativo de 

Belém – DABEL; Distrito Administrativo do Guamá – DAGUA; Distrito Administrativo do 

Benguí – DABEN; Distrito Administrativo de Outeiro – DAOUT e Distrito Administrativo 

de Icoaraci – DAICO (BELÉM, 2019a). 

A área de estudo consistiu no distrito de Icoaraci, Belém, Pará, localizado na região 

Norte do Brasil, com as coordenadas 1°17'53"S e 48°29'23"W, com área de 33.193 km² e 

uma população de aproximadamente 500 mil habitantes (BELÉM, 2019a). O distrito é 

banhado pela baía de Guajará e pelos rios Maguari e Maracacuera, estando localizado a 20 

km do centro da cidade de Belém, onde estão inseridos nove bairros (BELÉM, 2019b).  

A pesquisa é de natureza aplicada com abordagem qualitativa e quantitativa, 

realizando levantamento de dados por meio de entrevistas semiestruturadas, onde foram 

aplicados questionários aos sujeitos da pesquisa, de modo a obter informações referentes à 

temática. 

O objeto de estudo foram os pescadores que atracam no trapiche de Icoaraci e a 

amostragem da pesquisa foi aleatória, as entrevistas foram realizadas de acordo com a 

disponibilidade dos pescadores artesanais. 

Realizou-se o levantamento dos dados no trapiche do distrito e Icoaraci por meio de 

entrevistas em formulários (Tabela 1), fundamentada nos questionários dirigidos aos sujeitos 

da pesquisa, que foram os pescadores artesanais do distrito de Icoaraci. Foram entrevistados 

10 pescadores artesanais e para a análise dos resultados utilizou-se o percentual das médias 

das amostras. 

As entrevistas foram realizas no dia 28 de março de 2013, às 7:30 horas da manhã, 

com 10 pescadores diferentes, totalizando 17 perguntas abertas e discursivas, consistindo em 

um roteiro simples de perguntas  e opiniões do entrevistado. As entrevistas possuíam o 

objetivo de evidenciar as principais problemáticas advindas das opiniões dos próprios 

pescadores da região de Belém. A ideia central do assunto abordado foram o tipo de frota, as 

principais espécies capturadas e a disponibilidade de pescado. 
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Tabela 1 – Perguntas contidas nos formulários utilizados nas entrevistas com os pescadores de 

icoaraci. 

 

Fonte: Os autores 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as questões apresentadas aos 10 pescadores e tomando o total como 100%, 

notou-se que a maioria (40%) dos pescadores trabalhadores pertencia a Cachoeira do Arari 

na Ilha do Marajó e Paquetá (40%), 10% eram oriundos da Ilha das Onças e 10% da região 

bragantina. A maioria dos entrevistados consistiu em pescadores artesanais que operam com 

embarcações de pequeno porte nas proximidades. 

Belém possui 39 ilhas com características diversas, porém as ilhas que não pertencem 

à divisão política referente ao município de Belém também exercem influência ambiental 

sobre a região se relacionando com a capital por meio dos ribeirinhos (SILVA, 2007). 

A grande maioria dos pescadores atuantes no distrito de Icoaraci, de acordo com a 

pesquisa realizada, atua na frota artesanal (80%), com embarcações de madeira, podendo ser 

própria (50%) ou arrendada (50%) do companheiro de trabalho ou de um patrão. Os poucos 

pescadores atuantes na pesca industrial (20%), trabalham em embarcações de aço geralmente 

Perguntas direcionadas aos pescadores de Icoaraci 

1. Local de origem do pescadora 10. Conservação do pescado 

2. Tempo de atuação na pesca 11. Destino do pescado 

3. Tipo de embarcação 12. Capacitação na área da pesca 

4. Propriedade da embarcação 13. Peixes escassos 

5. Principais tipos de peixes capturados 

14. Sócio de colônia de pescadores, 

associação ou sindicato 

6. Espécies de peixes em declínio 15. Há fiscalização 

7. Espécies de peixes descartadas 16. Recebe seguro defeso 

8. Apetrechos utilizados 17. Dificuldades na pescaria 

9. Pesca como atividade principal  
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arrendadas. O uso de embarcações de madeira e operação manual das artes de pesca deveria 

causar pouco impacto aos ecossistemas, sendo que a pesca do litoral norte é 

predominantemente de caráter artesanal, sendo poucas modalidades consideradas industriais 

(ISAAC, 2006). 

Segundo Massamba (2016) a economia do Distrito Icoaraci, tem como base o é no 

Parque Industrial operando principalmente nos ramos de pesca, madeira, marcenaria, palmito 

e artesanato. A despeito de existir muitas empresas de pesca industrial, a maior parte do 

pescado fornecido no mercado local provém da pesca artesanal. 

Quanto ao tempo de atuação na pesca, a grande maioria (50%) atua entre 16 e 25 

anos, relatando que começaram cedo na pescaria, sendo uma atividade que passa de pai para 

filho. Pelo menos 20% atuam na pesca há 15 anos, 20% atuam na pesca há 45 anos e 10% há 

25 anos. Soares (2016) afirma que em muitos locais a pesca artesanal ocorre em família, com 

pais e filhos atuando no mesmo ofício, sendo uma atividade que passa por gerações. 

 

Figura 1 – Gráfico referente ao tempo de atuação na pesca. 

 

No que se refere às principais espécies capturadas, a dourada, Brachyplatystoma 

rousseauxii (Castelnau, 1855) representou 80% das capturas, relatadas por quase todos os 

pescadores como espécies alvo juntamente com as pescadas (Scianidae) (80%), seguidas do 

filhote Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819) (50%), bagres (20%), camurim 

Centropomus sp (10%), mandi (10%) e piramutaba Brachyplatystoma vaillantii 

(Valenciennes, 1840) (20%) (Figura 2). 
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Figura 2 – Gráfico com os principais tipos de peixes capturados pelos pescadores de Icoaraci, Pará. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Os principais peixes descartados são os de pequeno porte (70%), seguida das arraias 

(30%) citado pelos pescadores como um grupo de peixes sem mercado comprador além de 

ocupar muito espaço na embarcação e necessitar de muito gelo. Os pescadores afirmam ser 

uma espécie resistente, sendo geralmente devolvida viva ao ambiente de captura. Porém o 

mesmo não ocorre com outros peixes menores que são devolvidos já mortos. 

Quanto aos apetrechos de pesca, em sua grande maioria utiliza-se a malhadeira (80%) 

direcionada a pesca artesanal, 20% utilizam a rede de arrasto, principalmente na pesca 

industrial e os 10% restante utilizam o espinhel. O tipo de apetrecho com suas respectivas 

malhas estão diretamente relacionadas com a captura excessiva de indivíduos jovens, com 

tamanhos impróprios para a captura. Daí advém a importância da fiscalização e da 

capacitação em relação à legislação pesqueira. 

Todos os pescadores entrevistados tem a pesca como atividade principal, porém a 

maioria deles (60%) também possuem outras atividades paralelas ou no período do defeso, 

tais como a carpintaria, o transporte e/ou venda de açaí no verão, bastante relatado pelos 

pescadores que utilizam suas embarcações para o transporte do fruto das ilhas para a cidade. 

Todos os pescadores entrevistados utilizam o gelo para conservação do pescado após 

a captura e transporte, 60% deles utilizam o método de salga, porém, a maioria é para 

consumo próprio ou como disseram alguns entrevistados, a salga é utilizada quando o 
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pescado não pode mais se manter fresco, para que não haja perda total do pescado, o que 

pode se tornar um problema de saúde pública. Nesse ponto pode se enquadrar a capacitação 

dos pescadores, 40% deles afirmaram já ter feito algum curso relacionado à pesca, porém 

60% relataram nunca ter feito nenhum curso, daí advém a importância na capacitação de 

pescadores, principalmente no que se trata de qualidade do pescado. 

Dos pescadores entrevistado 70% afirmaram fazer parte da colônia de pescadores e 

associações de pesca, porém 30% afirmaram não fazer parte. O fato de fazerem parte ou não, 

está parcialmente ligado ao período de defeso, em que 70% conhecem o período do defeso 

associando-se à época de reprodução dos peixes, 30% não conhecem om período do defeso 

e não recebem o seguro, alguns já ouviram falar, porém alegam que a associação dos 

pescadores de Icoaraci não realiza o pagamento do seguro. 

Todos os pescadores entrevistados afirmaram conhecer que está havendo um declínio 

de todas as espécies que costumam ser capturadas por eles, alguns pescadores relataram não 

haver melhor local de pesca com maior abundância de peixes, pois cada vez mais é preciso 

adentrar para locais mais distantes para realizar a pesca. Alguns consideram os pequenos 

barcos como um fator limitantes às pescarias, por não oder ir a locais mais distantes para 

realizar as pescarias, outros alegam ser as grandes embarcações as causadoras de escassez 

das espécies. 

Porém de acordo com Fenny et al. (2001) os recursos pesqueiros são considerados de 

usos comum, no qual a exclusão de usuários potenciais é difícil e o uso do recurso por um 

determinado usuário reduz a disponibilidade para os demais, entretanto, o uso compartilhado 

permite que cada usuário subtraia um pouco daquilo que pertence a todos. Porém os 

pescadores geralmente possuem baixa renda e têm sido pouco considerados nas tomadas de 

decisão quanto ao manejo dos recursos pesqueiros.Todos os pescadores entrevistados 

afirmaram sentir dificuldades nas pescarias, eles associaram suas dificuldades às questões 

climáticas (chuva, ventos, marés e distância percorrida). 

A maioria dos pescadores vendem seus pescados para atravessadores (70%) e a 

minoria vende diretamente para os consumidores (30%) nos mercados de Belém ou no 

distrito e Icoaraci. Neste trabalho utilizou-se apenas a figura do atravessador, porém, podem 

existir outros intermediários entre pescadores e consumidores, tais como o balanceiro, que 

pode servir de intermediário para a venda ou somente pesar o pescado desembarcado para 

venda. 
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De acordo com Barthem e Fabré (2004) A Gestão Ambiental/Pesqueira é o conjunto 

de estratégias e articulação dos agentes sociais para proteger o meio ambiente, bem como 

dos grupos sociais que deles dependem, visando gerar e manter o uso sustentável dos recursos 

ambientais de forma a executar a política de uso dos ambientes e dos recursos pesqueiros. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da pesca leva a um crescimento do setor, e com isso 

transformações ocorrem. Até mesmo os pescadores artesanais precisam se organizar 

socialmente, precisam fazer parte de associações, receber capacitação, estar junto a 

pesquisadores e interagir a respeito da pesca consciente, entender quais os possíveis motivos 

que estão levando a pesca a um declínio, quais as possíveis soluções e como eles poderiam 

estar atuando de forma participativa para a melhoria do setor pesqueiro, pois uma melhor 

organização poderia influenciar diretamente no setor. 

A presença do setor público é de fundamental importância, uma maior e mais intensa 

fiscalização é necessária. A questão da qualidade do pescado é uma questão de saúde pública 

e um trabalho de educação ambiental, de aproveitamento de resíduos do pescado para os 

pescadores artesanais pode vir a gerar renda para as famílias dos pescadores. Um estudo 

integrado entre pescadores e pesquisadores, avaliando os estoques pesqueiros , auxiliando no 

que se refere ao ordenamento e manejo pesqueiro de forma participativa deve ser realizada. 
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RESUMO  

A bauxita é um minério de grande importância industrial, pois por meio dela se obtém o 

alumínio, mediante as atividades de mineração. O estado do Pará dispõe das maiores reservas 

de bauxita do Brasil e concentra cerca de 91% da produção para fins metálicos. O município 
de Juruti, no oeste paraense possui uma reserva de 700 milhões de tonelada métricas de 

bauxita que é gerida pela empresa Omnia Minérios Ltda, subsidiária da ALCOA Alumínio 

S.A na região. À vista disso, o estudo objetivou analisar a série histórica da exploração 

mineral de bauxita, apresentando a forma como sucedeu as etapas para o licenciamento 

ambiental do empreendimento, de modo a analisar os impactos socioeconômicos e 

ambientais gerados, assim como as ações mitigadoras tomadas pela empresa em vista do 

modelo Juruti Sustentável. O processo de licenciamento foi conturbado, no qual houve a 

solicitação pelo órgão ambiental de 52 condicionantes e 35 planos de controle ambiental, 

para a concessão da licença de instalação. Não obstante, os impactos socioeconômicos e 

ambientais foram significativos, uma vez que a comunidade local sofreu com a especulação 

imobiliária, bem como o aumento do custo de vida e da criminalidade, danos causados aos 

ambientes aquáticos e outros. Constatou-se, neste trabalho, que a partir da instalação e 

operação da empresa Omnia Minérios Ltda., houve intensas modificações na dinâmica 

espacial do município de Juruti, e este tendo que adaptar-se à infraestrutura e ao processo 

produtivo da mineradora, suscitando impactos exorbitantes no que se refere a economia, a 

cultura, a política e ao meio ambiente.  

Palavras-chave: Licenciamento. Bauxita. Comunidades 

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

A bauxita é uma rocha sedimentar cuja composição é dada, em sua maioria, a partir 

dos óxi-hidróxidos gibbsita, boehmita e diaspório encontrados em diferentes concentrações 

conforme sua localização geográfica. Em climas tropicais, a formação da espécie com 

gibbsita predominante, é favorecida em função do intemperismo ocasionado pela alternância 

de estações seca e úmida (SAMPAIO; ANDRADE; DUTRA, 2005). Este minério é de 

grande importância industrial, uma vez que é por meio dele que se obtém o alumínio, 

mediante as atividades de mineração. 

O Decreto nº 9.406 de 2018, que regulamenta o Código de Mineração, apresenta as 

principais etapas que compõe a atividade mineradora: A pesquisa mineral; a 

operacionalização do processo de extração a partir da remoção de estéril, britagem, extração 

mineral, o transporte do minério dentro da mina, o beneficiamento deste e o aproveitamento 

econômico do rejeito, do estéril e dos resíduos, além da armazenagem do produto mineral; e 

o fechamento da mina sendo necessária a recuperação da área degradada em virtude dos 

impactos ambientais provenientes da atividade (BRASIL, 2018). 

Em conformidade com a Resolução n° 001 de 1986 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) entende-se por impacto ambiental, o desequilíbrio causado no 

ecossistema por meio de ações antrópicas que afetam a saúde da população, bem como suas 

as atividades sociais e econômicas, além das relações entre os seres bióticos e os fatores 

abióticos, assim como as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Dessa forma, os 

empreendimentos que desenvolvem atividades, que utilizam de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou que são capazes de causar degradação 

ambiental, estão sujeitos ao licenciamento ambiental (BRASIL, 2011). Não obstante, a 

Resolução nº 237/97 do CONAMA define a atividade mineradora como sujeita ao 

procedimento administrativo que licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 

desses empreendimentos, visto que apresentam as características supracitadas. 

No Brasil, as principais reservas de bauxita estão concentradas nos estados do Pará, 

Goiás e Minas Gerais. Das quais o estado do Pará dispõe das maiores reservas do país e 

concentra cerca de 91% da produção de bauxita para fins metálicos. A empresa responsável 

pela mineração de bauxita no município de Juruti, no Estado do Pará, é a Omnia Minérios 

Ltda, subsidiária da Aluminium Company of America (ALCOA Alumínio S.A.) na região. 

Juruti possui uma reserva de 700 milhões de tonelada métricas, em que a capacidade 
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produtiva atual é de cerca de 5,3 milhões de toneladas por ano. O empreendimento, 

denominado Projeto Juruti, é formado pelas frentes de lavra, uma ferrovia para o transporte 

da bauxita às instalações de beneficiamento e um terminal portuário (MÁRIO MONZONI, 

2008; ABAL, 2017). 

 Tendo em vista a grande disponibilidade desse minério na região, sua alta capacidade 

produtiva e os consequentes impactos socioeconômicos e ambientais provocados pelas 

atividades desenvolvidas pela empresa subsidiária da ALCOA Alumínio S.A., este trabalho 

tem como finalidade analisar a série histórica da exploração mineral de bauxita pela empresa 

Omnia minérios Ltda, no município de Juruti, no estado do Pará, apresentando de que 

maneira ocorreram as etapas para o licenciamento ambiental do empreendimento, de modo a 

analisar os impactos socioeconômicos e ambientais gerados, assim como as ações 

mitigadoras tomadas pela empresa em vista do modelo Juruti Sustentável. 

2. METODOLOGIA 

O município de Juruti está localizado no extremo oeste do estado do Pará, na 

mesorregião do Baixo Amazonas e microrregião de Óbidos, fazendo fronteira com o 

município de Parintins, no estado do Amazonas, e situa-se entre as coordenadas geográficas 

02º 09' 08" de latitude sul e 56º 05' 32" de longitude oeste. Compreende uma área de 

8.305,454 km2 e possui população estimada em 56.908 habitantes (IBGE, 2018). 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Juruti 

 
Fonte: Autores (2019) 
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A realização da pesquisa ocorreu a partir da revisão bibliográfica de artigos 

científicos, revistas e sites eletrônicos, relativos aos anos de 2000 a 2018, referentes a 

implantação do empreendimento e exploração de bauxita pela empresa Omnia minérios Ltda, 

em Juruti. O presente artigo tomou como base o documento da Ação Civil Pública movida 

em face da empresa supracitada, além do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Projeto 

Juruti e a publicação “Juruti Sustentável: Uma proposta de modelo para o desenvolvimento 

local”, bem como a legislação ambiental brasileira vigente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 HISTÓRICO GERAL 

 O município de Juruti, com origem no século XIX a partir da aldeia indígena 

Munduruku, vivenciou ciclos econômicos baseados na extração do pau-rosa e da juta, porém 

essas atividades não o conduziram a um desenvolvimento contínuo. Destarte, a economia se 

concentrava em ações de subsistência, como lavouras temporárias, pesca, extrativismo 

vegetal e pecuária; e ações mercantis como comércios, serviços portuários e de alimentação. 

Contudo, a partir da implantação do Projeto Juruti, no ano de 2006, houve uma mudança 

abrupta no modo de vida tradicional da população (SOUZA; AZEVEDO FILHO, 2018). 

         A atuação da empresa ALCOA Alumínio S.A. no município de Juruti ocorreu a partir 

da década de 1990, por meio da subsidiária Omnia Minérios Ltda, quando adquiriu a 

Reynolds Metals que já realizava prospecção na região, dando continuidade ao processo de 

estudo para exploração da bauxita em uma região de 270 mil hectares a fim de avaliar a 

potencialidade das reservas. Após isso, foi observado que as reservas potenciais efetivas se 

concentravam em uma área de 50 mil hectares, compreendendo os platôs de Capiranga, 

Guaraná e Mauari (MÁRIO MONZONI, 2008; COSTA et al., 2011).  

3.2 O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O processo de licenciamento do empreendimento teve início no ano de 2004, quando 

houve a solicitação, pela empresa, das licenças prévia, de instalação e de operação. Para isso, 

foi necessário o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), desenvolvido pela empresa CNEC 

Engenharia S.A, para comprovar ao órgão ambiental a viabilidade da região em receber o 

empreendimento (MÁRIO MONZONI, 2008). Este deveria conter as seguintes 

infraestruturas: mina de bauxita, usina de concentração do minério, bacias de rejeitos, 

estruturas de apoio, abertura e pavimentação de estrada de rodagem, construção de ferrovia, 

construção de usina diesel elétrica e construção de porto (CNEC, 2005).  



 

 

501 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

Então, foram realizadas três audiências pública com o intuito de apresentar o 

empreendimento para as comunidades, a primeira no município de Juruti, a segunda em 

Santarém e a terceira na capital do estado do Pará, Belém (COSTA et al., 2011). No ano 

seguinte, as licenças foram concedidas pela SECTAM (Secretaria Executiva de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente). Contudo, a licença prévia foi concedida à Omnia Minérios 

Ltda. acompanhada de 52 condicionantes, que deveriam ser realizadas, para obtenção da 

licença de instalação, entre elas haviam 35 planos de controle ambiental, além de uma agenda 

positiva a ser desenvolvida em conjunto com a prefeitura do município para o 

desenvolvimento socioeconômico de Juruti (COSTA et al.,2011; MPF, 2005).  

Entretanto, ainda no ano de 2005, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério 

Público do Estado do Pará (MPE-PA) moveram uma Ação Civil Pública com pedido de 

liminar visando a declaração de nulidade da licença ambiental prévia - já concedida pela 

SECTAM à empresa Omnia Minérios Ltda - e de todas as licenças conseguintes do 

empreendimento, exigindo a transferência do licenciamento para o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), afirmando a incoerência da 

SECTAM quanto à competência da secretaria para licenciar o empreendimento (MPF, 2005).     

Os fatos elencados pelos MPF e MPE-PA que justificam a incompetência da 

SECTAM são dados em razão: da influência da extração do minério sobre dois estados da 

região Norte (Pará e Amazonas), sendo capaz de causar transformações no aquífero Alter do 

Chão e em 73 sítios arqueológicos já registrados, pois pertencem a uma área considerada de 

influência direta da atividade, esta área também contém espécies vegetais protegidas pela 

legislação ambiental (tais como castanheira, pau-cravo e pau rosa) e áreas de preservação 

permanentes; dos recursos minerais serem de domínio da União, assim como a área em que 

se explora a bauxita, onde há a necessidade de autorização para o desmatamento que deve 

ser emitida pelo IBAMA, segundo a Resolução nº 009/90 do CONAMA; e por possuir um 

porto situado nos limites do rio Amazonas que está sob jurisdição federal e que abrange 

alguns países da América Latina, sem que os estudos apropriados para compreender os 

impactos ambientais tenham sido analisados (MPF, 2005). 

Diante disso, é indubitável a incompetência por parte do órgão estadual de licenciar 

tal empreendimento, uma vez que a área de influência direta abrange também o município de 

Parintins, que faz fronteira com o município de Juruti e situa-se no estado do Amazonas como 

mostra a figura 1, incluindo sítios arqueológicos protegidos por legislação ambiental, o que 
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indica a necessidade de licenciamento por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Logo, o Estudo de Impacto Ambiental, realizado pela empresa 

CNEC Engenharia, foi considerado superficial e a concessão das licenças não considerou a 

proteção do patrimônio histórico a partir do instante em que não houve a solicitação de 

licença do IPHAN (MPF, 2005). Entretanto, a SECTAM declarou que não havia motivos 

para cancelar a licença da empresa, já que havia expedido a licença somada a exigências e 

condicionantes que deveriam ser cumpridas para manutenção da licença de Instalação 

(WANDERLEY, 2009).  

Entretanto, em 2006, começaram as obras de instalação do empreendimento e em 

2007, a licença de instalação foi renovada (MÁRIO MONZONI, 2008). A licença de 

operação foi concedida em 2009 pelo órgão ambiental estadual, dando início as atividades 

com produção de 2,6 milhões de toneladas por ano (COSTA et al., 2011). 

3.3 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

 Apesar do processo de licenciamento ser pautado nos estudos de impacto ambiental 

e na realização de audiências públicas, para a construção da infraestrutura da empresa 

ALCOA Alumínio S.A, foi desmatado uma área de 800 hectares, além de ser usado sete 

milhões de toneladas de trilhos, 110 mil dormentes, 28 milhões de m³ de terra e 400 mil m³ 

de brita (PEREIRA, 2009). Dessa forma, a magnitude das obras para a construção do porto, 

da ferrovia e da área de lavra impactaram diretamente 45 comunidades, cujo território era 

garantido pelo projeto agroextrativista criado pela Superintendência Regional do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), mas que foram alocadas em outras 

localidades (COSTA et al.,2011). 

 Desde o início das obras de instalação, em 2006, foi observado pela população o 

desmatamento ilegal na região do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) em Juruti 

Velho (BORGES, 2007). Além disso, foi denunciado aos MPF e MPE-PA os danos causados 

aos ambientes aquáticos, a redução do pescado, a dificuldade de locomoção dos ribeirinhos, 

e a redução da coleta da castanha do brasil, da andiroba e dos recursos da flora usados para 

fins medicinais (ALMEIDA, 2009). 

 Em 2007, o MPE-PA e o MPF emitiram uma recomendação SECTAM, de suspensão 

das licenças prévia e de instalação já concedidas à empresa Omnia Minérios Ltda, 

considerando os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes do empreendimento. 

Entre os impactos na área de saúde pública estão: o considerável aumento nos casos de 
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doenças sexualmente transmissíveis e de abortos na idade infantil, bem como o crescimento 

de doenças de veiculação hídrica (como a hepatite viral) por meio do Lago Jará e Igarapés 

da região, em decorrência da poluição desses corpos hídricos, havendo também a notória má 

qualidade do sistema de saneamento básico. E, assim como no setor de saúde pública, o 

campo da educação também não dispunha de recursos suficientes dado o crescimento da 

demanda populacional. Concomitantemente, foi observado o aumento da criminalidade, 

incluindo crimes como tráfico de entorpecentes, e prostituição de menores que outrora não 

era percebido na região (MPF, 2007).    

Segundo Silva (2017), a população que era de aproximadamente 23.000 no ano de 

1991, logo após a compra da Reynolds Metals pela empresa ALCOA, ultrapassou a marca 

de 50.000 habitantes no ano de 2014. Nos períodos de instalação e primeiro ano de operação 

do empreendimento, houve um crescimento mais acentuado na população, o que resultou na 

elevação do preço dos imóveis, cujo aluguel chegou a cerca de mil reais, o qual anteriormente 

custava em torno de quatrocentos reais. Atualmente, os preços dos imóveis decresceram com 

relação aos períodos de maior demanda, associado a isso, o surgimento de outros bairros no 

município contribuiu para essa redução. Paralelo a isso, a arrecadação de impostos no período 

de instalação possui valores muito discrepantes em relação ao período de operação, já que 

neste último, a empresa deixou de pagar tributos como taxa de execução de obras e de 

ocupação. 

A região sofreu com o impacto direto de uma reestruturação cultural, política e 

econômica, desestabilizando as antigas bases e introduzindo na população novos valores e 

costumes. A exemplo disso, Silva (2017) cita o atual funcionamento da única feira da cidade, 

que opera apenas uma vez por semana na venda de frutas e hortaliças, além da produção de 

farinha de mandioca, pela qual a região era antes conhecida e, hodiernamente, maior parte é 

exportada.   

3.4 O MODELO JURUTI SUSTENTÁVEL 

Diante dos impactos socioeconômicos e ambientais ocasionados na região e 

denunciados pelos moradores das áreas afetadas, a SECTAM solicitou a elaboração de uma 

agenda positiva de desenvolvimento, pautada na sustentabilidade, para liberação da licença 

de instalação, entretanto, publicada apenas no ano de 2008. Este documento foi desenvolvido 

pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade com o apoio da empresa ALCOA e intitulou-se 

“Juruti Sustentável: uma proposta de modelo para o desenvolvimento local”.  
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O modelo para a concepção da agenda seguiu quatro premissas: a participação de toda 

a população envolvida; a abordagem de território, que reconhece a não singularidade de 

Juruti como localidade atingida; o diálogo com o contexto global, regional e local; e a 

internalização na empresa, onde a sustentabilidade deve ser incorporada em todas as 

atividades desenvolvidas por esta. Além de um tripé de intervenção para mitigação dos 

impactos adversos envolvendo a criação de um conselho local; indicadores de 

desenvolvimento que monitoram as transformações socioeconômicas e ambientais da região 

e entorno; e um fundo de desenvolvimento sustentável (MARIO MONZONI, 2008). 

Segundo Silva (2017) as ações a serem cumpridas pela empresa ALCOA envolviam 

a construção de um hospital para atendimentos de média e alta complexidade e a reforma e 

ampliação do hospital municipal, a construção de uma escola do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, além da construção de dezesseis salas de aula para escolas 

municipais, a drenagem do Bairro Bom Pastor, ampliação das estruturas do aeroporto da 

cidade, doação de dois caminhões compactadores de lixo, construção de aterro sanitário 

municipal, construção de um poço no centro da cidade de Juruti e aquisição de terrenos às 

margens do Lago Jará para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As ações estabelecidas 

pela empresa não foram totalmente cumpridas e a realização das atividades deu-se 

posteriormente a época de maior necessidade, entretanto, é importante destacar que serviços 

como a reforma do hospital municipal e a construção das salas de aula, bem como o 

asfaltamento de vias, foram cumpridos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Constatou-se, neste trabalho, que a partir da instalação e operação da empresa Omnia 

Minérios Ltda., houve intensas modificações na dinâmica espacial do município de Juruti, de 

modo que a região precisou se adaptar a infraestrutura da mineradora, como também ao seu 

processo produtivo. Isto posto, é indiscutível que houve impactos exorbitantes no que se 

refere a economia, a cultura, a política e ao meio ambiente, visto que não foram mensurados 

acertadamente.  

Destarte, a empresa apresentou irregularidades quanto ao processo de licenciamento, 

em razão da SECTAM possuir incoerências quanto à competência de licenciamento. Por 

conseguinte, o EIA realizado pela empresa CNEC Engenharia foi considerado superficial, 

pois não abrangeu a proteção do patrimônio histórico, além das transformações no aquífero 

Alter do Chão, nos sítios arqueológicos e nas áreas de preservação permanentes.  
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Portanto, foi requerido pelo órgão licenciador o cumprimento de condicionantes para 

a concessão da licença de instalação, dentre elas estavam os planos de controle ambiental e 

uma agenda positiva (modelo Juruti Sustentável) que visa o desenvolvimento 

socioeconômico de Juruti. Contudo, além do modelo ser publicado somente dois anos após 

o início das obras de instalação do empreendimento, não foram cumpridas todas as ações 

estabelecidas pela ALCOA, no modelo, e as ações efetivas inauguraram posteriormente ao 

período de maior demanda. 
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RESUMO  

O presente trabalho trata da compreensão indivíduo e meio ambiente. A maioria da população 

da região amazônica vive em comunidades ribeirinhas. Possuem hábitos e costumes 

diferenciados da população urbana. Entretanto, não é por tratarmos do meio rural que a 

relação entre homem e natureza está em equilíbrio, pelo contrário. O estudo tem como base 

analisar a percepção ambiental dos problemas mais visíveis na comunidade ribeirinha do furo 

Beira da Costa -  ilha do Pacuí no município de Cametá – PA. Utilizamos a metodologia de 

pesquisa qualitativa e observacional. Foram feitas visitas nos dias 10 e 11 de outubro de 2017, 

com auxílio de um grupo de professores do Projeto Letrar e Alfabetizar. Como objeto de 

estudo, utilizamos 15 casas do Furo Beira da Costa, ilha do Pacuí. Através das observações 

podemos constatar que os principais problemas enfrentados pela comunidade estão 

relacionados a falta de saneamento básico. A soma destes fatores acarreta problemas no 

ambiente no qual estão inseridos, podendo interferir na saúde dos moradores. A educação 

ambiental pode ser um dos caminhos para se atingir melhorias no ambiente, entretanto, 

precisa estar alinhada a políticas públicas de maior impacto para melhorar a qualidade de 

vida destes ribeirinhos. 

Palavras-chave: Comunidade Ribeirinha; Amazônia; Meio Ambiente.  

Área de Interesse do Simpósio: Sociologia Rural. 
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1. INTRODUÇÃO  

O impacto ambiental generalizado devido ao desgaste dos recursos naturais a partir 

da globalização e juntamente a um estilo de vida consumista, o qual cria a desigualdade 

constante reforça a busca pelo ideal da sustentabilidade (ROOS; BECKER, 2012). A 

sustentabilidade em si pode ser entendida como uma das várias medidas a qual buscam criar 

um sistema capaz de se perpetuar para o futuro, garantindo o que precisamos para todos e 

conservando o que iremos necessitar. 

As crises ambientais geralmente costumam ser expressar em nível local e os 

moradores da região onde ocorrem costumam ser tanto as vítimas quanto os possíveis 

causadores do impacto (MARCATTO, 2002). Logo, é preciso analisar e compreender como 

as pessoas que vivem em certa localidade costumam se relacionar com o meio ambiente em 

que vivem, conservando-o ou apenas se beneficiando do mesmo. 

Além disso, em meio a diversos conflitos ocasionados na relação natureza x homem, 

a educação ambiental destaca-se como medida capaz de conscientizar, modificar o modo 

como nos relacionamos com a natureza e entender como a mesma pode estar sofrendo a ação 

dos nossos impactos, ampliando assim a visão que o indivíduo possui sobre o que está ao seu 

redor (JACOBI, 2004).  

Por fim, é necessária uma maior discussão sobre os problemas ambientais da 

atualidade e como estamos realizando nosso papel sobre os mesmos para assim aplicar a 

conscientização necessária sobre a sociedade e buscar desse modo amenizá-los. A partir 

disso, o presente trabalhou realizou uma análise qualitativa sobre os diferentes discursos dos 

moradores de Pacuí, localizada no município de Cametá – Pará, sobre as questões ambientais 

vigentes na região. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho é um estudo qualitativo e observacional de aspectos ambientais 

analisados em uma viagem no dia 10 e 11 de 2019 realizado no furo da Beira da Costa, 

município de Cametá –PA. Contamos com auxílio de integrantes do projeto Letrar e 

Alfabetizar, este projeto trabalha a formação de professores em comunidades ribeirinhas, 

nesta viagem deram ênfase nas questões ambientais.  



 

 

510 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

O município está localizado no estado do Pará- Brasil. Apresnta latitude 02º14'40" S 

e a uma longitude 49º29'45" O, com altitude de 10 metros. Possui uma população de 137.890 

habitantes. Densidade demográfica de 39,23 hab/km², com uma área de 3 081,367 km² 

(IBGE, 2019). Neste município foi selecionada uma comunidade ribeirinha para fazermos 

uma análise qualitativa e observacional dos problemas ambientais. 

A comunidade ribeirinha em questão está localizada no Rio Tocantins, na porção 

leste do município de Cametá, no estado do Pará. Este município possui uma área de 3.081,36 

km². Possui uma econômica voltada para o primeiro setor economico, com o trabalho da 

pesca artesanal, do extrativismo vegetal, do comércio, da produção agrícola, e ainda do 

serviço público (DIAS, 2016). 

Os moradores dessa região, assim como a maioria dos ribeirinhos amazônicos, vivem 

em casas de madeira situadas ao decorrer do rio. A economia é baseada na extração e venda 

de produtos regionais, frutas e pesca artesanal. Com relação a parte estrutural, não possuem 

unidades de saúde, contam apenas com auxulio de dois agentes comunitários e duas escolas. 

(TAVARES, 2014).  

No primeiro dia, 10 de outubro de 2019, foi feita uma reunião na escola para 

explicarmos o que iriamos fazer, além de administrarmos uma aula de educação ambiental, 

para conscientizar dos riscos que o descarte do lixo, de maneira indevida, podem interferir 

na saúde. Já no dia seguinte, 11 de outubro de 2019, foram feitas as visitas nas casas do furo 

Beira da Costa e as observações pertinentes. Os dados foram analisados de forma qualitativa 

e observacional, proporcionando observar situações do cotidiano daquele grupo estudado. 

Utilizamos entrevistas semiestruturadas, com objetivo de identificar os problemas ambientais 

enfretados pelos moradores desta localidade.  

Essas entrevistas foram diretamente nas casas dos moradores, foram escolhidos um 

membro de cada casa para serem entrevistados, totalizando 15 (quize) casas entrevistadas na 

ilha do Pacuí, Furo Beira da Costa, Cametá-Pá. Tiveram como foco questões-chave sobre o 

entendimento da população sobre os problemas ambientais e de saneamneto enfretados, se 

eles veem estes problemas relacionados à quetões de saúde e quais medidas eles tomam para 

descartar seus resíduos. 
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A escolha por metodologia qualitativos se deu em virtude de sua importância no 

âmbito da observação como ponto de partida uma vez  que a metodologia qualitativa é aquela 

que abrange questões do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às 

relações e às estruturas sociais (DIAS, 2016). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O reconhecimento da área de estudo foi feito nas casas em questão. Com relação ao 

seu modo de sobrevivência, constatamos que vivem principalmente, da pesca artesanal e 

criação de pequenos animais para alimentação, entretanto, a maioria destes animais, vivem 

em condições precárias de higiene. 

Quando questionados sobre a importância de preservar o meio ambiente, muitos 

demostraram saber da relevância deste assunto. Entretanto, alegaram que não possuem 

condições e suporte para descartar seus resíduos de maneira adequada.  

“A gente sabe, né, que tudo que a gente faz aqui, na natureza vai volta pra gente. 

que tudo que a gente bebe e come vem dela. Só que aonde tu quer que eu jogue o 

lixo se aqui ninguém vem recolher? ” Mario Siqueira, morador da Ilha do Pacuí 

– Furo Beira da Costa. 

Com relação ao abastecimento de água, a maioria das casas utilizam um sistema de 

filtro de zinco, implantado pela prefeitura. Entretanto, reclamam do mal gosto da água, além 

da demora para filtragem da água. Outros utilizam a água diretamente do rio. Tanto para 

atividades domesticas, quanto para ingestão direta, sem qualquer tratamento. Acarretando 

sérios problemas de saúde na população. 

“A gente vive adoente, meu menino, vive no médico. Queixa de diarreia, coceira, 

dor na barriga. E a gente sabe que é por causa da água, mas, né, não é sempre que 

a gente tem dinheiro pra comprar do barqueiro. Acaba gastando com remédio, com 

sofrimento, que eu acho que é a pior coisa, o sofrimento com febre, gripe e 

diarreia”. Joana Wanzeler, moradora da Ilha do Pacuí – Furo Beira da Costa. 

A falta de coleta de lixo, ou orientações para o descarte mais adequado, aumentam os 

riscos de contaminação da água e do solo. Uma vez que, estes resíduos são simplesmente 

descartados no solo, gerando a contaminação do solo, água e dos amimais e pessoas que 

entram em contato direto com estes ambientes poluídos.  

A população mais acometida por problema de falta de saneamento básico e 

ambiental são as crianças e adultos de áreas periféricas, com baixo nível 

socioeconômico, sanitário e educacional, pois acabam sendo esquecidos e tratados 

com descaso, o que compromete a dignidade dessas pessoas, que vivem sem 

instrução e informação e acabam agindo muitas vezes inocentemente ou por não 

haver a cultura de não poluir e preservar o meio ambiente, utilizando os recursos 
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da natureza não com sustentabilidade mas a título de sobrevivência (OLIVEIRA, 

1993). 

Um aspecto bastante relevante, desta contaminação é a possível presença de 

coliformes fecais na água, uma vez que seus banheiros não possuem um suporte de 

armazenamento de seus resíduos, e o mesmo, é despejado no rio quando ocorre as enchentes. 

Aumentando a proliferação de doenças epidêmicas, parasitológicas, zoonoses e 

contaminação do ambiente. 

Alguns ribeirinhos tentam deixar seu ambiente mais limpo, através da queima destes 

resíduos, entretanto, acabam agravando a situação por falta de conhecimento. Uma vez que 

estas queimadas geram lançamento de poluentes para a atmosfera, além de substancias 

tóxicas no ambiente. Além disso, nem todo resíduo é totalmente queimado, quando ocorre a 

enchente o mesmo é levado pela água e à contamina.  

Outros fatores importantes relacionados aos resíduos sólidos produzidos no meio 

rural são a queima e a deposição de lixo nas margens de cursos d’água; tais práticas 

prejudicam não apenas o aspecto visual do meio ambiente, mas, sobretudo, o solo, 

a água e o ar, o que, consequentemente, afeta a fauna e a flora, sem contar o próprio 

homem. Este tanto pode sofrer danos de modo direto, pela inalação, ingestão ou 

contato com a pele, quanto indireto, por doenças causadas por animais que vivem 

e se alimentam dos resíduos sólidos ou pela ingestão de verduras ou carne de 

animais contaminados (ROVERSI, 2013).  

Foi feita uma aula sobre educação ambiental com o intuído de instruir os mais novos, 

sobre a maneira mais adequada de descarte de seus resíduos. Lembrando de separar o 

orgânico, para reaproveita-lo em plantas, dos secos, como, garrafas petes para utilizar em 

outras atividades, exemplo, fabricação de brinquedos, jardins verticais, ou armazenamento 

de líquidos. 

Constatamos que esta comunidade vive em condições de saneamento inadequada. 

Além da falta de conhecimento e apoio para a destinação adequada de seus resíduos. Estes 

problemas sanitários e ambientais não podem serem resolvidos apenas pela população, 

precisam de uma parceria entre comunidade, governo e escola. A pratica de educação 

ambiental nas escolas são essenciais para que a longo prazo possam surgir efeitos 

significativos de melhorias na qualidade de vida desses indivíduos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos pode-se perceber que é necessário uma ação mais 

incisiva pela educação sobre a comunidade ribeirinha local, para desse modo instruí-los em 
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como tratar seus resíduos adequadamente evitando desse modo agravar sua condição atual e 

buscar assim reverte-la. 
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RESUMO  

O estudo realizado no mercado municipal de Mosqueiro, distrito de Belém, objetivou 

traçar o perfil sócio econômico dos consumidores e comerciantes bem como percepções 

higiênico sanitária das instalações. Foi observado que o mercado municipal estudado possui 

dezoito boxes que comercializam pescado, entretanto oito encontravam-se fechados no 

momento da coleta de dados, sendo que um dos comerciantes recusou-se a participar. Foram 

elaborados questionários distintos para comerciantes e consumidores. Os dados coletados 

demonstraram que os comerciantes geralmente começam a trabalhar com pescado muito 

cedo, o que explica a baixa escolaridade, obtêm renda apenas do comércio de pescado e 

muitos deles só conseguem uma renda melhor em períodos de maior movimentação no 

distrito, a comercialização do pescado é feita em boxes de alvenaria mesmo não tendo uma 

infraestrutura higiênico-sanitária ideal tem tido grande movimentação de vendas diárias e 

principalmente no período de veraneio (julho) e feriados prolongados, quando o volume de 

frequentadores no distrito aumenta. Os consumidores entrevistados por serem na sua maioria 

pessoas de nível de escolaridade elevada destacaram que o principal quesito em falta na 

comercialização é a higiene. Os aspectos aqui mencionados retratam as condições precárias 

do comércio de pescado no mercado municipal do distrito de mosqueiro o qual não se 

diferencia de outros mercados do estado, a realidade do comércio do consumo de peixe fresco 

no Pará está diretamente relacionada a baixa escolaridade, falta de informação e treinamento 

que por sua vez reflete na qualidade do pescado que chega à mesa do consumidor. Foram 

verificadas várias inconformidades nas instalações do mercado e no manuseio do pescado. 

As espécies Dourada e Filhote foram as mais comercializadas. A maioria dos consumidores 

eram predominantemente do gênero feminino, e com escolaridade alta. Os comerciantes 

apresentaram majoritariamente renda familiar em torno de um a três salários. 

Palavras-chave: Comercialização. Higiene. Consumo. 

Área de Interesse do Simpósio: Pesca e aquicultura  
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1. INTRODUÇÃO  

 Em função da elevada qualidade de sua proteína o pescado, além de ser fonte de 

lipídios, ácidos graxos, ômega 3, vitaminas e sais minerais, supera em valor biológico outras 

fontes de origem animal. Nos países da Europa e Ásia, o peixe é a proteína de origem animal 

mais consumida, tendo seu teor proteico variando entre 15 e 20%, conforme a espécie e o 

teor de gordura (COSTA et al., 2013).  

  De acordo com Soares e Gonçalves (2012) as etapas o qual o pescado é submetido 

até sua comercialização torna-o susceptível a diversos fatores levando à perda de qualidade, 

entre elas estão: físico, química, sensorial e microbiológica. Tais fatores interferem no grau 

de conservação e frescor do pescado. Nesse contexto, o peixe comercializado em feiras 

públicas, em condições precárias do aspecto higiênico-sanitário, tende a ser um disseminador 

de microrganismos patogênicos para o consumidor (BARBOSA, MONTEIRO e SILVA-

JÚNIOR, 2016). 

 Segundo Alcântara e Kato (2016) em um estudo com manipuladores de camarão 

fresco em Belém, todos os sete estabelecimentos estudados não estavam em conformidade 

em pelo menos um dos aspectos de manipulação e comercialização regulamentada pela 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Estes acreditam ainda que a falta de noções de boas práticas, reforçam a 

necessidade de treinamentos, conscientização e fiscalização intensiva nos ambientes de 

comercialização. 

 Assim, o controle de qualidade deve ser mantido em todas as etapas em que o pescado 

atravessa até chegar ao consumidor final, seguindo as recomendações dos órgãos 

competentes, garantindo assim a inocuidade dos produtos.  As não conformidades durante os 

métodos de conservação e nas técnicas de processamento podem levar danos ao consumidor 

e ao comércio (EMBRAPA, 2018). 

 Estudos sobre a realidade dos mercados e feiras livres da região faz-se necessária para 

auxiliar em medidas mais eficazes de fiscalização e ação do Estado sobre esta problemática 

que abrange boa parte da população, assim como dar suporte para ações corretivas e medidas 

preventivas. Nesse sentido o presente estudo teve como objetivo traçar o perfil sócio 

econômico dos consumidores e comerciantes bem como percepções higiênico sanitária das 

instalações por parte dos consumidores de pescado do mercado municipal do distrito de 

Mosqueiro–PA. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

1. Área de estudo 

A pesquisa foi realizada no mercado municipal localizado no distrito de Mosqueiro-

PA em maio de 2015. A Ilha do Mosqueiro situa-se na porção leste do Estuário Guajarino, 

contida na região nordeste do Estado do Pará. Localiza-se geograficamente entre as 

coordenadas 01° 04’ 11’’ a 01° 13’ 42’’, de latitude Sul, e 48° 19’ 20’’ a 48° 29’ 14’’, de 

longitude Oeste de Greenwich (SALES et al., 2018).  

2. Tipo de pesquisa 

 Foram utilizados questionários semiestruturados distribuídos à quatorze 

consumidores de maneira aleatória. Onde foram abordadas questões socioeconômicas, 

preferência quanto à espécie consumida e noções de não conformidade das feiras. 

 Para obtenção de informações dos comerciantes os questionários foram distribuídos 

de acordo com o número de “boxes” dispostos na feira, que correspondia a um total de 

dezoito boxes, porém apenas dez estavam em funcionamento, totalizando dez comerciantes, 

no entanto um não aceitou participar das entrevistas gerando um total de nove comerciantes 

entrevistados. Os questionários voltados para os comerciantes continham questões para 

obtenção de informações socioeconômicas, noções de qualidade, procedência do pescado, 

espécie mais comercializada e quantidade. 

3. Análise de dados 

 Os dados descritivos e qualitativos obtidos a partir das entrevistas foram tabulados 

em planilha eletrônica com o auxílio do software Microsoft Excel para posterior elaboração 

de gráficos e tabelas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 Foi observado que o mercado municipal estudado possui dezoito boxes que 

comercializam pescado, sendo possível verificar a venda direta ao consumidor durante todos 

os dias da semana, com maior número de consumidores aos finais de semana, feriados e 

durante o veraneio no mês de julho, onde foi relatado que este é o período de maior 

movimento.  

Observou-se que o mercado municipal é um prédio antigo, possui estrutura de 

alvenaria e é dividido por setores: Frutas, verduras e legumes, carne bovina e a parte principal 

do referido trabalho que é o setor destinado à venda do pescado, este dividido em dezoito 

boxes, onde no momento da realização da pesquisa alguns não estavam em funcionamento, 
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verificou-se que a estrutura do prédio necessita de reformas, pois as paredes apresentavam 

infiltração e os próprios boxes não seguem a legislação adequada para a comercialização de 

pescado visto que em sua maioria não possuem pias para higienização das mãos.  

O pescado fica exposto diretamente no balcão de pedra, ou em cima de pedaços de 

papelão, que são fontes de contaminação e proliferação agentes patógenos, sem gelo para sua 

conservação e são constantemente manipulados, pois a maioria dos consumidores solicita a 

imediata retirada das vísceras, sendo esta ação realizada em cima de cepos de madeira já 

bastantes deteriorados pela ação do tempo de uso. Corroborando com o presente estudo, 

Souza e Atayde, (2017) realizaram pesquisa em uma feira do pescado em Santarém PA, e 

constataram a utilização de tábuas de madeira. A utilização de tábuas de madeira contribui 

com o acúmulo de água nas frestas e consequentemente propicia no crescimento de patógenos 

que podem vir a causar contaminação no alimento (SILVA-JÚNIOR, FERREIRA e 

FRAZÃO, 2017). 

Segundo Correia e Roncada (1997) a venda de alimentos em feiras, principalmente 

de origem animal podem levar a alterações na qualidade dos produtos, uma vez que esses 

ficam expostos nas barracas de forma inadequada sem refrigeração e sem proteção contra 

insetos e partículas presentes no ar. Tendo em vista que o quesito higiene foi um dos itens 

mais citados pelos consumidores, porém ainda assim costumam adquirir o pescado em 

mercado e às vezes em supermercados (Figura 6). 

Os preços dos peixes de mesma espécie pouco variaram e mesmo dentre os 

comerciantes, visto que a fonte de fornecimento geralmente é a mesma. A grande maioria 

dos consumidores entrevistados eram turistas, o que mostra o forte caráter turístico do local 

e um apreço do pescado lá comercializado. 

Não foi observado o uso de vestimentas, práticas de higiene para a manipulação do 

pescado, equipamentos apropriados para garantir a qualidade do produto e a isenção de 

microrganismos patogênicos provenientes de contaminação, tampouco equipamentos de 

segurança para manutenção da saúde dos comerciantes estando esta feira em 

desconformidade com a portaria Portaria Nº 326/1997 (BRASIL, 1997) que estabelece 

práticas de higiene necessárias a todos os estabelecimentos manipuladores ou de 

industrialização de alimentos entre eles estão os hábitos frequentes de lavar e desinfetar as 

mãos, placas de avisos contendo a forma correta de lavar as mãos, manter uniformes, botas, 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

toucas e luvas protetores sempre limpos, evitar hábitos de má conduta, como tossir, espirrar 

e falar desnecessariamente.  

Todos os peixes do mercado são comercializados em forma in natura expostos a 

temperatura ambiente no horário comercial e o que não é comercializado é acondicionado 

em caixas com gelo. As espécies mais comercializadas podem ser observadas na Figura 1, 

sendo a Dourada (Brachyplathystoma rousseauxii, Castelnau, 1855) e Filhote 

(Brachyplathystoma filamentosum, Lichtesntein,1819) comercializados por todos os 

vendedores entrevistados. Em estudo realizado por Mangas et al., (2016) no município de 

Belém, constataram que as espécies Dourada e Filhote eram as mais compradas pelos 

consumidores. Esses resultados podem justificar o fato de todos comerciantes do mercado 

municipal de Mosqueiro comercializarem essas espécies, devido a demanda. 

 

Figura 1 – Gráfico das espécies mais comercializadas no mercado municipal localizado no 

distrito de Mosqueiro-Pa. 

 
 

 

Observou-se que todos os comerciantes são do gênero masculino, enquanto que a 

faixa etária (Figura 2) e renda familiar (Figura 3) dos mesmos, além do tempo de serviço, 

demonstram que esta atividade é desenvolvida desde muito cedo, ainda na adolescência, o 

que explica a baixa escolaridade (Figura 4), durante as entrevistas a maioria dos comerciantes 

afirmam que não desenvolvem outras atividades informais para o complemento da renda. 
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Figura 2: Gráfico da faixa etária dos comerciantes entrevistados. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico da renda familiar dos comerciantes entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Alcântara e Kato (2016) é importante destacar que o perfil dos 

manipuladores investigados, a baixa escolaridade e a idade avançada reportam a importância 

de treinamentos voltados às características específicas deste grupo a partir de uma linguagem 

didática e objetiva; a falta de capacitação impede a garantia da comercialização de um 

produto inócuo, a mesma deveria ser de responsabilidade do governo.  

Compete aos órgãos responsáveis uma maior fiscalização para melhor orientar e 

evitar que não conformidades estejam presentes nos locais de comercialização, desta maneira 

o comerciante oferece um produto e qualidade e maior retorno financeiro (ALVES e 

TEÓFILO, 2016). 

  

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Figura 4: Nível de escolaridade dos comerciantes. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Os consumidores, por sua vez, eram a maioria do gênero feminino (Figura 5) com 

50% apresentando ensino superior (Figura 6) e faixa etária predominantemente adulta, 

diferindo do estudo realizado Mangas et al., (2016) onde 58,50% dos consumidores 

entrevistados eram do gênero masculino. 

Figura 5: gênero dos consumidores entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os consumidores entrevistados por serem na sua maioria pessoas de nível de 

escolaridade elevada (figura 6) destacaram que o principal quesito em falta na 

comercialização é a higiene, além do que treinamentos e palestras com os manipuladores, 

poderiam melhorar a aparência do mercado, melhorias na estrutura do prédio e condições 

higiênico-sanitária nos boxes já seria um problema de âmbito da Prefeitura de Belém.  

No entanto os consumidores relataram que procuram por pescado no mercado por ser 

um local confiável, com opções diversificadas de pescado os quais sempre encontram o peixe 

de sua preferência (figura 7) e preço acessível. Constatou-se que as espécies Filhote e 

Dourada são as mais consumidas pelos entrevistados (figura 7), corroborando com o 

resultado anterior, onde as mesmas espécies são também as mais comercializadas. Nesse 

contexto, Dutra, Binotto e Mauad, (2014) afirmam que o consumidor desenvolve sua 
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Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

preferência individualmente, onde cada indivíduo adquire determinado produto de acordo 

com a percepção do que mais lhe agrada baseado em suas necessidades 

 

Figura 6 – Escolaridade dos consumidores de pescado do mercado municipal localizado no 

distrito de Mosqueiro-Pa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Gráfico das espécies mais consumidas pelos entrevistados no mercado municipal 

localizado no distrito de Mosqueiro-Pa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os aspectos aqui mencionados retratam as condições precárias do comércio de 

pescado no mercado municipal do distrito de mosqueiro o qual não se diferencia de outros 

mercados do estado, a realidade do comércio do consumo de peixe fresco no Pará está 

diretamente relacionada a baixa escolaridade, falta de informação e treinamento que por sua 

vez reflete na qualidade do pescado que chega à mesa do consumidor, além do descaso dos 

órgãos públicos com as instalações e fiscalização. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram verificadas várias inconformidades nas instalações do mercado e no manuseio 

do pescado. 

As espécies Dourada e Filhote  foram os mais comercializados. 

Os consumidores entrevistados apresentaram preferência pelas espécies Dourada e 

Filhote, sendo os mesmos predominantemente do gênero feminino, e com escolaridade alta. 

A maioria dos comerciantes (77%) possuem renda familiar em torno de um a três 

salários. 
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RESUMO 

O crescimento econômico de uma sociedade, em qualquer parte do mundo, está 

diretamente ligado à disponibilidade de um sistema de transporte, quando se trata de um 

ponto inquestionável para uma população, com isso o objeto de estudo é os motoristas de 

ônibus. Com a relevância e a importância das questões envolvendo a saúde dos 

trabalhadores de ônibus urbanos, se justifica o objetivo de se estudar os riscos e 

vulnerabilidades ocupacionais e ergonômicos que, os afetam especificamente os 

profissionais do município de Ananindeua (PA), no que diz respeito aos aspectos de sua 

profissão, dando ênfase na relação entre suas condições de trabalho, saúde e bem-estar, 

sendo assim, necessário uma analise de como esses riscos podem exerce influência sobre 

os processos de desempenho e de adoecimento dos trabalhadores rodoviários, segundo a 

ótica dos mesmos. O objetivo deste estudo foi de identificar os riscos ergonômicos e a 

vulnerabilidade ocupacional que afetam direta ou indiretamente os motoristas de ônibus 

no município de Ananindeua-PA. O estudo é de caráter qualitativo e quantitativo, tendo 

como principais instrumentos a entrevista com 19 motoristas e a utilização da Escala 

Multidimensional de Avaliação da DOR, para a coleta de dados. Sendo assim, possível a 

realização das análises tanto de caráter qualitativa e quantitativa. Sobre o motor do ônibus, 

os motoristas relataram que o ruído é o grande fator de incomodo, pois eles ficam expostos 

durante toda sua jornada de trabalho diária. Bem como, as condições de trabalho e de saúde 

dos motoristas de entrevistados podem ser consideradas fontes de distúrbios psíquicos e 

demais tipos de adoecimentos. Os dados apresentados sugerem a necessidade de medidas 

para enfrentar os problemas de saúde e segurança, acometidos da atividade desenvolvida 

pelos motoristas. 

Palavras-chave: Transporte. Ambiente de trabalho. Saúde do trabalhador. 

Área de Interesse do Simpósio: Saúde pública. 
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1.INTRODUÇÃO 

O crescimento econômico de toda a sociedade, em qualquer parte do mundo, está 

diretamente ligado à disponibilidade de um sistema de transporte. Trata-se de um ponto 

inquestionável para uma população, sem um avançado meio de transporte, tenha 

dificuldade em seu desenvolvimento (BARBOSA, 2016). 

O trabalho industrializado, mecanizado e a automatizado, associado a uma busca 

acelerada pela produtividade e pela qualidade, vêm impondo condições extremamente 

prejudiciais à saúde humana como um todo (AMARAL, 2010). 

Assim a saúde do trabalhador deve ser avaliada dentro dos aspectos ocupacionais, 

seja físico, químico, biológico, mecânicos, psíquicos e sociais. Os especialistas em saúde 

ocupacional necessitam verificar por meio de um trabalho preventivo, os fatores 

ambientais de risco na empresa para evitar as doenças ocupacionais. Além disso, o 

trabalhador necessita de uma abordagem abrangente, visto que para detectar um indivíduo 

doente, é necessário atentar para uma série de características, como a tarefa executada no 

trabalho, as relações interpessoais, a aptidão física, o estilo de vida, a categoria 

profissional, dentre outras (MENDES; LEITE, 2004). 

Diversos estudos já realizados descrevem, o contexto de trabalho dos motoristas 

de ônibus e a partir destes é possível compreender que o ato de dirigir é uma tarefa 

altamente estressante, principalmente para estes profissionais e há vários os fatores que 

podem afetar o seu desempenho (ALMEIDA, 2004). 

De acordo com a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais – ABHO 

(2017), no trabalho os riscos são classificados como riscos ambientais (físico, químico e 

biológico) e riscos de segurança (mecânico e ergonômico), além do risco de acidentes. O 

que difere os dois primeiros riscos é que o primeiro se propaga pelo ambiente e o segundo 

é um risco estático. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi de identificar os riscos ergonômicos 

e a vulnerabilidade ocupacional que afetam direta ou indiretamente os motoristas de 

ônibus no município de Ananindeua-PA. 

 

2.METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada com uma determinada empresa de transportes público, 

localizada no município de Ananindeua-PA. Tendo como público alvo os motoristas 
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Atualmente a Empresa conta com a colaboração de 40 funcionários e uma frota de 30 

veículos, operando algumas linhas urbanas em Belém-PA e Ananindeua-PA, e diversas 

linhas metropolitanas fazendo a ligação entre os dois municípios, sendo esta sua maior 

operação. 

A pesquisa possui caráter qualitativo e quantitativo, tendo como principais 

instrumentos a entrevista com os motoristas, que foi realizada por meio da aplicação de 19 

questionários e a utilização da Escala Multidimensional de Avaliação da DOR – 

EMADOR (Figura 1 e 2), para a coleta dos dados. Antes do início da coleta de dados, os 

participantes assinaram um Termo de Consentimento livre e Esclarecido (TCLE). 

Podendo assim ser possível à realização das análises tanto de caráter qualitativa e 

quantitativa. 

Segundo Sousa et al. (2010), a EMADOR deve ser aplicada seguindo as seguintes 

instruções: 

1. O profissional solicitará ao cliente que julgue a intensidade de dor utilizando os 

valores de 0 a 10, na qual 0 indica “sem dor”, 10 “dor máxima” e os outros escores, de 2 

a 9, deverão ser utilizados para indicar níveis intermediários de dor sentida. 

Posteriormente, marcar no gráfico o valor atribuído de acordo com o horário. 

2. O trabalhador também deverá assinalar um ou mais descritores que caracteriza 

a dor percebida. Posteriormente, o profissional deverá marcar com “x” no gráfico o(s) 

descritor(es) escolhido(s) de acordo com o horário. Este espaço deverá ser preenchido após 

a dor percebida ser caracterizada como aguda ou crônica, conforme descritores e 

respectivas definições. 

O trabalhador indicará a localização da dor percebida. Após visualizar a figura desse 

instrumento, deverá situar a(s) área(s) pertinente(s) e registrar no gráfico conforme o(s) 

número(s) correspondente(s) no corpo humano, seguindo o horário da(s) dor (es) percebidas.  
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Figura 1 – Escala usada para mensurar a dor, EMADOR. 

 

Fonte: Sousa et al., (2010). 
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Figura 2 – Esquema mostrando as áreas onde são sentidas as dores. 
 

Fonte: Sousa et al., (2010). 

 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os trabalhadores que participaram da pesquisa apresentaram faixa etária entre 20 

a 45 anos de idade. Na Figura 3, temos o percentual de trabalhadores por idade. 
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Figura 3 – Faixa etária dos trabalhadores, entrevistados. 

 

Sobre o motor do ônibus, os motoristas relataram que o ruído é o grande fator de 

incomodo, pois eles ficam expostos durante toda sua jornada de trabalho diária, como 

mostra a Figura 4. O ruído, além de ser potencial causador de surdez ocupacional, pode 

também agir na saúde mental do motorista profissional. 

 
Figura 4 – Percentual de motoristas, que sentem incomodo causado pelo motor. 

 

 
 

Sendo o motorista vulnerável a este fator, pois em momento algum do dia, usam 

qualquer tipo de aparelho de proteção auricular, haja vista que, a empresa não fornece 

qualquer tipo de equipamento de proteção individual – EPI, para os trabalhadores. 

Conforme Mendes (1997), mostra que a chance de encontrar doenças no aparelho 

auditivo em motoristas profissionais são 2,7 vezes maiores se comparadas a motoristas 

convencionais. 

Os trabalhadores expostos ao excesso de ruído estão mais propensos à surdez 

ocupacional, assim como pode levara uma modificação do seu comportamento associado 

ao barulho constante. A fadiga e a irritabilidade são exemplos de reações relatadas por 

profissionais que ficam expostos a ruídos intensos. Desse modo, a poluição sonora vem a 

ser um perigo à saúde pessoal, à estabilidade emocional e à eficiência do motorista. 
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Em relação às condições ambientais, houve uma grande insatisfação dos motoristas 

quanto ao calor excessivo dentro dos veículos que apontaram ser insuportável devido 

também ao calor que sai do motor do ônibus, já que este se encontra ao lado do motorista 

e, o mini ventilador que, deveria se utilizado não é, pois precisa de manutenção diária e 

nem todos os ônibus tem o aparelho de ventilação. 

De acordo com Grandjean (1998), informa que a sensação de desconforto pode ser 

um incômodo ou até um tormento, conforme a intensidade da perturbação do equilíbrio 

calórico. Tais perturbações são acompanhadas de alterações funcionais, que atingem todo 

o organismo, sendo que o calor excessivo leva primeiro a um cansaço e sonolência, 

reduzindo a prontidão de resposta e aumenta a tendência às falhas. 

O assento é na maior parte das vezes a principal causa das dores nas costas, pois 

em muitos veículos os itens ergonômicos mínimos necessários para o conforto e maior 

adequabilidade do trabalhador ao instrumento de trabalho não são atendidos, como pode 

ser visto na Figura 5. O tipo de câmbio e direção nos veículos são também elementos 

ergonômicos importantes para evitar a fadiga do profissional e o surgimento de doenças 

decorrentes dessa atividade. 

Os motoristas afirmaram também que varia de ônibus para ônibus, pois os mais 

novos possui uma cadeira menos desconfortável enquanto que os mais antigos têm 

cadeiras bem mais desconfortáveis, devido seus desgastes e situação deteriorada do 

veículo. 

Segundo Mendes (1997), a sobrecarga muscular do motorista é intensa, pois a troca 

de marcha é feita mais de mil vezes por jornada de trabalho. Desta forma, o uso de câmbio 

automático e da direção hidráulica são alternativas que, diminuem a fadiga e o cansaço 

muscular do profissional. 
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Figura 5 – Percentual de motorista que acreditam que a cadeira é desconfortável. 

As condições de trabalho e de saúde dos motoristas entrevistados podem ser 

consideradas, fontes de distúrbios psíquicos e demais tipos de adoecimentos, devido às 

condições ambientais que, levam ao estresse, como mostra a Figura 6. 

Conforme afirma LIPP (1998), que o termo estresse foi utilizado pela primeira 

vez, em 1926 por Hans Selve, sendo denominado como “um desgaste geral do 

organismo”, provocado pelas alterações psicofisiológicas, provocadas quando a pessoa 

se vê imposta a enfrentar uma situação que desperte uma emoção forte, seja boa ou má. 

Logo, o estresse resulta da interação entre a pessoa e o mundo em que ela vive. E assim 

esse feito faz com que o homem adoeça. 

Os fatores estressantes podem variar quanto à sua natureza, abrangendo desde 

componentes emocionais, como por exemplo, frustração, ansiedade, perda, até 

componentes com base biológica, ambiental e física, como é o caso do ruído excessivo, 

da poluição, da temperatura, sobrecarga de trabalho, etc (BALLONE, 2002). 

Figura 6 – Percentual de motoristas que se sentem estressados durante e depois das atividades. 
 

 

A ausência da ginastica laboral no ambiente de trabalho para os profissionais do 

setor de transporte é preocupante, já que as doenças que atingem os trabalhadores que 

estão sujeitos a uma intensa jornada de trabalho diária, se faz necessária. Contudo, na 
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opinião dos profissionais ela seria importante. Porém, ela é ausente, como mostra a Figura 

7. 

Para Maciel (1998) e Codo (1998), a ginástica laboral tem por objetivo principal a 

prevenção de doenças ocupacionais, e deve ser realizada nos locais de trabalho, três vezes 

por semana, ou diariamente, por períodos que variam de 8 a 12 minutos, antes, durante ou 

após a jornada de trabalho. 

A ginástica laboral, segundo ZILLI (2002), é uma prática desenvolvida dentro da 

empresa que consiste em exercícios específicos realizados no próprio local de trabalho, 

com a intensão de proporcionar ao trabalhador uma preparação da estrutura corporal e 

aquecimento corporal, melhorar a circulação com a retirada de resíduos metabólicos, 

modificar a postura no trabalho, reabastecer os depósitos de glicogênio e prevenir a fadiga 

muscular e reduzir o estresse, aliviar as tensões, reduzir os índices de desavenças no 

trabalho e em casa, tendo como consequente melhoria da função social. 

Figura 7 – Ausência da prática da ginastica laboral durante a jornada de trabalho. 

 

Os resultas deste trabalho, colaboram com outros descritos na literatura e 

reafirmam a importância de futuros estudos e de se olhar com mais cuidados para os 

motoristas de ônibus e dos profissionais do transporte como um todo. 

 
4. CONCLUSÃO 

Os resultados preliminares apresentados sugerem a necessidade de medidas para 

enfrentar os problemas de segurança e de saúde colocados pela atividade de trabalho no 

setor de transporte tornando-se urgente a ampliação do debate público sobre as condições 

de trabalho dos profissionais neste setor.  
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