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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 partiu das análises de conhecimentos prévios e pós, referente as atividades 

da disciplina estágio supervisionado I - vivências em espaços não formais (ES I – VENF) e a 

visita de campo realizada em seis ambientes não formais do município de Conceição do 

Araguaia - PA, com graduandos do 5º semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais 

- Habilitação em Química da UEPA. Consequentemente, o trabalho dedicou-se em analisar as 

contribuições dos espaços não formais para a formação inicial de professores e divulgação 

científica no ensino de Ciências, foi proposto também a caracterização dos espaços não formais 

da região, com potencialidades formativas para o ensino de Ciências. Na coleta de dados, 

adotou-se a abordagem qualitativa e para a interpretação dos dados coletados utilizou-se como 

método a Análise Textual Discursiva (ATD), que permitiram a construção de categorias 

principais e produção de metatextos, a partir dos resultados obtidos com os questionários pode-

se evidenciar que os graduandos descreveram o espaço não formal como “ambiente não 

escolar”, porém não desenvolveram com clareza a compreensão sobre divulgação científica. 

Com as análises dos formulários foi possível descrever algumas características dos espaços 

visitados, e quais suas potencialidades e desenvolvimento de atividades formativas para o 

estágio do curso.  

 

Palavras-chave: Espaços não formais. Estágio supervisionado. Divulgação científica.  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório no processo de 

formação docente. Quando realizado seguindo os pressupostos de integração teoria e prática e 

segundo Pires e Queiros (2016) proporciona aos professores em formação inicial, experiências 

fundamentais para o exercício da futura profissão.  

Cumprindo o disposto na Resolução nº 2/2002 em seu artigo 1º, inciso I, o Estágio 

Supervisionado do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade do Estado do 

Pará com suas respectivas habilitações, possui 400h (quatrocentas horas) de prática como 

componente curricular, desta carga horária, 100h (cem horas) é destinada para a vivência do 

estágio em espaços não formais (SILVA et al., 2015). 

O Estágio Supervisionado I: Vivências em Espaços Não Formais (ES I-VENF), 

acontece no 5º semestre letivo do curso e de acordo com o Manual de estágio da licenciatura 

em Ciências Naturais são apresentadas algumas atividades durante a disciplina (UEPA, 2014). 

Desenvolver atividade relacionadas a educação formal e/ou informal na 

área das ciências naturais dentro do planetário ou outros espaços 

similares, e/ou desenvolver atividades práticas de Química, Física e 

Biologia nos laboratórios da UEPA ou escolas públicas, e/ou realizar 

atividades que tratem de temas referentes às ciências naturais em 

museus, e outros centros de pesquisas, e/ou desenvolver projetos com 

temas relevantes na área de atuação do curso para a comunidade.  

No entanto, para que o professor, no papel de orientador do estágio, possa contribuir 

com a formação do graduando, no que tange ao desenvolvimento das atividades descritas no 

manual de estágio, é essencial ter conhecimento sobre os espaços não formais existentes no 

município onde conduzirá a disciplina, assim como o reconhecimento das potencialidades 

desses espaços.  

Para Melo et al. (2014) que muitos acadêmicos quando estão dentro de um ambiente 

não formal, passam por despercebido dentre as diversas oportunidades, como a de atrelar o 

conhecimento naquele espaço aos conteúdos específicos estudados dentro da universidade e 

além de envolver a comunidade ou até mesmo desenvolver pesquisas científicas. 

Acredita-se também que muitas competências e habilidades não são exploradas durante 

a disciplina, como a de desenvolver trabalhos de educação formal e/ou não formal, proposto 

pelo manual de estágio, além de envolver a comunidade nesse processo, que de certa forma 

contribui para a reflexão e processo de educação e divulgação cientifica. 

            Sendo assim, determinou-se como objetivos desse trabalho i) analisar as concepções 

sobre espaços não formais e divulgação cientifica de uma turma de graduandos do campus VII; 
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ii) caracterizar espaços não formais no município de Conceição do Araguaia para as aulas da 

disciplina ES I- VENF e avaliar as possíveis contribuições desse estágio para a formação dos 

graduandos envolvidos na pesquisa 

2. METODOLOGIA  

           A pesquisa que direciona este trabalho é de cunho qualitativa, que segundo Moreira e 

Caleffe (2006) é responsável por analisar características de cenários e indivíduos, que não são 

facilmente representados numericamente. O público da pesquisa foram 30 graduandos do Curso 

de Licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação em Química da UEPA - Campus VII, 

cursando a disciplina ESI-VENF, o período do estudo ocorreu em 16 de março de 2018 (início) 

e 16 de abril de 2018 (término) da disciplina. 

Os procedimentos da coleta de dados dividiram-se nas seguintes etapas: Levantamento 

de conhecimentos prévios, no qual foi aplicado o questionário prévio antecedendo ao início da 

disciplina ES I-VENF; A caracterização de espaços não formais e planejamento de atividades, 

no qual foi feita a visita de campo com 18 alunos que se voluntariaram e divididos em 6 

gruposde 03 pessoas; O levantamento de conhecimentos construídos, realizado ao término da 

disciplina ESI-VENF foi aplicado o pós questionário. 

Estratégia de análise para interpretação dos dados coletados para os questionários pré e 

pós, adotou-se a análise textual discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2006), que 

consiste em uma abordagem para análise de informações textuais, que percorre entre as análises 

qualitativas de discurso e conteúdo e que segundo Moraes (2003, p.193) é um: 

“Processo auto-organizado de construção de compreensão em que 

novos entendimentos emergem de uma sequência recursiva de três 

componentes: a unitarização; a categorização; o captar do novo 

emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada”. 

A unitarização é uma etapa da ATD onde são extraídos por meio da leitura em detalhes, 

fragmentos com maior significação no texto, como exemplo: (7)...”outros ambientes como um 

espaço para se aprender”; (8)...”espaço fora do escolar ou acadêmico, no qual se adapta às 

diferentes formas de conteúdos”, respectivos fragmentos extraídos do primeiro quesito do 

questionário prévio.  

O primeiro quesito do questionário prévio, referia-se ao “O que você entende sobre 

espaço não formal para o ensino de ciências?”. Em seguida pode-se obter as unidades de 

significado, essas são sempre marcadas em função dos propósitos da pesquisa (MORAES, 

2003, p. 195), como exemplo em destaque do primeiro quesito do prévio questionário: 1. Sala 
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de aula– ambiente não escolar – ciência em todo ambiente; 2. Outro espaço para aprender – 

não escolar – Ciência no cotidiano; 3. Química, Física e Biologia – Compreender a ciência 

fora do ambiente escolar; 4. Espaço não escolar – Interesse do aluno - trabalhar conhecimento 

cientifico – diferente de uma instituição de ensino. 

Segundo Moraes (2003, p. 197) o processo de categorização das unidades é a 

comparação constante destas unidades de sentidos, levando em consideração os agrupamentos 

de elementos semelhantes. Exemplo do agrupamento de categorias principais do primeiro 

quesito prévio: 1. Ambiente não escolar; 2. Ciência no cotidiano; 3. Interesse do aluno; 4. 

Aprender ciências. A partir dessas unidades, pode-se chegar à categoria central denominada: 

“Ambiente não escolar e a Ciência no cotidiano”.  Nos resultados e discussões apresenta-se a 

produção dos metatextos, chamados por textos interpretativos.  

A área de estudo evidenciada neste trabalho será a Praça de Bíblia de Conceição do 

Araguaia- PA, no dia 11 de abril de 2018, foi realizada a visita de campo na Praça da Bíblia (a 

principal do município). A praça está localizada entre as Avenida 7 de setembro e Avenida JK, 

esse ponto é considerado centro do município por se encontrar localizado próximo à escola 

EEEF Frei Gil de Vila Nova e aos principais pontos comerciais da cidade. Para Bezerra, Junior 

e Fachín-Terán (2013, p.2) as praças públicas eram muito utilizadas como meios de discussões 

e decisões políticas/econômicas entre outros. Estes autores ainda destacam este ambiente como 

ferramenta pedagógica que pode ser utilizada para processo de ensino aprendizagem no ensino 

de ciências. 

Acredita-se que muitas praças públicas existentes hoje, não foram construídas somente 

para o lazer comunidade, mas muitas delas são patrimônios e/ou registros históricos de uma 

região. Como exemplo, a Praça Dom Pedro II do município de Uruguaiana – RS, relatada na 

pesquisa de Dinardi, Feiffer e Felippelli (2018) onde utilizaram a praça para desenvolver 

práticas educativas através de projeto de extensão da Universidade Federal do Pampa. O grupo 

desenvolveu atividades, explorando o espaço, ao desenvolver a educação não formal no âmbito 

interdisciplinar abordando os conceitos de astronomia (ao estudar o relógio sol existente na 

praça), a botânica (estudando as espécies das árvores na praça), a física (ao utilizarem a pista 

de skate para estudar a gravidade). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

3.1.1 Ambiente não escolar e a Ciência no cotidiano 

Verificou-se que 93,33% dos PFI (Professores em Formação Inicial) responderam que 

os espaços não formais para o ensino de ciências caracterizam-se por serem ambientes não 

escolares, podendo ser utilizados como ferramenta para facilitar o ato de ensinar as ciências 

(Química, Física e Biologia) no cotidiano dos alunos. Os escritos apresentados pelos alunos 

concordam com a definição de Jacobucci (2008) que considera os espaços não formais, como 

ambiente não escolar, que não apresentam as mesmas regularidades comparadas a instituição 

de ensino formal.  

Revelou-se na análise que 6,67% dos sujeitos não compreendem ou não apresentam 

conhecimento sobre a temática “espaços não formais para o ensino de ciências”. 

3.1.2 Diferentes ambientes não formais: espaços públicos e privados, ambientes culturais 

e naturais abertos 

Observou-se resultado positivo, no qual 86,67% dos alunos reconheceram alguns dos 

espaços não formais presentes em Conceição do Araguaia, destacando-se como viveiros 

públicos (mudas de plantas), praças públicas, feiras, córregos (em ameaça de extinção), praias, 

fábricas de laticínios entre outros, podendo ser representada a partir do exemplo a seguir: 

(23)“Sim, vários como por exemplo, viveiros públicos, córregos em ameaças de extinção, 

devido a poluição, locais de tratamento de água e indústria”.  

Contudo, 13,33% dos PFI escreveram não existir muitas opções, representada pelo 

exemplo: (2) “Não existe muitas opções. O estágio muitas vezes é improvisado...”. Acredita-

se que essa concepção decorre de nunca terem entrado em contato com a temática “ambientes 

não formais”, ou por não refletirem diante os meios, existentes no município.  

3.1.3 Abrindo portas para incentivos à pesquisa, novos olhares às ciências no cotidiano 

e incentivando a construção de conhecimento, quanto futuro professor 

Neste item, os questionamentos foram: “Você reconhece a importância desse estágio 

para sua formação acadêmica? Porquê?” e constatou-se afirmação positiva de forma expressiva, 

sendo que 93,33% dos professores em formação inicial reconheceram a importância do estágio 

supervisionado em ambientes não formais.  
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Sendo assim, descreveram que no âmbito desses espaços não escolares, eles 

proporcionam novos aprendizados e olhares, desde as perspectivas de conteúdo específicos, a 

vivência/dificuldades, relação ensino de ciências no cotidiano, além do incentivo à produção de 

projetos de pesquisas, o que é recomendado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 9394/96) no Art. 43, referente a educação superior. 

Nesta categoria 6,67% dos PFI, revelaram o seguinte: (18) “Ainda não” e (27) “Não, 

porque ainda não tive a vivência neste espaço”, ou seja, não reconhecem a importância desse 

estágio para sua formação. Acredita-se no fato de ainda não terem tido contato com o estágio 

naquele momento.  

3.1.4 Divulgação científica: compartilhar conhecimentos. Pesquisar e apresentar à 

comunidade científica e/ou local 

Quando o questionamento foi: “O que você compreende por divulgação científica? ”, 

66,67% dos PFI descreveram que a divulgação científica é a divulgação e compartilhamento de 

conhecimento científico, no qual é representado por (7) “O estudante faz sua pesquisa. Elabora 

e divulga para compartilhar seus conhecimentos”, podendo (11) ...” estender esse 

conhecimento à comunidade acadêmica e comunidade”.  

Considera-se que nos espaços não formais institucionais e não institucionais de ensino 

podem ocorre ações dedicadas à divulgação do conhecimento científico, cujo um dos papéis é 

democratizar o conhecimento científico, compartilhando o conhecimento com um público mais 

amplo de pessoas, uma vez que divulgar ciência não se restringe ao público conhecedor de 

termos técnicos científicos (ANJOS; GHEDIN; FLORES, 2015). 

Neste quesito notou-se que 20% dos professores em formação inicial deixaram em 

branco a resposta e 13,33% descreveram não ter conhecimento sobre a temática. Foi 

considerável essa percentagem, contudo, devemos levar em consideração que estes dados são 

os resultados colhidos referentes aos conhecimentos prévios dos sujeitos ou seja, antes dos 

alunos terem iniciado a disciplina de ES I- VENF. 

3.2 ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

Em Conceição do Araguaia não tem espaços não formais como os museus de ciência, 

jardins botânicos, zoológico e etc. quando comparados a outras regiões do Brasil ou do Estado, 

porém, no município existem espaços institucionais e não institucionais como potencialidades, 

segundo as definições de Jacobucci (2008) para serem atribuídos como ambientes e/ou espaços 

não formais de educação. Sendo assim, foi proposto aos PFI do Curso de Licenciatura em 
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Ciências Naturais – Habilitação em Química, a caracterização desses através das observações 

nas visitas de campo feitas à EMATER, COSANPA, L’anno, SEMMA, Praça da Bíblia e praia, 

auxiliado pelo formulário, porém foi evidenciado neste artigo a caracterização do espaço não 

formal Praça da Bíblia de Conceição do Araguaia. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO FORMAL – NÃO INSTITUCIONAL 

3.3.1 Praça da Bíblia  

Os alunos F1, F2, e F3 definiram a Praça de Bíblia, como um espaço não institucional, 

onde são realizadas atividades na praça para acolher a comunidade e o coletivo universitário e 

escolar; e marcaram no formulário a opção de “não” existência de instrutores locais e por fim, 

afirmaram que no espaço é possível “sim” a realização de atividade orientada por um professor.  

No formulário foi reservado um espaço para que os discentes descrevessem uma 

atividade em que eles poderiam realizar, a princípio a proposta era executar a atividade, mas, 

eles optaram por somente idealizar a atividade que pode ser observada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Descrição de atividade relacionada ao espaço institucional “COSAMPA” 

ATIVIDADE A SER 

REALIZADA 

TEMA: “Feira de ciências: com enfoque na cultura de Conceição do Araguaia” 

ARÉA DE CONHECIMENTO ENVOLVIDA: 

Química, física, biologia e outras (história artes literatura) 

CONTEÚDOS A SEREM EXPLORADOS: 

• Trabalharia a transversalidade entre as ciências e outros conhecimentos, como 

impactos ambientais, conhecimentos socioambientais, história da cidade, música, 

arte, a cultura e o meio sócio- econômico da região do Araguaia. 

ESTRATÉGIAS • Fazer um projeto, divulgar nas escolas, nas rádios e emissoras de TV locais, nas 

redes sociais, anúncios nos carros de sons e faixas. 

RECURSOS • Utilização de banners, cartolinas, apresentação de música, imagens da flora da 

região, trazendo plantas nativas, tendo apresentação de trabalhos da cultura local 

(teatro e literatura). 

Fonte: Autores, 2018. 

Verificou-se que os alunos idealizaram uma atividade com abordagens interdisciplinar, 

propondo trabalhar conteúdos de química, física, biologia e áreas afins, como história, arte e 

literatura, equiparando-se ao trabalho desenvolvido por Dinardi, Feiffer e Felippelli (2018) que 

relataram ser possível evidenciar aprendizado significativo quanto aos conteúdos explorados 

com os alunos do ensino fundamental da escola pública estadual do município de Uruguaiana. 
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3.4 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

3.4.1 Construção do saber científico, olhar crítico e sensibilização da sociedade 

Após o ES I-VENF foi coletado os conhecimentos pós atividades. Na primeira questão 

“Após ter cursado a disciplina estágio supervisionado I - vivências em espaços não formais. 

Discorra sobre: “a divulgação científica e formação cidadã”, os PFI destacaram a importância 

da divulgação científica na contribuição para a formação cidadã da sociedade e como os espaços 

não formais podem contribuir para esse processo, 43,33% dos escritos evidenciaram tal questão. 

E 56, 67% dos PFI descreveram também a temática formação cidadã no ensino de 

ciências, no qual não se atribui o ensino somente voltado aos problemas ambientais, 

ocasionados pelo crescimento tecnológico/científico e as ações do homem. Mas, o mesmo 

ensino das ciências tem por princípio tratar de temas como “éticos, injustiça social, produção 

de conhecimento científico e outros (PINHÃO; MARTINS, 2016), a fim de preparar os 

indivíduos a pensar de forma crítica e que possam interagir com o mundo e que como um 

cidadão consciente tome decisões assertivas para sua melhor qualidade de vida. 

 

3. 4.2 O professor como mediador do conhecimento, orientador experiente e incentivador 

à investigação do conhecimento científico. 

Na pergunta: “E o papel do professor na seleção e planejamento e realização de uma 

atividade em espaço não formal para o ensino de ciências/química?”, boa parte das respostas 

dos alunos-professores em formação destacaram a importância do professor como mediador 

entre o conhecimento científico e os alunos, como pode ser observado em: (2) É importante 

pois o professor é o mediador entre o conhecimento e o saber dos alunos[...] 

E 23,33% dos PFI responderam que a orientação e experiência do professor é de 

essencial importância na elaboração e execução das atividades e 56,67% descreveram que o 

papel do professor é de suma importância no planejamento e escolha do local para a realização 

da atividade em espaço não formal. 

 

3.4.2 Espaços não institucionais, como rios, praias, córregos, viveiros de mudas e outros 

Nos espaços não formais citados pelos PFI na resposta do terceiro e último quesito dos 

pós questionário, verificamos que 90% dos sujeitos, citaram e muitos deles escolheriam, como 

futuros docentes, os ambientes naturais como o rio Araguaia, as praias (em épocas que o nível 

do rio Araguaia está baixo), córregos do município, viveiros de mudas, como espaços não 

formais do município para a realização de educação científica no ensino de Ciências. 
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Apesar de a maioria ter citado espaços não formais, 10% dos PFI não citaram, só 

descreveram o seguinte: (1) “Poderia utilizar diversos espaços, pois, independente do ambiente 

podemos produzir um ensino de qualidade, desde que seja bem planejado os conteúdos que 

serão aplicados, fazendo uso de diferentes espaços”. 

4. CONCLUSÃO 

A relação de interação entre as escolas e ambientes não escolares tem se intensificado, 

mediante a educação ter como objetivo fornecer conhecimentos científicos aos alunos, laço que 

estabelece a complementação do ensino formal com a educação em espaços não formais, em 

especial no ensino de Ciências. Sendo assim, sabe-se que esses ambientes surgem como meios 

de contribuição na educação não formal e científica desses discentes.  

Referente às concepções prévias dos PFI notou-se que diante das análises 

consideravelmente satisfatórias quanto ao que eles compreendem sobre “espaços não formais”, 

apesar de não terem iniciado a disciplina de ESI-VENF eles reconhecem os espaços não formais 

como, “ambientes não escolares”. Entretanto, quando interrogados sobre “divulgação 

científica”, notou-se que os mesmos não tinham domínio em relação ao tema questionado, e 

quanto aos que apresentaram não evidenciaram com clareza a definição sobre divulgação 

científica. 

Observou-se que no município não existem muitos espaços não formais como parques, 

museus, jardins botânicos e outros, o que em muitas ocasiões “dificulta” o bom 

desenvolvimento da disciplina de ESI-VENF, como em outros campus interiorizados da UEPA. 

Contudo, evidenciou-se que no município existem 6 (seis) espaços com potencialidades para o 

desenvolvimento de atividades formativas nas áreas de Ciências Naturais, por exemplo, a Praça 

da Bíblia. 

 Com relação a formação inicial de professores em ambientes não formais, pode-se 

compreender a importância do espaço não formal em sua formação. Contudo o estágio referido 

na grade curricular não cumpre como uma das propostas apresentadas no manual de estagio 

supervisionado da UEPA, que propõe o desenvolvimento de atividade envolvendo a 

comunidade local e/ou escolar, tratando-se não somente do espaço em si, mas, das atividades 

desenvolvidas neles, que por efeito requer o trabalho, a autonomia e criatividade do licenciando 

para o desenvolvimento e execução do projeto em questão, além de considerar a posição desses 

espaços como meios de auxiliarem  na divulgação científica no ensino de ciências. 
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RESUMO 

 

A escola moderna não é mais considerada o único local onde possa ser específico para o 

processo de ensino aprendizagem, outros ambientes podem ser utilizados como base para esse 

processo de obtenção de conhecimento. Os ambientes não formais acabam por sua vez 

possibilitando um aprendizado mais prazeroso e significativo na vida do aluno, e o mesmo ainda 

pode contribuir muito para o ensino de ciências. O emprego dos espaços não formais para o 

processo de ensino aprendizagem não é atual, recentemente essa prática vem se expandindo 

cada vez mais, se fazendo necessária o incremento de ações e investigações que possam proferir 

esses espações como diferentes campos para o conhecimento. O presente artigo tem como 

objetivo apresentar o espaço não formal como atividade que propicia aos alunos uma aula em 

um espaço diferenciado, que alia o cotidiano e o ambiente, facilitando assim a aprendizagem 

do aluno. A pesquisa utilizada teve caráter qualitativo, a qual parte do pressuposto que existe 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito. A aula oficina ocorreu em uma das trilhas da RPPN Osório 

Reimão, em um espaço não formal com alunos do sétimo ano da escola municipal de ensino 

fundamental Dalila Leão, localizada na cidade de Cametá, possibilitou uma experiência nova a 

cada aluno da escola municipal no presente estudo. É de suma importância os espaços não 

formais no ensino aprendizagem do aluno, pois através de métodos de ensino como este é 

possível repassar um conhecimento do meio científico de forma significativa para o aluno. 
 

Palavras-chave: Espaços não formais. Aprendizagem Significativa. Ensino.  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação não formal pode ser realizada em diferentes formas e espaços, 

proporcionando uma aprendizagem significativa. Segundo Gohn (2006), a educação pode ser 

apresentada em formas distintas, como a formal e não formal. A educação formal consiste no 

ensino desenvolvido nas escolas; por outro lado, a educação informal utiliza de artifícios e 

metodologias naturais e espontâneas fora ambiente escolar.  

 Segundo Jacobucci (2008), os espaços formais de Educação referem-se a Instituições 

Educacionais, enquanto que os espaços não formais se relacionam com instituições cuja função 

básica não é a educação formal e com lugares não institucionalizados. Já na educação não formal, 

os espaços educativos localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos 

grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais, locais onde há processos interativos 

intencionais (GOHN, 2005). 

 Segundo Araújo, Silva e Téran (2011), o emprego dos espaços não formais para o 

processo de ensino aprendizagem não é atual, todavia, recentemente essa prática vem se 

expandindo cada vez mais, tornando-se primordial o incremento de ações e investigações que 

por sua vez possam proferir esses espaços como diferentes campos para o conhecimento. 

 A escola moderna não é mais considerada o único local onde possa ser específico para o 

processo de ensino aprendizagem, ou seja, outros ambientes podem ser utilizados como base para 

esse processo de obtenção de conhecimento. Diante dessa perspectiva, os ambientes não formais 

acabam por sua vez possibilitando um aprendizado mais prazeroso e significativo na vida do 

aluno, e o mesmo ainda pode contribuir muito para o ensino de ciências.  

Os espaços não formais oferecem a oportunidade de suprir, ao menos 

em parte, algumas das carências da escola como a falta de laboratórios, 

recursos audiovisuais, entre outros, conhecidos por estimular o 

aprendizado. É importante, no entanto, uma análise mais profunda 

desses espaços e dos conteúdos neles presentes para um melhor 

aproveitamento escolar (VIEIRA, 2005). 

 

A partir disso, é possível perceber que os espaços não formais possuem uma alta 

relevância para o ensino de ciências, pois o mesmo permite ao professor explorar diversas 

metodologias que visam facilitar o processo de ensino aprendizagem do aluno. Este trabalho 

tem a finalidade de mostrar a importância de uma aula-oficina no espaço não formal, onde a 

mesma permite explorar o ambiente para uma aula mais dinâmica e interativa. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Natural) Osório Reimão foi criada através 

da publicação da Portaria nº 18 no Diário Oficial da União em 25 de marco de 2009 pelo 

Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade – ICMBio (BRASIL, 2009). 

Localiza-se na cidade de Cametá (2º 14’ 54” S e 49º 30’ 12” W) no estado do Pará, cidade que 

faz parte da mesorregião do nordeste paraense e possui uma área de 3.022 Km2 (FAPESPA, 

2015). 

De acordo com o IBAMA (2006), a RPPN Osório Reimão tem como coordenadas geográficas 

2º 15’ 4,80” S e 49º 30’ 18,40” W, apresenta 10,60 ha, mas apenas 8,80 ha foram efetivamente 

transformados em reserva, pois o restante da área encontra-se degradada devido anos de 

explorações extrativistas que eram frequentes antes de se tornar uma Unidade de Conservação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA  

 No presente artigo é utilizada a pesquisa de caráter qualitativo que parte do pressuposto 

de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (LIMA; MOREIRA, 2015).  

Para apresentação do mapa do local, foi utilizado um celular com o aplicativo disponível 

na internet chamado Google Earth. Para a confecção dos cartazes foram utilizadas cartolinas, 

tesoura, cola e imagens impressas que eram referentes aos animais da cadeia alimentar, aos 

biomas, a poluição do solo, poluição da água e ao mapa da RPPN Osório Reimão. No momento 

da dinâmica foi utilizado papel cartão, caneta, cola, tesoura, folha A4 em branco e bombons.  

A aula oficina ocorreu em uma das trilhas da RPPN Osório Reimão, em um espaço não 

formal com alunos do sétimo ano da escola municipal de ensino fundamental Dalila Leão, 

Figura 1- Mapa da RPPN Osório Reimão 

Fonte: Google Earth, 

2019. 
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localizada na cidade de Cametá. Como parâmetros metodológicos foram utilizadas as seguintes 

fases:  

Primeira Fase: Demonstração do local onde seria aplicada a aula-oficina. 

Segunda Fase: Apresentação da temática acerca dos ecossistemas e biomas. 

Terceira Fase: Explanação de o conteúdo correspondente à cadeia alimentar. 

Quarta Fase: Apresentação do tema referente à poluição do solo e das águas. 

            Quinta Fase: Utilização de três dinâmicas referentes aos conteúdos abordados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A primeira fase foi realizada no intuito de mostrar aos alunos a extensão da RPPN 

Osório Reimão e a necessidade de preservá-la, além de mostrar que uma aula não se restringe 

apenas a sala de aula e que a cidade de Cametá possui espaços que podem ser utilizados pelos 

professores para facilitar o processo de ensino aprendizagem.  

Na segunda fase foi apresentado um segundo cartaz, abordando a temática dos 

ecossistemas brasileiros. Como o tema biomas está relacionado aos ecossistemas, para 

regionalizá-lo foi utilizado um terceiro cartaz voltado especificamente ao Bioma Amazônia, o 

qual retratava informações importantes sobre esse respectivo bioma, sua diversidade animal e 

importância para nossa região. 

Na terceira fase (Figura 2) foi apresentado um cartaz com o tema cadeia alimentar. Neste 

cartaz continham informações e imagens sobre o respectivo tema, este foi apresentado aos 

alunos assim como sua relevância para o meio ambiente. 

Na quarta fase, um cartaz com imagens sobre a poluição do solo e das águas foi exposto 

aos alunos, tema bastante presente no cotidiano dos mesmos, ressaltando também a grande 

importância de preservar a água e o solo do nosso ambiente. Nesta fase foi usado como exemplo 

da importância da preservação do solo e da água, o local onde a aula ocorreu, a RPPN Osório 

Reimão. 

Na quinta fase foi realizada no intuito de facilitar o processo de ensino aprendizagem 

dos alunos, como forma de avaliar os alunos acerca da aula em um espaço não formal.  

Na primeira dinâmica (Figura 3) referente ao tema cadeia alimentar, inicialmente foi 

montado um local improvisado com alguns pedaços de madeira e tijolos em formato de uma 

mesa, para que os alunos pudessem realizar a dinâmica. A seguir, os alunos foram divididos em 
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dois grupos, Grupo 1 e Grupo 2, cada um contendo 7 alunos. Foi utilizada uma estratégia para 

que nenhum dos dois grupos soubesse o que cada um realizou no ato da dinâmica. Então, 

enquanto o grupo 1 realizava a dinâmica, o grupo 2 foi levado para conhecer a RPPN Osório 

Reimão e vice-versa. 

Para a realização da atividade foram cedidos aos grupos pedaços de papel cartão que 

continham nomes de diversos animais. Então cada grupo foi desafiado a montar uma cadeia 

alimentar, nessa cadeia deveria conter os produtores, consumidores primários secundários, 

terciários e decompositores. O grupo que montasse em menos tempo seria declarado o 

vencedor, então com o auxílio de um cronômetro deu-se início a primeira atividade, onde o 

grupo 1 realizou a prática em 2 minutos e 11 segundos, enquanto o grupo 2 realizou a atividade 

em apenas 58 segundos. Diante desse resultado, o grupo declarado vencedor foi o grupo 2, os 

vencedores foram premiados com alguns pirulitos e em seguida ainda foi reforçado mais uma 

vez o conteúdo apresentado. 

A segunda dinâmica (Figura 4) consistiu em entregar um bombom lacrado a cada um 

dos alunos presentes, onde cada um deveria retirar a embalagem do bombom somente com uma 

das mãos, haja vista que somente um aluno conseguiu realizar a prática. Inicialmente os alunos 

ficaram sem entender o objetivo da dinâmica, porém após o término dela foi explicado que a 

mesma tinha como objetivo demonstrar aos alunos que a interação mútua entre o ambiente e os 

seres vivos é de grande importância para que na natureza tudo ocorra em um equilíbrio, ou seja, 

para que tudo ocorresse em equilíbrio cada aluno deveria abrir a embalagem de bombom com 

as duas mãos, caso isso acontecesse seria de cunho benéfico para o aluno. Como isso não 

aconteceu, foi usado somente uma das mãos então não ocorreu uma interação mútua e nem 

equilíbrio, como isso não aconteceu posteriormente tendeu a gerar resultados negativos aos 

alunos, da mesma maneira acontece com a natureza. 

A terceira dinâmica (Figura 5) abordou temas sobre os impactos da ação do homem 

sobre o meio ambiente, sendo iniciada com a dinâmica do papel amassado. A mesma foi 

realizada com papel A4, nesta prática os alunos tiveram que amassar o papel o máximo que 

pudessem e posteriormente foi pedido a eles que verificarem o estado inicial e final do papel. 

Este fato foi associado que natureza apesar de ser muito degradada é capaz de se recompor, 

ainda que não seja da mesma forma que antes, e que isso não ocorre com os seres vivos que já 

foram extintos. 

A aula-oficina possibilitou uma experiência nova a cada aluno da escola municipal de 

ensino fundamental Dalila Leão. Com a apresentação da reserva através do primeiro cartaz, foi 
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perceptível que a maioria dos alunos não conhecia o local e nem sabia da extensão da mesma, 

os alunos que não conheciam a reserva residem na cidade, todavia nunca haviam tido a 

oportunidade de conhecê-la mais de perto. Diante disso, percebe-se  

que quando o aluno está em um ambiente desconhecido, a aula passa a se tornar cada vez mais 

interessante representando um marco na vida do aluno e, talvez jamais seja esquecida.  

As atividades pedagógicas desenvolvidas que se apoiam nesses espaços, tais como aulas 

práticas, saídas a campo, feiras de ciências, por exemplo, poderão propiciar uma aprendizagem 

significativo, contribuindo para um ganho cognitivo (LORENZETTI E DELIZOICOV, 2001). 

No momento da explanação dos cartazes acerca dos assuntos referentes aos 

ecossistemas, bioma da Amazônia, poluição do solo e da água, haviam imagens, recurso 

pedagógico que ajudou na interação dos alunos durante a explicação dos referidos temas.  Essa 

interação é de grande relevância, pois torna a aula produtiva e interessante para ambas as partes, 

professor e aluno.  

As dinâmicas realizadas no espaço não formal ocorreram no intuito de observar se as 

práticas tiveram relevância no processo de ensino aprendizagem. Com a aplicação da primeira 

dinâmica foi notório observar que os alunos adquiriram o conhecimento necessário ao ponto de 

conseguirem realizar a dinâmica, com isso pode-se notar também que a aplicação de uma 

prática lúdica facilita o aprendizado do aluno. 

Quando se faz presente o uso de dinâmicas, a interatividade e, entre outros aspectos, o 

uso do método lúdico, possibilita um maior aprendizado do aluno. Segundo SANTOS (2010), 

o lúdico pode ser usado pelos educadores como uma maneira de instigar uma aprendizagem 

mais prazerosa e significativa, pois são por meio de jogos e brincadeiras que ocorrerão 

desenvolvimento integral das potencialidades da criança.   

Os espaços não formais têm uma função importante no processo de ensino 

aprendizagem, pois suas características peculiares podem ajudar no processo da educação 

formal, interagindo com o saber da realidade do educando (SHIMADA E TERÁN, 2014). 

As outras dinâmicas foram importantes para acrescentar o conhecimento aos alunos, pois as 

dinâmicas foram aliadas ao seu cotidiano e dessa maneira mais fácil de explicar situações 

relacionadas ao meio ambiente, ao espaço não formal. Então, a explanação de conteúdos aliado 

a uma prática e ao cotidiano geram muito mais entendimento por parte dos alunos. 
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4. CONCLUSÃO  

Aliar teoria à prática, é de suma importância para que se possa ter um melhor 

aprendizado. Espaços não formais para o ensino são ambientes que nos permitem tal ato. Vale 

ressaltar que, a educação não formal não substitui a educação formal, a mesma complementa, 

sobretudo nos espaços que proporcionam interatividade e participação, deixando assim de lado 

a fragmentação do conhecimento, induzindo o aluno a entender que as diferentes áreas se 

complementam, para a compreensão dos diversos tipos de conteúdos. 

A ação do processo de ensino aprendizagem em espaços não formais nos leva a confiar 

no fato de que o ensino não formal tem um abrangente potencial a ser explorado, especialmente 

no que diz respeito à sua aptidão de motivar o aluno para o aprendizado mais significativo. 

Cabe salientar também a importância do apoio da escola para que ações como estas 

sejam possíveis de acontecer, onde a mesma tem um papel crucial para que se estabeleça este 

tipo de parceria que facilita a observação e problematização dos fenômenos de maneira menos 

abstrata.  

Figura 2: Explanação dos Conteúdos 

 

Figura 4: Realização da Segunda 

Dinâmica 

 

Figura 5: Realização da Terceira Dinâmica 

 

Fonte: Dos Autores, 2017. 

Figura 3: Realização da Primeira 

Dinâmica 

 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Fonte: Autores, 2017. 
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RESUMO  

 

A experimentação vem sendo muito utilizada como meio pedagógico para auxiliar a 

aprendizagem de conteúdos de química, visto que esta área de conhecimento é muito abstrata e 

quando explanada de maneira tradicional seu nível de aprovação é mínimo; aumentando o 

fenômeno de desgosto, por parte dos discentes, em estudar química. Visto isso, propomos neste 

trabalho a aplicação de dois experimentos demonstrativos como ferramenta facilitadora no 

ensino de termoquímica para 40 alunos de duas turmas de um cursinho popular na cidade de 

Abaetetuba-Pará. Estes experimentos ilustram os conceitos de reações endo e exotérmicas. A 

pesquisa teve caráter qualitativo e para a coleta dos dados se utilizou um questionário inicial (a 

fim de resgatar os conhecimentos prévios dos discentes) e outro ao final da atividade para 

avaliar de qual forma o experimento contribuiu para o aprendizado. Para compreensão dos 

dados utilizou-se a Análise Textual Discursiva. Observou-se uma profícua compreensão dos 

discentes sobre os conceitos de reações endo e exotérmicas, porém, conhecimentos mais 

aprofundados sobre a temática é muito limitado. Um obstáculo encontrado foi a falta de 

interesse de alguns discentes em participar da atividade prática. Contudo, durante a 

experimentação estes tornaram-se mais ativos e interessados pela prática experimental. Após a 

análise do questionário final percebeu-se que os experimentos auxiliaram de maneira 

significativa para a compreensão do conteúdo, levando a conclusão de que a experimentação, 

quando vinculada aos conceitos teóricos, contribui para a construção dos conhecimentos dos 

discentes. 

 

Palavras-chave: Experimentação. Termoquímica. Ensino de Química  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO 

A química é uma Ciência que explora a matéria e suas interações com a energia. Está 

empregada em diversas esferas da Ciência tais como: na medicina, agricultura, mineralogia, 

indústria, na educação, entre outros campos de conhecimentos (MENESES; NUNES, 2018). 

Os mesmos autores ainda afirmam que os vários conhecimentos de química têm uma 

importância significativa para a economia mundial, sendo possível a compreensão de aspectos 

relacionados à cidadania, como os impactos sociais, ambientais e econômicos causados pelos 

avanços industriais e tecnológicos. 

No campo da educação, o ensino de química quando exposto de maneira tradicional 

acarreta diversos fatores, que por sua vez, prejudicam a aprendizagem dos estudantes. Pois, a 

abordagem dos assuntos é descontextualizada da realidade dos discentes, o que acaba gerando 

desinteresse pelo conteúdo da disciplina; bem como dificuldades de aprender e de correlacionar 

o conteúdo estudado ao cotidiano, mesmo a química estando presente em vários aspectos do 

seu dia a dia (ROCHA; VASCONCELOS, 2016). Em relação aos conteúdos de 

“Termoquímica”, é comum os discentes apresentarem dificuldades recorrentes como aquelas 

relacionadas às variações de temperatura em processos endotérmicos e exotérmicos (BARROS, 

2009). 

Sabe-se ainda que existem outros diversos problemas presentes no ensino de química e 

que vários fatores desencadeiam tal questão. No entanto, existem metodologias favoráveis que 

corroboram para a inversão deste papel, sendo que estas devem se tornar mais presentes no 

cotidiano escolar. Quando o ensino transcende de um simples conteúdo a ser repassado para 

um nível que leve o discente a pensar, tomar decisões, a construir seu próprio conhecimento, 

observar a importância destes assuntos para seu dia a dia, este ensino ganha significado e os 

alunos aprendem mais. De acordo com Lima (2012, p. 98) para efetivar o ensino de química, 

este 

deve ser problematizador, desafiador e estimulador, de maneira que seu 

objetivo seja o de conduzir o estudante à construção do saber científico. 

[...] É preciso que o conhecimento químico seja apresentado ao aluno 

de uma forma que o possibilite interagir ativa e profundamente com o 

seu ambiente, entendendo que este faz parte de um mundo do qual ele 

também é ator e corresponsável. 
 

Outros autores defendem a experimentação como um importante recurso pedagógico 

destacando sua contribuição para a construção de conceitos (FERREIRA; HARTWIG; 

OLIVEIRA, 2010) e que as aulas práticas em Química têm por finalidade o envolvimento dos 
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alunos de forma mais ativa no processo de aprendizagem (SILVA-JÚNIOR; PARREIRA, 

2016).  

De acordo com as orientações curriculares, o ensino baseado em experimentação, por si 

só, não “produz” conhecimento químico compacto e duradouro, porém ajuda no 

desenvolvimento de novas consciências e de uma melhor relação, do aluno, com o meio 

socioambiental. A experimentação não deve ser seguida de maneira superficial, mecânica e 

repetitiva, mas sim de forma articulada entre os saberes teóricos e práticos dinâmicos, 

processuais e de relevância para o sujeito (BRASIL, 2006). 

Neste sentido, propomos a aplicação de experimentos demonstrativos como ferramenta 

facilitadora no ensino de termoquímica para alunos de um cursinho popular na cidade de 

Abaetetuba/Pará. 

2. METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste estudo teve como fundamento o método de pesquisa 

qualitativa, que segundo Silveira, Córdova e Gerhadt (2009) não deve se preocupar com 

números, e sim pela compreensão da relação de indivíduos em determinado grupo social. No 

que se trata de ensino, esta metodologia tem sua importância pelo fato de tornar o processo de 

ensino aprendizagem mais interativo dentro de sala de aula, ou seja, entre professor-aluno e os 

conteúdos de química (MÓL, 2007).  

 Para compreender as respostas dos alunos, se utilizou, como método de análise de dados, 

a Análise Textual Discursiva (ATD). Esta tem como base um processo analítico tendo início 

em unitizar os textos coletados, onde são transformados em classes de significado. Após isso, 

cria-se categorias, fase na qual se reúne as unidades de significado semelhantes gerando 

categorias de análise. Posteriormente, transpõe-se do empírico para abstração teórica em que 

os pesquisadores realizam um movimento de interpretação e produção de argumentos. Todo 

este processo gera meta-textos analíticos que comporão os textos interpretativos (MORAES; 

GALIAZZI, 2006). 

 O presente trabalho foi desenvolvido em agosto de 2019, com duas turmas do referido 

projeto, totalizando-se um quantitativo de 40 alunos. A intervenção pedagógica foi planejada 

em 4 momentos1, sendo estes: 

 
1 Esta sequência foi bisada para as duas turmas onde uniu-se os dados e os avaliou de forma integralizada, 

sem separações e/ou comparações entre ambas. 
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1) Primeiramente aplicou-se um questionário como teste de sondagem para conhecer quais 

os conhecimentos prévios dos alunos referentes a temática.  

2) Aplicação de uma aula conceitual sobre o assunto não tão profunda, visto que o mesmo 

já havia sido discutido em um momento anterior pelos autores. 

3) Desenvolvimento de 2 experimentos, denominados de balão antifogo2 e bomba 

instantânea3. 

4) Por fim, aplicou-se um questionário final, como método avaliativo para averiguar se 

houve ressignificação de conceitos e ideias, além de apontar quais conhecimentos os 

alunos obtiveram durante a abordagem pedagógica. 

As reações constituídas de parâmetros termoquímicos estão presentes em nosso 

cotidiano nas mais diversas manifestações, resgatar os conhecimentos prévios dos alunos antes 

de uma aplicação experimental é de grande valia, pois mostra a estrita relação do fenômeno 

com o aluno desvelando a conexão com sua realidade. A cerca disto, aplicou-se o questionário 

inicial para compreender quais são os conhecimentos dos discentes sobre reações endo e 

exotérmicas. Suas respostas foram selecionadas e categorizadas conforme o quadro 1. 

A primeira categoria do quadro 1, demonstrara dificuldades dos discentes em conceituar 

“temperatura”, “energia térmica” e “calor”. Isto pode estar relacionado com pouco ou nenhum 

contato com estes conceitos durante o ensino médio, o que acarretou um número maior de 

alunos engendrados da subcategoria 3, que não responderam. Porém 26,6% dos alunos 

conseguiram conceituar, de maneira satisfatória o que se requisitou.  

Na categoria 2, percebeu-se um aumento significativo nos acertos dos estudantes, 80% 

destes acertaram as conceituações requeridas diferenciando-as uma da outra, o que pode estar 

associado com um primeiro contato deste assunto no ensino médio, geralmente no segundo ano. 

Os outros 19,99% não conseguiram desenvolver suas respostas, pois 13,33% optaram por não 

responder e 6,66% acertaram só o conceito de reações endotérmicas. Para este último, percebeu-

se que os alunos haviam compreendido o que estava sendo pleiteado na questão, porém na hora 

de registrar suas respostas algum ato de alheamento os impediu de completar as definições por 

completo. 

 

 
2 Este caracteriza-se com em um balão de festas cheio de ar e um outro com água. Quando o primeiro 

entra em contato com a vela há a explosão instantânea, já o segundo, tendo o mesmo contato, não estoura 

no mesmo intervalo de tempo. 
3 Este experimento é uma reação de oxirredução entre o permanganato de potássio e a glicerina, processo 

altamente exotérmico com liberação de luz e calor, acarretando uma reação de combustão. 
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Quadro 1– Categorias, subcategorias e percentuais referente ao questionário 1 

Categorias Subcategorias Alunos* 

Distinção entre calor, energia 

térmica e temperatura 

Acertaram todos os conceitos 26,6% 

Acertaram somente a definição de calor e 

temperatura 
26,6% 

Não responderam 43,75% 

Conceituação entre reações 

endotérmicas e reações 

exotérmicas. 

Acertaram ambos os conceitos 80% 

Acertaram somente os conceitos de reações 

endotérmicas 
6,66% 

Não responderam 13, 33% 

Absorção ou liberação de 

calor durante as reações 

químicas. 

Relação com as reações endotérmicas, 

exotérmica e variação de energia 
33,33% 

Transformação de reagente em produtos em 

reações 
6,66% 

Não houve resposta 53, 33% 

Exemplificações de reações 

endotérmicas e exotérmicas. 

Preparo de alimentos e fervura da água | 

Combustão do carvão 
60% | 33,33% 

Transição da água quente para o gelo 20% 

Não souberam exemplificar 13,33% 

Diferença de absorção de 

calor em diversos materiais. 

Condutividade térmica 20% 

Espessura do material | calor específico ou 

calorimetria da substância 
33,33% | 6,66% 

Não souberam responder 40% 

*As respostas de alguns alunos enquadram-se em diferentes categorias. 

Fonte: Autores, 2019. 

Para que haja um bom desenvolvimento de atividades experimentais ou outras 

metodologias lúdicas, o professor deve, primeiramente, ter um bom domínio pedagógico do 

conteúdo abordado, não obstante, é imprescindível a colaboração dos discentes durante o 

processo proposto. A falta de interesse de alguns estudantes durante a prática foi evidenciada, 

e isto pôde ser comprovado quando 13,33% dos discentes optaram somente em responder o 

questionário 1. Na pesquisa de Dominguini et al. (2012) percebeu-se que dentre os problemas 

que acarretam a dificuldade de professores em ministrar suas aulas, está a falta de interesse ou 

indisciplina dos alunos. 

 Na terceira categoria, os alunos relacionaram suas respostas somente com os conceitos 

de reações endotérmicas e exotérmicas, fugindo, de certa forma, à pergunta central do 

questionamento, não conseguindo explicar sobre a espontaneidade das substâncias para 

reagirem.  
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 Na categoria 4, os alunos concentram-se em exemplificar, principalmente o processo 

endotérmico da “fervura da água”, onde precisa ganhar energia para ocorrer a mudança de 

estado físico, e como processo exotérmico obteve-se, majoritariamente, a “queima do carvão”, 

reação de combustão com grande liberação de energia térmica. 

Para a última categoria, apenas 6,6% dos alunos conseguiram relacionar a “demora” ou 

“rapidez” de determinado material em ganhar energia térmica com a calorimetria ou calor 

específico do mesmo, enquanto alguns relacionaram a espessura do objeto em questão. E outros, 

de certa forma, acertaram ao relacionar com a condutividade do material. E uma subcategoria 

que se repetiu de maneira acentuada durante todo o questionário foi a de que os alunos não 

responderam as questões sem ao menos expressar seu pensamento. O que pode haver com o 

que foi explanado acima, relacionado a falta de interesse dos estudantes durante estas práticas. 

 

3.2. PRÁTICA EXPERIMENTAL 

 

 Com isso propôs-se, como meio facilitador para a compreensão dos alunos, 2 

experimentos demonstrativos, um relacionado a reações endotérmicas e outra às exotérmicas. 

Após a aplicação, explanou-se para os alunos sobre os princípios físico-químicos relacionados 

à prática. Para o experimento explosão instantânea, destacou-se o permanganato de potássio 

como um forte agente oxidante e a glicerina o agente redutor, convergindo em um processo 

redox com grande liberação de calor, altamente exotérmico, no qual em alguns instantes a 

reação entra em combustão instantaneamente, conforme abaixo (equação 1): 

14KMnO4 + 4C3H5(OH)3 → 7K2CO3 + 7Mn2O3 + 5CO2 + 16H2O   

Equação 1 

Para demonstrar as reações endotérmicas propôs-se o “balão antifogo”, que resulta de 

um “balão de festas” inflado com ar e outro com água, assim pôde-se avaliar que o primeiro, 

ao entrar em contato com a chama da vela estourou incontinentemente, enquanto o segundo, 

exposto às mesmas condições, não estourou. Explicou-se aos alunos sobre este fenômeno, que 

está pautado no fato do calor específico da água, sua capacidade térmica, ser mais acentuada 

(1cal/°C) que as demais substâncias (< 1 cal/°C) podendo perder ou ganhar mais calor do que 

outras substâncias comuns, quando submetidas aos mesmos graus de temperatura. Propriedade 

que está relacionada aos seus tipos de ligações intermoleculares, isto é, às pontes de hidrogênio, 

conforme descreve Almeida (2012). 
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Durante as demonstrações experimentais, pôde-se perceber empolgação, maior 

colaboração e interesse crescente por parte dos discentes, pela aula desenvolvida. Pois o ensino 

quando permeado pela experimentação desperta uma participação mais ativa do estudante, 

estimulando o interesse dos alunos em sala de aula (FRANCISCO-JUNIOR; FERREIRA; 

HARTWIG, 2008). 

 Após a realização demonstrativa dos experimentos, aplicou-se um questionário final 

como meio de avaliação, com intuito de identificar de que maneira estes experimentos 

contribuíram para o processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

 O quadro 2 foi desenvolvido perante a questão 4 do questionário final, pois nesta 

continha respostas abertas e subjetivas de cada aluno. Como as demais questões eram de 

múltipla escolha desenvolveu-se o gráfico 1 (os comandos destas questões estão enunciados na 

tabela 1) que resulta nos níveis de acertos e erros dos discentes. 

Quadro 2 – Categorias referentes a última questão do questionário final 

Categorias Subcategorias Respostas dos 

Alunos* 

Importância e 

contribuição de 

atividades experimentais 

em sala de aula para o 

aprendizado estudantil 

Sim, ajuda a 

compreender os 

conteúdos estudados de 

forma mais rápida. 

61,45% 

Sim, podemos visualizar 

a teoria na prática. 
46,15% 

Sim, a aula torna-se mais 

dinâmica, facilitando na 

aprendizagem. 

38,46% 

*As respostas de alguns alunos enquadram-se em diferentes categorias. 

Fonte:  Autores, 2019. 

 

Tabela 1– Comando das questões 1, 2 e 3 do questionário final 

Questões 1, 2 e 3 do questionário final 

Por que ao adicionar glicerina no permanganato de potássio a reação pega fogo? 

Por que o balão com água é mais resistente ao fogo do que o com ar? 

Quais das afirmações a seguir enquadram-se no conceito de reações endo e 

exotérmicas? 

Fonte: Autores, 2015. 
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 A figura 1 contém um índice positivo de acertos, pois somente na questão 1 houve 

76,92% de acertos, nas demais obteve-se 100% de respostas corretas. Isto corrobora que a 

experimentação quando aliada aos conceitos abordados em sala de aula, contribui de maneira 

significativa no processo de ensino aprendizagem.  

 
Figura 1– Percentual de acertos das questões do questionário final 

 
Fonte: Autores, 2019.   

O ensino de química com base nos experimentos faz com que os discentes compreendam 

de forma individual o real sentido em estudar química, dessa forma não há como negar que 

estas aulas práticas facilitam a aprendizagem, pois torna o conteúdo abordado mais envolvente. 

Além de incentivar e despertar a curiosidade dos estudantes, o que os estimula e leva a 

desenvolver a capacidade de aprender (LIMA; ALVES, 2016). 

Com base nas classificações acima, pôde-se evidenciar a importância de processos 

experimentais no ensino de química, pois a experimentação promove a sensação do “novo” 

mediante ao ensino tradicional acarretando um grande interesse nos discentes em diversos 

níveis de escolaridade. Assim, os discentes costumam atribuir à experimentação um caráter 

lúdico, motivador e essencialmente vinculado aos sentidos, daí não ser incomum escutar de 

professores que a prática experimental aumenta a capacidade de aprendizado, pois se torna um 

mecanismo de envolver os discentes nos temas em pauta (CARDOSO; JOÃO, 2019).  

 

4. CONCLUSÃO 

A utilização da experimentação como subsídio para ensinar conceitos de química, como 

o de termoquímica, é muito útil para a construção do conhecimento dos alunos, visto que, 

quando estes se deparam com uma atividade desta categoria tornam-se mais motivados e 
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interessados em participar das etapas do processo, pois estão habituados somente com aulas 

tradicionais. 

 A proposta experimental demonstrativa proporcionou momentos de descontração, além 

de contribuir de modo significativo na reformulação de ideias e conceitos dos alunos, auxiliando 

de forma eficaz na apropriação dos conceitos propostos. Pois, comparando os resultados de 

ambos os questionários, verificou-se que conceitos, antes não concisos nas respostas dos 

discentes, passaram a se estabelecer após a prática experimental. Por isso, é de suma 

importância que metodologias alternativas, sejam inseridas no ensino de química como meio 

facilitador na aprendizagem de seus conteúdos, vencendo a abstração dos mesmos. 
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RESUMO  

 

O presente estudo versa sobre as atividades educacionais desenvolvidas em um projeto de 

extensão aplicado na Universidade do Estado do Pará-UEPA, no qual objetivou-se analisar o 

processo de aprendizagem no ensino de Termoquímica por meio de recurso didático associando 

a contextualização com experimentação. Metodologicamente, ocorreu por meio de estudo 

exploratório tipo relato de experiência, onde foram desenvolvidas ações pedagógicas 

relacionadas ao conteúdo de Termoquímica com quatro turmas totalizando uma quantidade de 

65 alunos de um Cursinho popular preparatório para o ENEM. A partir da ferramenta de coleta 

de dados, os resultados apontaram que a experimentação juntamente com contextualização 

possibilitaram o envolvimento dos alunos durante a aula e, percebeu-se que a maioria conseguiu 

compreender os conceitos de Termoquímica, haja vista que, ao lidar com diferentes situações e 

o despertar da autonomia, puderam relacionar o conteúdo com o seu cotidiano. Desta forma, 

conclui-se que a aplicação de uma didática diferenciada possibilitou aos discentes o despertar 

ativamente para as aulas, evidenciando que a contextualização por meio da problematização do 

cotidiano aliada a experimentação produz um diálogo motivacional e eficiente e, aos discentes 

participantes do projeto de extensão, possibilitou o contato direto com a realidade despertando 

a autonomia e contribuindo para o âmbito profissional e social de cada extensionista. 
 

Palavras-chave: Contextualização. Experimentação. Ensino de Química. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os desafios que o professor se depara em sala de aula, tem crescimento 

exponencialmente com o passar dos anos. Estes desafios tornam o ato de ensinar cada vez mais 

difícil, havendo a necessidade da utilização de novas metodologias de ensino, que visam um 

ensino menos fragmentado e decodificado, que valorize a aprendizagem do conhecimento 

cientifico (GUIMARÃES; GIORDAN, 2011). 

Para isso, no ensino de Química, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio - PCNEM (2000), sugerem: [...]objetivar um ensino de Química que possa contribuir 

para uma visão mais ampla do conhecimento, que possibilite melhor compreensão do mundo 

físico e para a construção da cidadania, colocando em pauta, na sala de aula, conhecimentos 

socialmente relevantes, que façam sentido e possam se integrar à vida do aluno (BRASIL, 2000, 

p. 32). 

O ensino com uma perspectiva de abordagem contextualizada, pode possibilitar a 

objetivação e a integralização da vida social dos alunos e a mediação do conhecimento 

científico (BRASIL, 2000) levando em consideração os aspectos culturais, sociais, políticos e 

econômicos que fazem parte de sua vivência. Dessa forma, os alunos conseguem assimilar com 

clareza, a relação que determinado assunto de química possui com o seu cotidiano e como ele 

contribui para o seu desenvolvimento intelectual (SANTOS; MORTIMER, 1999; WARTHA; 

ALÁRIO, 2005). 

É notório os relatos de professores no ensino básico sobre as dificuldades enfrentadas 

pelos alunos, referentes ao interesse e nível de aprendizagem do ensino das ciências naturais, 

principalmente aos conteúdos trabalhados na grade curricular de Química. 

 

Um ponto de vista polêmico e amplamente debatido em pesquisas 

realizadas na área de ensino e educação é a grande dificuldade que os 
alunos do Ensino Médio enfrentam no processo de aprendizagem dos 

conteúdos da disciplina de Química. Ao observarmos como ela é 

ensinada nas escolas brasileiras, identificamos que seus conhecimentos 

são difíceis de serem entendidos. Isso se deve principalmente aos 

conceitos complexos necessários e ao rápido crescimento do conjunto 

de conhecimentos que a envolvem. (LIMA, 2012, p. 96). 

 

Muitos relatos de alunos, dizem respeito à dificuldade deles em conseguir observar a 

magnitude das Ciências/Química em seu cotidiano. A Química está em toda parte e está 

presente em todos os principais aspectos da nossa vida cotidiana, porém os conteúdos 
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curriculares de Química são vistos por alunos como algo complicado e de difícil aprendizagem 

devido a sua complexidade (SILVA; SALES; SILVA, 2017). 

Em meio a tantos entraves em âmbito educacional, cabe aos professores formularem o 

uso de alternativas metodológicas em suas aulas, de modo que, os alunos se sintam incluídos e 

despertados para o meio científico. 

 

Particularmente, no ensino de Química, isso se tornará possível se 

houver uma mudança na visão que os professores têm desta ciência, 

possibilitando assim novas práticas pedagógicas.  Nessa perspectiva, o 

professor deve assumir uma postura crítica e ética, ser um agente de 

mudanças e adquirir novas ideias. (LIMA; DA SILVA, 2014, p. 2) 

 

Neste contexto, um percentual considerável de professores de Ciências Naturais, na 

educação básica, defende o uso da experimentação como uma estratégica didática importante 

neste processo (OLIVEIRA, 2010). A experimentação também pode ser vista como uma boa 

estratégia para a criação de problemas relacionados ao dia a dia do aluno, permitindo-lhe, além 

da contextualização, o estímulo a indagações a respeito da observação (SILVA; CLEMENTE; 

PIRES, 2015, p. 2). 

A experimentação pode ser usada como uma estratégia de ensino que apresenta várias 

contribuições, tais como: favorece com que os alunos se sintam motivados nas aulas por atrair 

a atenção deles, contribui para o desenvolvimento de trabalhos em grupos, estimula a tomada 

de decisões, incentiva a criatividade, aperfeiçoa as capacidades cognitivas, permite a 

compreensão dos conceitos científicos, a natureza da ciência e melhora as habilidades dos 

alunos (OLIVEIRA; SOARES, 2010). 

Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo analisar o processo de aprendizagem no 

ensino de Termoquímica por meio de recurso didático associando a contextualização com 

experimentação. 

 

2. METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos foram realizados por meio de estudo exploratório tipo relato 

de experiência que conforme Gil (2002), o estudo exploratório constitui-se o primeiro passo de 

qualquer investigação, contribuindo assim com a obtenção de fundamento para realizar 

posteriores pesquisas, pela experiência e auxílio que traz. Sendo assim, foram desenvolvidas 

ações pedagógicas relacionadas ao conteúdo de Termoquímica diante a aulas expositivas por 
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discentes do curso de Licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação em Química da 

Universidade do Estado do Pará, os participantes do estudo foram 65 alunos de um Cursinho 

de Ensino Público preparatório para o ENEM na cidade de Belém/PA. 

O trabalho foi desenvolvido em duas aulas de 60 minutos e os passos metodológicos 

seguiram a seguinte sequência didática: na primeira etapa, houve uma aula expositiva sobre 

Termoquímica abordando conceitos de reações endotérmicas e exotérmicas; na segunda etapa, 

foi realizada a contextualização dos conceitos citados anteriormente, para que então fossem 

expostos quatro experimentos.  

No primeiro experimento, foi colocado água em um béquer para que os alunos pudessem 

tocar a fim de que eles sentissem a temperatura do recipiente, após isso foi colocado uma colher 

de chá de soda cáustica no copo, sendo assim, os alunos tocaram no recipiente novamente e 

depois foram indagados sobre o que tinha acontecido e o motivo da sensação; no segundo 

experimento, gotejou-se o álcool etílico no algodão e após isso, foram chamados dois alunos 

para poder passar o algodão com álcool no braço deles, e a partir disso, os alunos foram levados 

a refletir sobre a sensação causada após o atrito do algodão e a pele; no terceiro experimento, 

foi utilizado dois balões, um foi preenchido com água e outro com ar, em seguida chamou-se 

dois alunos um para que cada um segurasse um balão, então cada um deles colocou um balão 

ao mesmo tempo sobre uma vela acesa, depois perguntou-se para a turma o porquê que o balão 

sem água estourou primeiro que o que continha água; sobre o quarto experimento, colocou-se 

uma colher de chá de permanganato de potássio em pó em um almofariz, em seguida gotejou-

se glicerina, esperou-se a reação acontecer e posteriormente os discentes foram questionados 

sobre o fenômeno ocorrido. 

Na terceira etapa, foi aplicado um questionário contendo quatro perguntas, sendo elas: 

(1) Porquê o balão que continha apenas ar estourou mais rapidamente que o outro? (2) No 

experimento da soda cáustica com água ocorreu uma reação exotérmica. Como você chegou a 

essa conclusão? (3) Porquê sentimos a sensação de frio quando o álcool entra em contato com 

a pele? (4) Em relação ao experimento do permanganato de potássio com a glicerina, houve 

reação endotérmica ou exotérmica? A seguir, os alunos responderem os questionários, ocorreu 

a última etapa. Na quarta etapa, foi o momento de explicar cada experimento para os alunos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer da aula, percebeu-se que os discentes estavam bastante curiosos para saber 

o que iria acontecer e de como fazer os experimentos. No momento da aplicação da atividade, 

os alunos demonstravam interesse e estavam atentos para os experimentos, surgiram algumas 
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perguntas e até mesmo acréscimo de informações por parte dos estudantes. Isso foi bastante 

significante, pois demonstrou que eles estavam compreendendo a explicação durante a aula. 

Com relação aos dados adquiridos por meio do questionário, obteve-se resultados 

satisfatórios. De acordo com a figura 1, quando os alunos foram instigados a refletir sobre o 

porquê que o balão contendo ar estourou mais rapidamente do que o balão com água, 59% 

responderam corretamente, podemos observar isso segundo algumas respostas obtidas “porque 

a água absorveu o calor da vela; enquanto que o balão somente com o ar, não absorveu todo o 

calor”; “é um processo endotérmico, o balão com água absorveu o calor que o fogo passava já 

o balão apenas com ar não tem essa capacidade”; “porque a água absorve o calor demorando 

assim para o balão estourar”. Observou-se que mais da metade dos alunos conseguiram 

relacionar esse experimento com o processo endotérmico no qual ocorre a absorção de energia. 

 

Figura 1 – Gráfico da porcentagem de respostas obtidas sobre o experimento do balão com ar 

e balão com água 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Além disso, segundo a Figura 2, quando indagados sobre o porquê de ocorrer uma 

reação exotérmica entre a soda cáustica e a água, grande parte dos alunos (78%) responderam 

de forma correta “por conta da reação que ocorre entre a soda e a água, fazendo com que 

liberasse energia (calor), essa liberação de calor caracteriza uma reação exotérmica”; “a 

dissolução da soda cáustica com a água liberou calor”; “com a mistura da água e soda cáustica 

liberou calor no fundo, temos como exemplo o sabão em pó, entrando em contato com a água 

esquenta um pouco”. Com base nesta última resposta, é notório que o discente conseguiu 

relacionar o experimento da reação exotérmica com um exemplo do seu cotidiano, pois a soda 

cáustica contém hidróxido de sódio (NaOH) que também está presente no sabão, por isso é que 

ambas substâncias, quando entram em contato com água, liberam calor caracterizando uma 

reação exotérmica. 

59%
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Por que o balão que continha apenas ar 
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Figura 2 – Gráfico da porcentagem de respostas obtidas sobre o experimento da soda cáustica 

com água 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Sobre o experimento do álcool com algodão, quando questionados sobre a sensação de 

frio quando o álcool entra em contato com a pele, a partir da figura 3 observa-se que 63% dos 

discentes responderam corretamente afirmando que “pois o álcool tende a absorver calor mais 

rápido e absorvendo o calor da área do corpo aplicada nos faz sentir frio que na verdade é a 

perda de calor”; “porque o mesmo absorve o calor do corpo evaporando rápido criando a 

sensação de perda de calor, no caso gerando ‘frio’”; “porque o álcool evapora rápido, e nosso 

corpo está constantemente liberando calor”. Com isso, nota-se que a maioria dos discentes 

conseguiu identificar mais um processo endotérmico que muitos alunos já sentiram, porém 

nunca refletiram sobre o porquê dessa sensação acontecer. 

 

Figura 3 – Gráfico da porcentagem de respostas obtidas sobre o experimento do álcool e 

algodão 

 

Fonte: Autores (2019). 
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Quando foi perguntado o tipo de reação da termoquímica ocorrida no experimento entre 

a glicerina e o permanganato, todos os alunos responderam que houve uma reação exotérmica 

e isso pode ser constatado em alguns relatos “exotérmica, porque o permanganato libera calor 

no contato com a glicerina, fornecendo juntas uma alta temperatura”; “exotérmica porque houve 

um processo de combustão liberando energia”; “exotérmica, pois a reação de ambos os 

materiais ocasionou na liberação de enegia assim causando o fogo”. Desta forma, nota-se que 

esse experimento foi fundamental para o aluno conseguir entender o conceito de reação 

exotérmica na prática, haja vista que eles associaram esse tipo de reação com o surgimento do 

fogo (Figura 4). 

 

Figura 4 – Gráfico da porcentagem de respostas obtidas sobre o experimento do 

permanganato com glicerina 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho apresentamos alguns experimentos como recurso didático no ensino de 

Química para abordar mais especificamente o conteúdo de Termoquímica. Consideramos, a 

partir da interação dos alunos nas atividades e das respostas obtidas com os questionários, que 

as propostas de ensino pautadas na utilização de contextualização associada com a 

experimentação podem causar maior participação do aluno durante a aula, despertando a 

curiosidade e estimulando-os a relacionar o conteúdo visto em sala de aula com o seu cotidiano 

e fomentar o desenvolvimento de habilidades pouco privilegiadas no ensino de Química sendo 

destacadas como de fundamental importância. Desta forma, julgamos eficaz a metodologia 

proposta de abordar a contextualização somada a experimentação no ensino de Termoquímica. 
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RESUMO 

 

O presente artigo é fruto de uma aula realizada na Praça Batista Campos Belém-PA, para alunos 

de 7º ano do ensino fundamental da escola Tiradentes I.  A aula foi baseada em um plano de 

aula elaborado por estudantes de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal 

do Pará (UFPA) dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

A aula teve como objetivo relacionar conceitos ecológicos, tais como: níveis de organização 

(organismo, população, comunidade e ecossistema), relações ecológicas (protocooperação, 

predação, sociedade, inquilinismo e cadeia alimentar) e problemas ambientais (poluição do ar, 

poluição da água, poluição sonora e lixo urbano) ministrados em sala de aula, com a realidade 

local dos alunos, fazendo-os refletir sobre as ações humanas dentro do espaço em que vivem e 

frequentam. O final da intervenção contou com uma atividade avaliativa na qual os alunos 

tiveram que montar um relatório abordando suas principais impressões sobre a aula. A análise 

dos relatórios mostrou que a maioria dos alunos possui pouco ou quase nenhum pensamento 

crítico, além de apontar uma profunda dificuldade em relacionar os conteúdos escolares com 

sua realidade local, bem como na organização da escrita e das ideias. Deste modo é 

imprescindível que haja sempre um incentivo maior às atividades em espaço não formais, bem 

como debates em sala de aula para que os alunos possam aprender de forma significativa. O 

contato com outros espaços que não seja a de uma sala de aula também possibilita ao docente 

ampliar as possibilidades de dinâmicas pedagógicas.  
 

Palavras-Chaves: Ensino Aprendizagem. Educação não formal. Educação Ambiental. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) surgiu como um 

meio de interferir de forma positiva na qualidade do ensino básico, valorizando o magistério e 

apoiando estudantes das licenciaturas como incentivo à profissão ao inserir os estudantes 

universitários nas escolas públicas de forma estratégica, através de projetos, para que possam 

ganhar experiência e contribuir para a sua formação docente.  

O estágio possibilita ao aluno de graduação em licenciatura integrar-se na realidade de 

sua área adentrando os diversos caminhos que a docência oferece. É uma etapa de formação 

que possibilita ao aluno tecer críticas, formular conclusões, bem como de firmar sua identidade 

profissional buscando o melhoramento do ensino sem a necessidade de fugir da realidade. 

Segundo Costa (1996 apud FONSECA, 2010, p.11), o estágio constitui uma oportunidade 

empírica para experimentar o conhecimento teórico e com esta premissa potenciar o 

desenvolvimento de competências e comportamentos que constituem a especificidade de ser 

Professor, reafirmando que o estágio nada mais é que a ligação da teoria, adquirida durante a 

preparação acadêmica, com a prática necessária para sua formação. 

O PIBID tem contribuído para uma abordagem mais contextualizada dos conteúdos 

ministrados em sala de aula, integrando teoria e prática à realidade social do aluno, no entanto, 

relacionar o conteúdo escolar com a realidade dos mesmos é um grande desafio para a maioria 

dos estudantes de licenciatura, que durante os estágios docentes se deparam com o ensino 

tradicional voltado para aulas expositivas, as quais exigem apenas a memorização de conteúdo 

para realização de atividades, que não contemplam as reais necessidades dos alunos. Estes não 

conseguem problematizar, contextualizar o conteúdo e refletir sobre o seu papel em sociedade, 

pois as abordagens utilizadas não induzem ao questionamento e a discussão.  

Atividades diferenciadas fora do ambiente escolar são uma forte alternativa para 

promover o aprendizado do aluno ao aproximar os mesmos de situações mais próximas de seu 

cotidiano.  Shimada e Fachín-Terán (2014) afirmam que os espaços não formais proporcionam 

uma complementação com a atividade pedagógica da escola para a formação de valores e 

atitudes que em conjunto colocam em prática os conhecimentos adquiridos. Estimular a 

contextualização da ciência utilizando espaços não formais é uma estratégia que têm dado certo, 

pois se observa que o discente encontra menos dificuldades de aprendizagem e mais sentido ao 

aprender, isso acontece porque ao aprender o aluno é capaz de dar significado a aprendizagem 

porque esta passou por um processo de construção e não de memorização como ainda ocorre 

na maioria das escolas (ARAÚJO et. al., 2014, p.13). 
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Nesse sentido, a fim de corroborar com o processo de ensino-aprendizagem, foi 

elaborado pelos bolsistas do programa PIBID uma aula em espaço não formal, na Praça Batista 

Campos Belém-PA que teve como objetivo relacionar conceitos ecológicos, tais como: níveis 

de organização (organismo, população, comunidade e ecossistema), relações ecológicas 

(protocooperação, predação, sociedade, inquilinismo e cadeia alimentar) e problemas 

ambientais (poluição do ar, poluição da água, poluição sonora e lixo urbano), ministrados em 

sala de aula, com a realidade local dos alunos, fazendo-os refletir sobre as ações humanas dentro 

do espaço em que vivem e frequentam. 

 

2. METODOLOGIA 

A Praça Batista Campos está localizada na área nobre da cidade de Belém (Pará), sendo 

um importante e bem conhecido espaço de lazer e recreação da cidade. Tombada pelo município 

de Belém ainda no século XX, a praça remonta o contexto sócio-histórico da construção e 

ocupação urbana da principal cidade da Amazônia, e sua arquitetura evidencia a influência 

europeia neste processo de construção histórica e cultural. Destaca-se ainda o seu significativo 

potencial para o ensino de ciências, devido à diversidade de espécies, representantes da 

biodiversidade amazônica, que ocupam os lagos e a vegetação arbórea locais. Por isso, a praça 

representa um espaço rico e múltiplo para se promover a educação ambiental, a 

contextualização e a aproximação entre o conteúdo de ciências e o contexto socioambiental em 

que estão inseridos os alunos. Além disso, a praça está localizada a poucos metros da escola 

estadual de ensino fundamental e médio Tiradentes I, onde atuam os bolsistas do PIBID e de 

onde procedem as turmas envolvidas na aula. 

A aula contou com a participação de duas turmas (cada uma com vinte e cinco alunos 

que cursavam o 7º ano), dois professores titulares da escola e seis bolsistas do PIBID que 

elaboraram e ministraram a aula. É importante ressaltar que, por se tratar de uma escola 

inclusiva, havia quatro deficientes auditivos nestas turmas. Por isso, um dos professores 

titulares era intérprete de Libras. 

Os graduandos utilizaram para esta aula os seguintes conteúdos do currículo escolar: 

conceitos de níveis de organização (organismo, população, comunidade e ecossistema), 

relações ecológicas (protocooperação, sociedade, inquilinismo e cadeia alimentar) e problemas 

ambientais (poluição do ar, poluição da água, poluição sonora e lixo urbano). Foi abordado um 

breve histórico da Praça Batista Campos, expondo as transformações que esta sofreu desde sua 

inauguração até os dias de hoje. O desenvolvimento da aula foi dividido em quatro momentos: 
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1º momento: os graduandos do curso de Licenciatura em ciências Biológicas fizeram 

algumas visitas prévias à Praça Batista Campos para conhecer as possibilidades de trabalhar e 

ensinar Ciência no local. Nestas visitas, procurou-se conhecer a biodiversidade da praça e 

identificar as relações ecológicas existentes, que poderiam ser abordadas durante a aula. Da 

mesma forma, analisaram os problemas ambientais recorrentes de origem antrópica e fizeram 

uma pesquisa detalhada da história do local. Munidos dessas informações foi elaborado um 

plano de aula, cujo teor foi fundamentado no ensino por competências e habilidades com base 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino fundamental.  

Foi eleita como principal competência a capacidade do aluno de “compreender a 

natureza como um sistema dinâmico e o ser humano, em sociedade, como um de seus agentes 

de transformação”. Algumas habilidades como: “identificar, em situações reais, perturbações 

ambientais ou medidas de recuperação; e relacionar, no espaço ou no tempo, mudanças na 

qualidade do solo, da água ou do ar às intervenções humanas”, definiram as estratégias 

metodológicas. 

2º momento: a aula foi executada em duas horas-aula para cada turma, cada uma delas 

com duração de quarenta e cinco minutos. Inicialmente as turmas foram divididas em três 

subgrupos de oito alunos cada, e repassadas a eles informações necessárias tais como: de que 

forma deveriam se portar durante a aula, em espaço público, e como a aula iria se desenvolver. 

Cada subgrupo foi acompanhado por dois bolsistas do PIBID que também ministraram a aula. 

Os alunos foram orientados a fotografarem aquilo que considerassem interessante, para que 

posteriormente utilizassem essas fotografias em uma atividade feita em sala de aula. Finalizado 

este momento de orientações, os alunos seguiram para a praça.  

3º momento: cada subgrupo, acompanhado por seus respectivos mediadores, se 

encaminhou para um dos três pontos previamente selecionados da praça, a saber: o castelinho 

(uma pequena construção que lembra um castelo), a ponte (que liga dois lados da praça 

separados por um pequeno lago) e o coreto (situado no meio da praça). A partir destes pontos 

cada dupla abordou uma parte do conteúdo selecionado. No final de cada abordagem que durou 

cerca de 20 minutos, os subgrupos de alunos trocaram de mediadores de modo que cada 

subgrupo pôde acompanhar a explicação das três duplas de mediadores. 

A dupla que foi responsável por abordar o histórico da praça partiu do ponto onde estava 

situado o castelo, explicando as principais mudanças ocorridas ao longo do tempo no local, 

desde sua inauguração até os dias atuais, como as influências da arquitetura europeia que 

constam desde a Belle Époque - nome dado ao período histórico em que Belém contava com a 
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criação de jardins, praças e bosques que serviriam como espaço de lazer para a sociedade 

burguesa da época - e as mudanças na fauna e flora local que no início eram compostas apenas 

por mangueiras trazidas da Ásia, e hoje já se encontram introduzidas outras espécies que são 

amazônicas. 

A dupla que partiu do coreto da praça ministrou os conceitos de relações ecológicas 

harmônicas e desarmônicas, mais especificamente, as relações de protocooperação, 

inquilinismo, predação, amensalismo, herbivoria e sociedade, bem como destacou a 

importância destas relações para o funcionamento e equilíbrio naquele ecossistema. 

A terceira dupla, que partiu da ponte, procurou sensibilizar os alunos em relação aos 

problemas socioambientais da praça, como a poluição dos lagos, poluição sonora, poluição do 

ar (ocasionadas pela ocupação urbana ao redor do espaço) e a questão do lixo urbano também 

presente no ambiente. 

4º momento: contou com uma atividade avaliativa realizado em sala de aula um dia 

depois da aula ministrada na Praça. Os grupos foram redivididos em duplas para a elaboração 

de um relatório de no máximo duas laudas no qual os alunos puderam discutir sobre os 

principais pontos da aula. Para facilitar a elaboração do texto os alunos foram orientados a 

seguir o seguinte raciocínio: O que mais me chamou a atenção foi..., O que eu mais gostei foi..., 

a aula foi importante, pois..., eu aprendi que..., concluindo o texto falando sobre a importância 

do espaço como área de lazer bem como as principais atitudes que devem ser tomadas para 

preservar a praça como patrimônio cultural compartilhado pela comunidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante a fase de planejamento da aula, os graduandos sentiram dificuldade no que diz 

respeito à construção de um plano de aula que possibilitasse desenvolver as competências e 

habilidades eleitas. O objetivo era contextualizar o conteúdo e trabalhá-lo de forma 

interdisciplinar levando os alunos a ler e interpretar informações, incentivando-os a reflexão 

sobre as ações e tomadas de decisões. Nesse caso, conhecer as características do espaço não 

formal antes de organizar o plano de aula possibilitou aos graduandos utilizar o potencial 

educativo do local de forma abrangente a fim de atingir tais objetivos, e evitar que a aula se 

tornasse apenas um mero passeio. Queiroz et. al. (2011, p.12) afirma que “as visitas prévias aos 

espaços não formais de ensino contribuem para melhor adaptar os recursos presentes no local 

aos conteúdos trabalhados em sala de aula construindo significativamente uma educação 

científica”. O mesmo autor chama a atenção para a diferença de dois tipos de espaços não-
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formais: “Os espaços institucionalizados, que dispõe de planejamento, estrutura física e 

monitores qualificados para a prática educativa dentro deste espaço; e os espaços não 

institucionalizados que não dispõe de uma estrutura preparada para este fim” . 

A Praça Batista Campo é considerada como um espaço não institucionalizado, e apesar 

de estar localizada próxima, a escola necessitou de um planejamento que alcançasse não só os 

objetivos da aula supracitados, mas também uma atenção especial voltada para a segurança dos 

alunos. Nesse sentido, a divisão em subgrupos possibilitou o deslocamento seguro e organizado 

dos mesmos de modo que os mediadores estivessem ao alcance de todos. 

Da mesma forma, ao chegar à praça, a condução dos alunos pelo perímetro desejado foi 

difícil, pois facilmente desviavam sua atenção para a movimentação no espaço, pois, sendo uma 

área de lazer, a praça é frequentada por muitas pessoas que vão caminhar e se exercitar, e 

estando localizada em área urbana há constante tráfego de veículos que intensifica o barulho. 

Portanto podemos dizer que ficaria muito difícil para a professora titular da turma, realizar 

sozinha uma atividade semelhante, e talvez esse seja um dos fatores que levem à falta de práticas 

como essas nas escolas. 

Outra dificuldade observada no momento da execução da aula foi a interação dos 

mediadores com os alunos especiais. Em uma das turmas como já foi mencionado, houve um 

considerável número de alunos não ouvintes, e a escola colaboradora não possuía um 

contingente ideal de profissionais intérpretes que pudesse auxiliar na comunicação com esses 

alunos, apenas um professor intérprete nos acompanhou durante a aula, e foi perceptível a 

sobrecarga desse profissional, tendo em vista que não tínhamos muito tempo para fazer uma 

interpretação com excelência. O intérprete teve que assumir todos os papéis delegados por parte 

dos professores e alunos, e a isto se somou o fato de que os mediadores, que ministraram a aula 

aos alunos não ouvintes, não possuíam total ou nenhum domínio da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), e esta é uma habilidade fundamental para melhor elucidar futuras aulas em que se 

encontrem alunos especiais, bem como é fundamental na formação e carreira de um educador 

que venha receber em sua turma um aluno com deficiência. No entanto, podemos destacar que 

atividades diferenciadas como estas, podem ser muito importantes para promover a socialização 

desses alunos, melhorar sua qualidade de vida e desenvolver aspectos cognitivos.  

Por outro lado, pode-se destacar também a interdisciplinaridade alcançada com a aula, 

pois além dos eixos biológicos, também foi abordado o contexto histórico em que a Praça 

Batista Campos está inserida, juntamente com a educação ambiental. Isto porque “o caráter de 

não formalidade dessas instituições permite uma maior liberdade na seleção de conteúdos e 
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metodologias, o que amplia as possibilidades da interdisciplinaridade e contextualização” 

(GUIMARÃES; VASCONCELLOS, 2006). 

A análise dos relatórios mostrou que os alunos ainda possuem dificuldades de relacionar 

os conteúdos escolares ministrados em sala com sua realidade local, bem como não possuem o 

pensamento crítico necessário para intervir de maneira adequada no meio em que vivem. Deste 

modo é necessário além de aulas práticas como estas, discussões em sala de aula que visem à 

formação de seu pensamento crítico. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Através do PIBID os alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas tiveram a 

oportunidade de, ainda na graduação poder elaborar e executar um plano de aula, 

contextualizando a realidade dos alunos em um espaço não formal. A superação das 

dificuldades em ministrar e organizar o plano de aula também fez parte do aprimoramento 

enquanto docentes de Ciências Biológicas, bem como a aproximação dos professores para com 

os alunos. 

Com as aulas em espaços não formais, foi possível demonstrar para os alunos que o ato 

da aprendizagem vai muito além dos muros das escolas e salas de aula, podendo ampliar a visão 

dos estudantes. Isto foi possível devido às características do espaço não formal, que desperta 

emoções e serve como um motivador da aprendizagem. O contato com outra visão que não seja 

a de uma sala de aula também é muito importante para a complementação profissional dos 

docentes, ampliando as possibilidades e a dinâmica pedagógica.  

Entre outros elementos a aula teve o papel de desmistificação dos espaços não formais, 

demonstrando que a ida a esses espaços não se reduz a um simples passeio ou excursão da 

escola, mas vai muito além disso, tendo como objetivo dar uma outra visão para os alunos sobre 

aprendizagem. Em um espaço não formal, ao deixar a sala de aula com sua organização típica, 

o professor se desprende desse papel de detentor do conhecimento, definido pelo modelo 

tradicional de ensino. Dessa maneira se cria a expectativa de que a prática pedagógica em 

espaços não formais se torne corriqueira no caminhar docente, enriquecendo e dando novos 

horizontes para a formação e vida profissional dos educadores. 
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RESUMO  

 

As Olimpíadas Científicas ou de Conhecimento são uma oportunidade de aperfeiçoar os 

conhecimentos dos estudantes na medida em que facilitam seu acesso aos conceitos e modelos 

científicos; além de contribuírem para a inclusão social, possibilitando novos horizontes sociais 

e profissionais. No intuito de preparar os estudantes do Ensino Médio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará- Campus Parauapebas para a XIII e XV Olimpíada 

Brasileira de Biologia (OBB), 2017 e 2019, foram realizadas aulas a partir de diferentes 

perspectivas pedagógicas e diversos recursos didáticos com base no certame e no desempenho 

dos participantes. Constatou-se que a dinâmica de aulas prolongadas obteve êxito na atração 

dos discentes por utilizar recursos inabituais ao dia-a-dia da sala de aula, podendo ser observado 

um aumento no número e no interesse dos participantes ao longo das ações. Uma das 

motivações elencadas pelos participantes era a preparação para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e a competição em si, o que se expressou num aumento qualitativo de tais 

estudantes nas participações em sala de aula da turma regular. Quanto ao desempenho nas 

primeiras etapas da OBB, as notas variaram de 3 a 23 pontos. Finalmente, foi possível verificar 

que após a execução de tais dinâmicas, os participantes ainda demonstravam interesse por 

ciências biológicas, além de uma participação regular e periódica na participação em eventos 

do gênero. 
 

Palavras-chave: Olimpíada. OBB. Competições Escolares. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

Uma das mais novas modalidades de ensino que geram excelente rendimento nas 

escolas públicas são as olimpíadas de conhecimento que visam despertar nos estudantes o 

interesse pelas diferentes áreas de saber, uma vez que propõe análises inovadoras de questões 

do cotidiano e exigem dos candidatos respostas alternativas oriundas de posicionamentos 

estratégicos e práticos (MEDEIROS; BIAZON, 2015).  

Nessa perspectiva, há valorização e estímulo à leitura e à pesquisa num contexto social 

permeado pela virtualidade e rapidez onde as mídias informacionais norteiam e limitam as 

informações ao apresentarem respostas prontas e estruturadas por outras pessoas (ALVES, 

2006). 

Ao entrevistarem coordenadores escolares e organizadores dessas competições, 

Medeiros e Biazon (2015) afirmam que professores são peças-chave para articular o interesse 

dos alunos para participarem de tais ações, juntamente com a estrutura e eficiência da 

comunidade escolar para desenvolver ações de descobertas de talentos, como gincanas, aulas 

laboratoriais, jogos e outras atividades que desenvolvam as habilidades cognitivas dos 

discentes. 

Cardoso e Colinvaux (2000) abordam as Olimpíadas Escolares como uma forma de 

desmitificar opiniões sobre a não aplicação das ciências naturais ensinada nas escolas no 

cotidiano do aluno, uma vez que tais eventos e os debates que os antecedem abordarem apenas 

questões práticas, atuais e aplicáveis, em contradição com a rotina escolar. 

 Relatos de sucessos de estudantes nessas competições ocorrem em diferentes regiões do 

país, como na cidade de Areia, no estado da Paraíba. Santos et al. (2015) iniciaram uma 

metodologia de preparação onde raciocínio lógico e analítico foram utilizados na solução de 

questões-problema do cotidiano para a Olimpíada Paraibana de Informática/Olimpíada 

Brasileira de Informática 2013. Eles ainda informam que no ano de 2015, 75% das medalhas 

estaduais nessa competição foram recebidas por jovens do município.  

A Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) é um evento que foi mantido pela Associação 

Nacional de Biossegurança – ANBio de 2005 até 2016. A partir de 2017, ela passou a ser 

promovida pelo Instituto Butantan, sendo um dos principais eventos de talentos da juventude 

nacional (Portal do Instituto Butantan, 2017). Dentre seus objetivos estão: despertar o interesse 

do estudante pela Biologia, estimulando a apresentação de soluções criativas aos problemas 

propostos e aproximar a universidade do ensino médio, 
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antecipando a divulgação das inovações científico-tecnológicas ao estudante dessa etapa de 

ensino. 

Dessa forma, há uma avaliação do aprendizado obtido pelos estudantes no ambiente 

escolar e, acima de tudo, uma valorização das suas competências e habilidades para convivência 

cidadã. É importante ressaltar que esses são os principais desafios da escola moderna, na qual 

o conhecimento e suas etapas avaliativas são constantemente questionáveis por seus integrantes 

(QUADROS et al., 2013). 

 É sabido que propostas de reforço e avaliação de alunos envolvidos em Olimpíadas 

Científicas Escolares são excelentes estratégias para estimular os estudantes às ciências 

paralelamente à oportunidade da descoberta de talentos para as mais diferentes áreas das 

ciências (SANTOS et al., 2015). 

A partir do exposto, este trabalho busca descrever atividades e ações da proposta de 

ensino preparatórias, observando o desempenho de estudantes do Ensino Médio para a XIII 

(2017) e XV (2019) Olimpíada Brasileira de Biologia, no campus Parauapebas do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

  

Para execução dessa proposta, os alunos assistiram aulas expositivas com os auxílios de 

recursos multimídias e ênfase em imagens, momentos de leitura, exibição de vídeos, debates, 

estudo extraclasse orientado com base em artigos científicos e realização de questionários. Foi 

confeccionado material apostilado para complementação dos estudos. 

Os encontros ocorreram entre os meses de fevereiro e junho de 2017. Duas vezes por 

semana, as equipes se reuniram em salas de aula do Instituto Federal do Pará – Campus 

Parauapebas. Sendo o público-alvo os estudantes do Curso Técnico integrado ao Ensino Médio 

e menores de 19 anos. 

As aulas expositivas apresentavam o conteúdo, prioritariamente, na forma de ilustrações, 

conectando as informações com as necessárias para solucionar as questões que se apresentaram 

nas edições anteriores da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) ou em questões que 

envolvessem Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os momentos de leitura eram realizados por 

duplas de alunos, sendo ofertados artigos ou reportagens de cunho biotecnológico ou de ciência 

básica, seguido de debate entre as interpretações dos textos. Vídeos-documentários sobre os 

temas de Biologia foram exibidos, seguidos de discussão sobre os temas abordados e 

identificados os principais conteúdos relacionados ao conteúdo da OBB. 
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As apostilas foram elaboradas de maneira ilustrativa e as informações organizadas em 

esquemas, facilitando a visualização e a construção das definições e conceitos. 

Os participantes também eram estimulados a assistirem noticiários e consultarem 

matérias e entrevistas, em redes informacionais, sobre os diferentes temas da Biologia 

abordados em sala. 

Houve conferência da presença nos encontros por meio de frequência e entrevistas 

escritas com os envolvidos: a primeira em abril e outra ao fim do projeto, em junho de 2017. 

Nessas entrevistas, eram interrogados sobre o motivo de participar da proposta, tal como 

realizado por Quadros e Silva (2015). Sendo que os entrevistados na primeira, não eram 

entrevistados na segunda. Havia apenas uma pergunta: “redija um texto dissertativo no qual 

expressa a motivação que o leva a participar desta preparação e da Olimpíada Brasileira de 

Biologia. 

Essa mesma proposta foi realizada no ano de 2019, de 15 de fevereiro até 20 de março, 

porém na forma de monitoria de alunos de Ensino Médio (Incentivo à Docência). 

Os desempenhos dos discentes em sala de aula regular também eram observados, assim 

como as notas das avaliações bimestrais regulares de Biologia.  

Todos os participantes que participaram do reforço foram inscritos na 1ª etapa da XIII 

e XV OBB. Sendo que seguiriam para as etapas seguintes apenas os que estivessem entre as 

15% melhores notas no país, no caso, acima de 20 acertos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Rendimento dos Participantes 

Ao analisar a participação durante as ações e a execução dos exercícios e debates do 

reforço sobre os diferentes temas de Biologia, percebe-se que a concentração de informações 

em um espaço de tempo curto (cinco meses) não foi obstáculo à quantidade  

de informações absorvidas, uma vez que as diferentes estratégias didáticas se mostraram 

eficientes para atrair a atenção.  

Além disso, as apostilas confeccionadas serviram como reforço importante para 

relembrar as informações trabalhadas e alertar os participantes para temas importantes. 

Por ser fora da rotina de sala de aula, ocorreram manifestações de opiniões e de respostas aos 

temas propostos, além de respostas aos ensinamentos.  Santos et al. (2015) observaram que 

nesse momento de preparação para realização de olimpíadas de conhecimento, os estudantes se 

predispõe mais ao aprendizado, uma vez que não está obrigatoriamente vinculado as rotinas da 

sala de aula regular. 
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3.2 FREQUÊNCIA DOS PARTICIPANTES 

Trinta e cinco discentes participaram do reforço em 2017 e vinte discentes em 2019. 

Possivelmente, a divulgação das formas de execução das atividades e das premiações nacionais 

da competição despertou interesse.  

Por exigir aprovação em um processo seletivo para inserção e por preparar 

simultaneamente a educação básica e a profissional, os estudantes desta instituição sempre 

buscam novas formas de obter mais informações, transportando para a o futuro mercado de 

trabalho algumas vantagens que os diferenciam. 

Quadros et al. (2010), ao entrevistar professores de estudantes que participaram das 

Olimpíadas Mineiras de Química, concluíram que o fato desses eventos se apresentarem como 

uma nova proposta de ensino no interior de uma instituição que mantem as mesmas 

metodologias há gerações, atraem a atenção crescente do público-alvo. Já em Quadros et al. 

(2013), os próprios estudantes manifestaram que adquirir experiências novas e as premiações 

oferecidas nesses eventos são em si importantes fontes de atração para participantes.  

 

3.3 ENTREVISTA SOBRE O MOTIVO DE PARTICIPAR DO REFORÇO 

A leitura das respostas permitiu classificar as motivações nos itens constantes no quadro 

1. Sendo nesse quadro considerado o universo de 35 alunos, em 2017, e 20 alunos, em 2019 

que constavam até o fim das atividades.  

Quanto à motivação para participar da OBB em 2017, a preparação para o Exame 

Nacional do Ensino Médio foi o mais citado. Já em 2019, foi para testar os conhecimentos e, 

provavelmente competir e ser premiado. 

Os Institutos Federais de Educação são destaque nas olimpíadas de conhecimento das 

diferentes áreas. A expansão das Redes Federais provavelmente contribui também a expansão 

e socializações de resultados nessas modalidades competitivas. Consequentemente, vem se 

tornando praxe junto a Educação profissional. 
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Quadro 1 - Motivos que levaram os educandos a participarem do Reforço Escolar para a XIII 

e XV Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) 

Motivo de Participar do 

Reforço para a OBB e 

realizar a 1ª etapa 

Quantidade de 

Participantes 

2017 

Quantidade de 

Participantes 

2019 

Preparação para Exame 

Nacional do Ensino Médio 

13 5 

Aumentar horizonte de 

conhecimento  

8 2 

Por ter afinidade com a 

biologia 

8 4 

Para testar os 

conhecimentos 

4 7 

Por ser um projeto 

executado na escola 

2 2 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que nos últimos dez anos tornou-

se um método avaliativo para inserção em instituições de ensino superior públicas estaduais e 

federais, é normal atrair estudantes do ensino médio para ofertas de ações e cursinho gratuitos 

de preparação. Como esse reforço abordaria todo o conteúdo do ensino médio de Biologia, 

tornou-se então mais uma opção. 

Quadros e Silva (2015) citam que a manifestação de afinidade com as áreas de 

conhecimento de uma olimpíada escolar é um indicativo do desempenho de professores em sala 

de aula regular, o qual está desenvolvendo formas de atrações aos aprendizes. 

Quadros et al. (2013) atentam que a motivação de aumentar os horizontes para novos 

aprendizados é a disponibilidade dos estudantes de aprender, assim como estarem disponíveis 

para um futuro profissional no qual a atualização e capacitação serão necessários.  

 

3.4 DESEMPENHO DOS ESTUDANTES EM SALA DE AULA REGULAR 

Esta etapa envolveu o acompanhamento do desempenho dos 35 educandos participantes 

durante os dois primeiros bimestres avaliativos do ano de 2017 (fevereiro a junho de 2017), e 

os demais 20 educandos no 1º semestre de 2019. 
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Quanto à participação durante as aulas, os envolvidos realizaram perguntas e citaram 

exemplos com frequência sensivelmente maior, além de outros estarem mais presentes as aulas 

e executando as atividades com mais atenção e qualidade. 

Sobre as notas bimestrais, entretanto, não foi possível perceber modificações, pois 

aqueles que estavam acima e os abaixo da média, as mantiveram.   

Cardoso e Colinvaux (2000) afirmam que as olimpíadas científicas são importantes para 

estimular a competição no espaço escolar, pois permitem a “quebra” de antigos limites e a 

dedicação para se superar. Complementam ainda que os educandos se dispõem mais para os 

aprendizados rotineiros, uma vez que acreditam na possibilidade de vitória. 

 

3.5 DESEMPENHO NA 1ª ETAPA DA OBB  

As notas obtidas na primeira etapa variaram de 3 a 23 pontos em um total possível de 

30 pontos. Porém, devemos considerar que muitos que realizaram a prova não haviam 

participado do reforço. Essa situação aconteceu, porque o reforço não foi obrigatório e pré-

requisito para realizar a OBB. Em 2019, 60 alunos do campus Parauapebas realizaram a 1ª 

etapa, porém apenas 20 realizaram o reforço. Em 2017, todos os 35 participantes do reforço 

realizaram a 1ª etapa (Figura 1).   

O fato de dois alunos apresentarem 15 pontos, valor próximo à média de classificação 

para a 2ª Etapa, que nesta edição foi de 19 pontos, demonstra que o desempenho não pode ser 

visto como negativo.  

 

Figura 1- Alunos executando a 1ª Etapa da XIII Olimpíada Brasileira de Biologia na IFPA – 

campus Parauapebas 

 

Fonte: Autores, 2017 
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Medeiros e Biazon (2015) relatam que, segundos professores e estudantes envolvidos 

em olimpíadas escolares, a mobilização das instituições para realizar tais eventos são 

importantes para valorização dos participantes e a imagem dela diante a comunidade externa, 

interferindo no comportamento dos estudantes em sala durante as disciplinas. 

Na XIII OBB, em 2017, nenhum dos participantes foi classificado à 2ª etapa. Já em 

2019, na XV OBB, quatro participantes foram classificados para a 2ª etapa (Figura 2). 

 

Figura 2- Alunos executando a 2ª Etapa da XV Olimpíada Brasileira de Biologia na IFPA – 

Campus Parauapebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

3.6 A BIOLOGIA E OS TALENTOS DESCOBERTOS 

Um dos principais objetivos das olimpíadas científicas escolares é a descoberta de 

talentos para as áreas das ciências. Neste caso, as ciências biológicas.  

Após a execução do reforço, houve manifestações de desejo por parte dos discentes 

participantes para saber a média obtida na 1ª etapa, de continuação do reforço no segundo 

semestre, de trocas de ideias com professor sobre alguns dos temas abordados e acima de tudo 

curiosidade sobre as atividades realizadas pelos biólogos, ofertas de emprego nas áreas e 

instituições que oferecem o curso. 

Cardoso e Colinvaux (2000) reportam que as olimpíadas escolares têm como principal 

função a descoberta de talentos para as diferentes áreas. Nesse contexto, a biologia se mostrou 

como uma área atrativa para os estudantes, despertando interesse e a possibilidade de um futuro 

profissional. 
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4. CONCLUSÃO 

 À guisa de conclusão, as atividades escolares que estimulam o desenvolvimento de 

estratégias de superação e integração são bem aceitas pelos estudantes do ensino médio; além 

de se apresentarem como alternativa à rotina escolar formal e tradicional. 

 Nessa perspectiva, apostar na preparação de estudantes para tais momentos auxiliam no 

estabelecimento de uma cultura acadêmica e a descoberta de novos talentos, pois permitem a 

construção de diferentes sentidos aos conteúdos e na disciplina Biologia.  
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RESUMO  

 

O ensino das Ciências Ambientais, assim como de outras ciências é um desafio, pois a 

complexidade da temática, muitas vezes, não condiz com a realidade do aluno em sala de aula. 

Haja vista, que o ensino, no decorrer dos anos, apoiou-se numa proposta, fragmentada e 

descontextualizada, que pouco contribui para desenvolvimento de uma consciência 

socioambiental, comprometendo a formação do aluno enquanto ser ativo e reflexivo. E toda 

essa complexidade de conhecimento exige de certa forma inovação nos métodos de ensino do 

professor. Diante da necessidade de buscar metodologias inovadoras, o presente trabalho tem 

por objetivo desenvolver histórias em quadrinhos (HQS) como ferramenta no processo de 

ensino de Ciências Ambientais. O uso das HQ buscou de modo geral, auxiliar o aluno a entender 

conceitos de forma dinâmica e eficaz. A aplicação se deu de forma qualitativa e quantitativa 

através de questionário e produção das HQS pelos alunos, onde de forma espontânea 

roteirizaram situações da problemática ambiental vivenciada em espaço recreativo de duas 

praias de Belém e uma de Salinópolis, município do estado Pará, com suas possíveis soluções. 

Os resultados apontaram que a elaboração de histórias em quadrinhos é uma ferramenta didática 

eficiente no processo de ensino socioambiental. Além de estimular a integração e a participação 

do aluno na produção do conhecimento e conscientização da conservação dos recursos hídricos 

destinado à recreação. 

 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Poluição. Praias. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

A água é fonte de vida na terra, e a civilização humana desabrochou onde havia fontes 

confiáveis e limpas de água doce. Para o aproveitamento humano – seja para beber, lavar ou 

para recreação –, é preciso que a água esteja livre de fontes de contaminação biológica, química 

e física (ANA, 2010). 

Segundo Pontes (2017), os resíduos gerados pelas atividades humanas têm se tornado 

um grande problema ambiental, responsáveis pela maior parte da agressão ao planeta e a 

poluição por resíduos sólidos em ambiente recreativo origina diversas consequências como a 

contaminação da água e da biota aquática, causando assim impactos em nível populacional.  

Existem inúmeros efeitos que a má qualidade das praias pode ocasionar na saúde da 

população que as frequenta, como as doenças de veiculação hídrica. Ressalta-se que as 

gastroenterites, infecções de olhos, ouvidos, nariz e garganta são as doenças mais comuns em 

banhistas (MELO, 2018). 

Com um extenso litoral atlântico, e uma grande malha fluvial, o Pará tem centenas de 

praias, tanto oceânicas, localizadas na Amazônia Atlântica, polo turístico no leste do estado, 

como fluviais, estas em quase todos os rios. Por este motivo, torna-se importante conhecer a 

qualidade da água para que se possa garantir a preservação dos recursos hídricos (COUTINHO 

et al., 2010). 

Em se tratando da região Norte vários trabalhos destacam a problemática da poluição 

das praias por resíduos sólidos como exemplo citam-se os trabalhos de Feio et al. (2017) que 

dispuseram sobre uma abordagem por meio de uma aula prática de campo relacionada à 

Educação Ambiental; Rocha (2013) que verificou a sensibilidade ambiental dos banhistas 

frequentadores das praias de Vila do Conde, Itupanema e Caripi (Barcarena/PA) e Baia e 

Ferreira (2013) sobre análise de microlixo, na praia do Atalaia, município de Salinópolis-PA. 

Mediante a problematização da poluição das praias por resíduos sólidos são necessárias 

implementações de ações educacionais que visem a sensibilização dos alunos, comunidade 

escolar e local, quanto ao descarte inadequado do lixo, estimulando, assim, uso sustentável dos 

recursos hídricos. Assim como afirmado por Silva (2016), no qual deve-se criar capacidade de 

um encontro do ser humano consigo mesmo e com o universo, considerando antes de tudo a 

importância da educação.  

A sociedade vive um momento onde a Educação Ambiental e sustentabilidade, tem 

papel fundamental na formação de indivíduos conscientes e sustentavelmente correto. A Lei Nº 

9.795 / 99 – art. 2º, diz que, “a educação ambiental é um componente essencial e permanente 
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da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999). 

A água, considerado recurso essencial à vida, destaca-se como tema presente em muitos 

momentos do ensino fundamental, desde conteúdos que abordam assuntos sobre a 

biodiversidade do planeta - os diversos tipos de vida na terra, os diferentes habitats, os meios 

de reprodução, locomoção -, até assuntos relacionados especificamente com a saúde e bem-

estar humano, tratamento da água, doenças de veiculação hídrica, hábitos de higiene, atividades 

de lazer esportes (NICOLETTI; SEPEL, 2013).  

Logo, esta pesquisa justifica-se pela Educação Ambiental de forma contínua no 

direcionamento do ensino das Ciências Ambientais. O recurso didático metodológico utilizado 

para estimular o ensino das ciências ambientais foi a produção de história em quadrinho (HQ). 

De acordo Pereira e Fontoura (2016), a produção de história em quadrinho é uma proposta 

metodológica bastante diversificada e abrangente, pois permite trabalhar com temas variados, 

podendo estes ser muito próximos do conteúdo a ser ensinado ou, ao contrário, estar mais 

relacionado à realidade do aluno.  

Os quadrinhos podem ser utilizados na educação como uma ferramenta para a prática 

educativa. A HQ tem sua própria sedução por apresentar uma sequência lógica de imagens. O 

sucesso dos quadrinhos está no uso de imagens em situações contextuais que facilitam o 

entendimento da leitura. A história em quadrinhos explora a linguagem não verbal, 

complementada pelo uso da linguagem verbal de forma clara e objetiva (NEVES, 2012). 

O presente trabalho teve por objetivo desenvolver história em quadrinhos como 

ferramenta no processo de ensino de Ciências Ambientais; despertar nos alunos do ensino 

fundamental hábitos sustentáveis, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da 

água sobre poluição dos recursos hídricos; avaliar a percepção dos alunos quanto a 

problematização da temática descarte incorreto lixo, poluição da água e doenças de veiculação 

hídrica e desenvolver história em quadrinhos com abordagem crítica e reflexiva a acerca do 

tema gerador poluição da água e da praia por resíduos sólidos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Na etapa inicial, foi traçado o perfil da área de estudo, através de visitas dos alunos in 

loco com objetivo reconhecimento do local para a pesquisa – ação. Assim como, o levantamento 

prévio dos alunos acerca da temática. A coleta e levantamento de dados prévios foi realizada 
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forma qualitativa e quantitativa com a turma através de um questionário estruturado com 

perguntas fechadas, para a caracterização da problemática.  

Para a produção da história em quadrinho foram realizadas pesquisas bibliográficas 

sobre os recursos hídricos destinados a recreação, observação do ambiente lazer pelos alunos, 

assim como os tipos de poluição mais frequentes nesse ambiente, no período de maio e agosto 

de 2019. Antecedendo os levantamentos bibliográficos, foram ministradas aulas expositivas e 

práticas sobre a temática de estudo e leituras de histórias em quadrinhos: a) A menina que queria 

limpar a praia (Mauricio de Sousa); b) Mariana e a Batalha contra os Super Macabros, a ameaça 

do lixo no mar (Disponível em: https://www.marinha.mil.br/cartilha-mariana.pdf), como  

materiais complementares, para agregar conhecimentos, permitindo assim a sensibilização e a 

participação dos educandos no projeto ação. 

Diante da abordagem sobre a temática, os educandos foram divididos em três grupos, 

onde cada grupo debateu sobre a poluição das praias que haviam frequentado e realizada a 

observação do seu entorno. Colocando propostas e soluções para a problematização, as quais 

foram socializadas como os demais grupos, para a escolha do tema e roteirização. A HQ teve 

eixos temáticos que permearam as informações sobre a poluição dos recursos hídricos por 

resíduos sólidos, alerta sobre doenças de veiculação hídrica, com atenção especial para ações 

de preservação. 

A elaboração da HQ foi produzida em papel de tamanho A4, utilizando régua, canetas 

e lápis de cores. O trabalho teve como público alvo alunos de uma turma de 6º ano da educação 

básica do ensino fundamental II localizada na cidade de Belém / PA. 

A justificativa pela escolha do público alvo foi devida a temática “água” fazer parte da 

grade curricular de ensino e por serem sujeitos em processo de autonomia de desenvolvimento 

crítico-reflexivo, a compreensão se torna mais viável. Pois, segundo Mendonça et al. (2011), as 

questões ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade e a educação 

ambiental é essencial em todos os níveis dos processos educativos e em processos educativos e 

em nos anos iniciais da escolarização, já que é mais fácil conscientizar as crianças sobre as 

questões ambientais do que os adultos. 

Os locais escolhidos pelos alunos para a roteirização das HQS foram duas praias de 

Belém, Outeiro e Mosqueiro, e o município de Salinópolis que faz parte do estado do Pará. A 

ilha de Caratateua, ilha das Barreiras ou ainda ilha de Outeiro, como é popularmente conhecida. 

A ilha do Outeiro, município de Belém-PA, está situada entre as latitudes 1º 12’ e 1º 17’S, e 

entre as longitudes de 48º25’ e 48º29’ W GR, compondo a região nordeste do estado do Pará 

https://www.marinha.mil.br/cartilha-mariana.pdf
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(PIMENTEL; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2012). A ilha de Mosqueiro, município de Belém-

PA, está localizada a 77 km da capital (CARAL et al., 2013). Já o município de Salinópolis, 

localiza-se na região nordeste do estado do Pará, conhecida como Zona do Salgado, distante 

cerca de 220 km da capital do estado, Belém- Pará (BAIA; FERREIRA, 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A primeira etapa teve cunho exploratório com a finalidade de estabelecer as diretrizes 

para a construção e formulação da pesquisa. Para isso foi construído e aplicado um questionário 

estruturado com perguntas diretas e fechadas de sim e não.  

O questionário abrangeu 8 questões, com a finalidade de conhecer a percepção ambiental 

prévia dos alunos pesquisados, pois de acordo Nunes et al. (1996) a pesquisa ação tem como 

objetivo a compreensão da situação, a seleção dos problemas, a busca de soluções internas, a 

aprendizagem dos participantes, todas as características qualitativas da Pesquisa-Ação não 

fogem do espírito científico. 

Após as coletas e análises dos dados foi observado que os discentes apresentavam um 

conhecimento restrito sobre a temática e a problemática abordada, como observado na figura 1. 

Quando foi perguntado sobre a importância da água (pergunta 1) notou-se que dos 35 alunos 

pesquisados 21 têm consciência da importância do recurso hídrico, mas quando se relaciona ao 

meio ambiente, observou-se a não relação da água com o ambiente que o cerca, pois 25 dos 35 

alunos disseram que não existe importância entre a água e meio ambiente.  

No momento de relacionar o descarte dos resíduos sólidos no meio hídrico e no ambiente 

que o cerca, os entrevistados não tinham a consciência de que o descarte incorreto dos resíduos 

sólidos pode ocasionar a poluição da água e do ambiente, pois quando indagado sobre o descarte 

do lixo no meio hídrico, pergunta (3) 26 dos 35 alunos responderam que descartam  o lixo de 

forma incorreta, em relação ao meio ambiente pergunta (4) notou-se a não consciência dos 

alunos sobre o descarte corretos, pois a maioria do alunos (21)  citaram que eliminam o lixo no 

meio ambiente. 

As afirmativas das perguntas 3 e 4 estão condicionadas à pergunta 5, pois observou-se 

que a maiorias dos alunos já presenciaram atitudes incorretas de descarte do lixo no ambiente. 

Então, é possível tecer uma junção entre esse comportamento com a não associação das doenças 

com o descarte irregular dos resíduos sólidos, como mostrado na figura 1 nas perguntas 5 e 6. 

Quando se fez uma análise das respostas sobre a falta de consciência sobre o descarte 

incorreto do lixo no meio ambiente foi possível observar que os resultados negativos se deram, 
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por consequência da falta de informações e ações que vise uma educação ambiental de forma 

continua e falta de metodologias que estimule o ensino das ciências ambientai no âmbito 

escolar, como mostra as perguntas 07 e 08 na figura 1. 

 

Figura 1 – Percepção  ambiental prévia dos alunos sobre a temática abordada 

 

 Fonte: Autores, 2019.   

  

A produção das histórias em quadrinhos aconteceu de forma manuscrita pelos próprios 

alunos em seis folhas de papel A4, utilizando somente a frente do papel com frases curtas e 

desenhos criativos, a fim de tornar a leitura mais atrativa e didática. De acordo com Silva 

(2011), a narrativa nos quadrinhos oferece uma pista importante para se entender os efeitos 

diversos que o autor objetiva em sua história. Através da escolha de um certo tipo de narrativa 

o autor pode vincular seu produto a várias possibilidades de convenções de leituras e 

experiências cotidianas dos leitores.  

A história teve como enredo principal duas praias de Belém, e uma de Salinópolis que 

faz parte do estado Pará. Os alunos pontuaram os problemas ambientais, bem como as possíveis 

atitudes de soluções para a problemática. A história associada com as praias da ilha de Outeiro, 

em especial a praia Grande, começa com três personagens jogando o lixo na praia e um 

insatisfeito com o lixo naquele local e o diálogo entre os peixes que ali habitam sobre as atitudes 

incorretas dos humanos, como podemos observar na figura 2.  

A figura 2 faz abordagem sobre a problemática ambiental ocasionada pelos banhistas 

que visitam as praias para o lazer. O desenvolvimento da narrativa visa a poluição dos resíduos 

sólidos, onde o banhista não parece se preocupar com descarte incorreto do lixo no local 

contribuindo assim para a poluição das praias, mas que no decorrer da narrativa os alunos 

propuseram atitudes corretas sobre não jogar o lixo no meio ambiente.  

 

Pergunta

1

Pergunta

2

Pergunta

3

Pergunta

4

Pergunta

5

Pergunta

6

Pergunta

7

Pergunta

8

SIM 21 10 9 14 29 5 4 34

NÃO 14 25 26 21 6 30 31 1

0

10

20

30

40

N
u

m
er

o
 d

e 
a

lu
n

o
s



 

 

73 

 

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

ISSN 2316-7637 

Figura 2 - História sobre a poluição por resíduos sólidos da praia de Outeiro, Belém-PA, 2019 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Na figura 3, a narrativa acontece em uma das praias visitadas na ilha de Mosqueiro, a 

praia do Farol, onde a menina chega toda feliz para curtir suas férias quando de repente se 

depara com uma grande quantidade de lixo no ambiente de lazer. Já na figura 4, a história 

acontece na famosa praia de Salinas, a praia do Atalaia, onde os personagens dialogam sobre 

as consequências da poluição por resíduos sólidos e as doenças de veiculação hídrica.  

 

Figura 3. História sobre a poluição por resíduos sólidos da praia de Mosqueiro, Belém-PA, 

2019 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

A figura 3 tem como foco principal em sua narrativa a frustação de uma das personagens 

que chega toda feliz para curtir suas férias, mas que se deparou com o ambiente recreativo 

poluído por lixo. Entretanto, ela que teve uma atitude magnifica quando avista um ônibus e 

mobiliza as pessoas que ali estavam para fazer a limpeza do espaço de lazer. Assim todos no 

final, poderiam curtir as suas férias e o dia em um ambiente mais saudável. Destacando que as 
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atitudes socioambientais ocorrem de forma individual e coletiva para transformação do 

ambiente em que vive. 

Segundo Pimentel et al. (2012), o homem é um ser social, que interfere e transforma o 

meio ambiente, dependendo dos seus valores e atitudes. Quando essa transformação do 

ambiente é ocasionada pela ação antropomórfica de agentes que em muito dos casos não tem a 

menor noção dos danos gerados, isto se torna um fator de grande risco, tanto ao ambiente quanto 

a população nele residente. 

Para Piaget (2007), o conhecimento não pode ser concebido como algo predeterminado 

desde o nascimento, nem como resultado do simples registro de percepções e informações o 

conhecimento resulta das ações e interações do sujeito no ambiente em que vive. 

Conforme Freire (2001), no atual cenário em que o ambiente se encontra é necessário 

projetar uma sociedade mais sustentável, onde o interesse da natureza seja percebido como um 

patrimônio da sociedade, e o ensino da educação ambiental seja visto como prática social e 

coletiva em prol da conservação da riqueza natural que é o ambiente. 

Considerando o homem como o agente transformador do ambiente natural, o processo 

de gestão ambiental começa a partir do momento em que são promovidas ações pelas pessoas, 

individual ou coletivamente, adaptações ou modificações no ambiente natural (CABRAL et al., 

2015). 

A figura 4, relata a consequência que a poluição por resíduos sólidos pode provocar em 

ambiente aquático destinado a recreação e enfatiza também, que a poluição pode provocar 

doenças na população e prejudicar a biota aquática.  

 

Figura 4. História sobre a poluição por resíduos sólidos da praia do Atalaia, Salinas-PA, 2019 

 

Fonte: Autores, 2019. 



 

 

75 

 

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

ISSN 2316-7637 

De acordo a Agência Nacional de Águas – ANA (2010), as doenças de veiculação 

hídrica, como as diarreias, são causadas pela ingestão de microrganismos presentes na água; 

através do contato com agentes patogênicos, como no caso da Leptospirose; ou quando ocorre 

a proliferação de vetores na água durante parte do seu ciclo de vida, como o mosquito da 

Dengue, Portanto, a proteção da água refere-se a ter e preservar o direito à saúde, à vida. Assim, 

a sua preservação é fundamental, evitando-se a sua poluição devastadora do meio ambiente 

(JAKUBOSKI; SANTOS; RAUBER, 2014). 

Baia e Ferreira (2019) ressaltam que Salinópolis-PA, mais conhecida como Salinas, 

além de ser um município de importância turística e pólo pesqueiro, também apresenta uma 

grande importância socioambiental, já que existem inúmeros ambientes presentes nesse local, 

como praias, dunas e manguezais. Tais ambientes são muito importantes para organismos que 

vivem nesses habitats, por terem uma alta biodiversidade e assim, grande valor ecológico. 

 

4. CONCLUSÃO 

A produção de história em quadrinho desenvolvida nesse trabalho, articulação com os 

conteúdos e materiais de apoio abordados em sala de aula, e a busca por metodologias 

inovadoras, demonstraram que é possível a partir de uma reflexão sistemática e aplicação 

planejada, incorporar a utilização de histórias em quadrinhos no ambiente escolar para estimular 

o ensino das Ciências Ambientais. Ressalta-se que esta atividade é eficaz para que os alunos 

possam indagar e assimilar de maneira reflexiva, crítica, dinâmica e satisfatória os conteúdos 

abordados e aplicados em sala, já que essa prática ocorre por vários processos como a integração 

e interação significativa entre os colegas e o docente. Tornando a HQ um recurso viável e de 

grande potencial para enfatizar e promover a Educação Ambiental, enfatizando a importância 

da preservação dos recursos hídricos. Além de estimular o discente a construir um 

conhecimento crítico reflexivo, ao vivenciar o problema ambiental.  
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RESUMO  

 

A unidade da disciplina de ciências onde são abordados os conteúdos referentes aos 

invertebrados, caracteriza-se por ser uma das mais complexas, pois se subdivide em seis filos, 

os quais possuem uma elevada diversidade de representantes, que por sua vez apresentam 

inúmeras características a serem estudadas. Devido sua extensão, os conteúdos referentes a essa 

área acabam sendo repassados de forma superficiais e fragmentados, uma vez que são divididos 

em grupos de estudo, os quais são ensinados isoladamente, sem estabelecer qualquer relação 

com os demais filos e com o cotidiano dos educandos. Dessa forma, torna-se essencial a busca 

e a realização de estratégias didáticas diferenciadas que correlacionem o conteúdo com a 

realidade dos alunos. Diante disso, o presente estudo, objetivou proporcionar aos discentes de 

uma turma do 7º ano do ensino fundamental, conhecimentos acerca das principais 

características e da diversidade dos representantes dos filos Poríferos, Cnidários, Anelídeos, 

Platelmintos, Nematelmintos, Molusco, Equinodermos e Artrópodes, por meio da realização de 

uma aula de campo na Praia Grande no município de Salvaterra - PA. O mesmo foi realizado 
em 3 etapas distintas: Orientações acerca dos procedimentos de segurança que deveriam seguir 

durante a execução da aula de campo; Realização de aula de campo na Praia Grande e Aplicação 

de avaliação somativa por meio da questionário constituído por 5 perguntas do tipo abertas, 

para verificar o grau de satisfação dos discentes acerca da aula realizada e o nível de 

compreensão dos conhecimentos repassados. Com a realização de todas as etapas do estudo, 

verificou-se um aumento do interesse, da curiosidade e participação dos discentes diante do 

conteúdo abordado, constatando-se que a associação entre atividades de campo e aulas teóricas 

são importantes aliados para o ensino de ciências, visto que favoreceram a aprendizagem dos 

discentes acerca do conteúdo de Invertebrados. 

  

Palavras-chave: Ciências. Invertebrados. Aula de Campo. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências.  
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1. INTRODUÇÃO  

Apesar da grande relevância do ensino de ciências e de suas contribuições para formação 

crítica dos cidadãos, nota-se que em grande maioria das instituições de ensino do país ainda são 

adotados métodos essencialmente expositivos e superficiais que em geral resultam em uma 

rotina cansativa de memorização dos conteúdos abordados. Isso tem tornado, muitas vezes, o 

estudo dos temas relacionados a esta área desinteressante aos alunos, o que evidencia a real 

necessidade de mudanças nas estratégias didáticas empregadas pelos educadores (CARDOSO, 

2015). Conforme Gualter et al. (2017) é importante, contextualizar os conteúdos trabalhados 

em sala de aula, relacionando-os com as práticas rotineiras executadas pelos alunos, através de 

saídas da escola para a observação de ambientes naturais e do próprio contexto social em que 

estão inseridas.  

De acordo com Silva e Cruz (2018), a partir da adoção de estratégias como esta, o ensino 

de ciências deixaria de ser apenas uma repetição exaustiva de conceitos e passaria a ser um 

processo o qual os alunos podem relacionar sua experiência e conhecimentos prévios com o 

objeto de estudo, levando os mesmos a produção do próprio e novos conhecimentos, 

contrapondo-se ao ensino tradicional, onde o aluno é apenas um mero espectador, que recebe o 

que é transmitido pelo professor. Nesse sentido, Catabriga (2016) afirma que a aula de campo 

é um mecanismo facilitador do processo de ensino-aprendizagem, visto que se adotado leva os 

educandos a compreenderem os ambientes naturais, através de inúmeros recursos visuais, 

estimulando os sentidos de forma interativa, tornando o processo de ensino e aprendizagem 

mais dinâmico. 

Dentre os conteúdos propostos na grade curricular da disciplina de ciências, encontra-

se o Reino Animal, unidade onde são abordados os conteúdos referentes aos invertebrados. Esta 

unidade caracteriza-se por ser uma das mais complexas das que são trabalhadas no ensino 

fundamental, visto que se subdivide em seis extensos filos, os quais possuem uma elevada 

diversidade de representantes que são responsáveis pelas mais variadas funções ecológicas, 

dentre as quais se pode se destacar a decomposição, a reciclagem de nutrientes, a agregação e 

incorporação de matéria orgânica ao solo, dentre outras. Isso torna o estudo desses seres 

imprescindível, visto que a sociedade se relaciona com vários destes organismos, tanto no 

aspecto econômico e quanto no âmbito ecológico (CANDIDO; FERREIRA, 2012).    

Devido sua extensão, os conteúdos referentes a essa área da zoologia, acabam sendo 

repassados de forma superficiais e fragmentados, uma vez que são divididos em grupos de 

estudo, no qual cada um é estudado isoladamente, sem estabelecer qualquer relação com os 
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demais filos e com o cotidiano dos educandos. Isso acaba resultando na produção de um 

conhecimento sem significância para os estudantes, tornando essencial a busca e a realização 

de estratégias metodológicas diferenciadas, que correlacionem o conteúdo com a realidade dos 

alunos (RICHTER; GÜLLICH; MENEZES, 2015).  Diante disso, o presente estudo objetivou 

proporcionar aos discentes de uma turma do 7º ano do ensino fundamental, conhecimentos 

acerca das principais características e da diversidade dos representantes dos filos Poríferos, 

Cnidários, Anelídeos, Platelmintos, Nematelmintos, Molusco, Equinodermos e Artrópodes, por 

meio da realização de uma aula de campo na Praia Grande no município de Salvaterra - PA.  

De forma que os conteúdos abordados fossem interligados as informações presentes no contexto 

dos alunos, possibilitando uma efetiva compreensão do objeto de estudo e do meio que os 

cercam, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo foi desenvolvido na escola Municipal de Ensino Fundamental 

Oscarina Santos do município de Salvaterra – PA. Contemplou 21 alunos da turma do 7º ano 

do ensino fundamental do turno da tarde e foi executado durante aulas desenvolvidas por meio 

do Programa Residência Pedagógica - Núcleo Ciências, Campus XIX/UEPA em Salvaterra - 

PA, o qual visa estimular os futuros docentes a exercitarem de forma ativa a relação entre teoria 

e prática profissional, utilizando didáticas diferenciadas, coleta de dados e diagnósticos sobre o 

ensino e a aprendizagem escolar (SILVA; CRUZ, 2018).  

A pesquisa possui natureza qualitativa e utilizou modelos de pesquisa descritiva e 

exploratória. Sendo a primeira por meio da observação do grupo estudado e a segunda por 

utilização de questionários do tipo aberto (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). As atividades do 

estudo foram desenvolvidas durante 3 aulas de ciências, divididas em 3 etapas. A primeira etapa 

constituiu-se de um momento onde os discentes foram instruídos a respeito dos procedimentos 

de segurança que deveriam seguir durante a execução da aula de campo. Neste momento, foi 

entregue aos mesmos um termo de consentimento 

 (CATABRIGA, 2016).  

A segunda etapa consistiu na realização de uma aula de campo na Praia Grande do 

referido município, baseando-se nos procedimentos descritos por Leal, Miranda e Casa Nova 

(2017), onde a prática de campo caracteriza-se como uma estratégia metodológica ativa, que 

engloba o uso dos sentidos humanos para captar e aprender informações do ambiente visitado, 

considerando também o conhecimento adquirido previamente, seja pelas experiências próprias 
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ou de outras fontes. Os educandos foram divididos em grupos de 5 integrantes, onde cada grupo 

ficou sob a responsabilidade de um supervisor, como forma de viabilizar a aprendizagem 

colaborativa, que requer dos alunos a realização de atividades em conjunto, por meio de 

pequenos grupos, afim de atingir um objetivo em comum (PRINCE, 2004).  

Chegando à Praia Grande realizou-se a exposição inicial sobre as características gerais 

dos Invertebrados, por meio de uma aula interativa dialogado, utilizando o ambiente para 

ilustrar todos os exemplos necessários, permitindo um embasamento teórico inicial acerca da 

temática abordada, conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Professora explicando sobre as características gerais dos Invertebrados 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Após este momento, os alunos realizaram a coleta de invertebrados, baseada nos 

procedimentos descritos por Rocha et al. (2010). Onde foram realizadas quatro amostragens em 

diferentes pontos da praia, distantes aproximadamente 10 metros um do outro.  

Utilizaram-se telas como peneiras e armadilhas de garrafas pet para capturar os animais. 

Os invertebrados escondidos debaixo de rochas no leito do rio foram capturados com auxílio 

das garrafas plásticas. Para coleta parcialmente submersa, utilizou-se a tela, passando-a 

vigorosa em movimentos ascendentes (Figura 2). Averiguou-se também a existência de 

invertebrados embaixo do solo, para isso foram cavados buracos com 60 cm de profundidade, 

de onde se retirou a terra, que foi peneirada com auxílio da água. Os organismos coletados 

foram guardados em um balde plástico para que mais tarde fosse realizada a triagem.   
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Figura 2 – Alunos coletando invertebrados na Praia Grande

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Com o fim da coleta, a turma se reuniu novamente em um único ponto da praia e a partir 

das espécies encontradas foram exploradas as características de cada filo, demostrando suas 

estruturas corpóreas e a importância ecológica de cada organismo e da preservação destas 

espécies. Ocorreu também a conscientização dos discentes sobre importância de recolher todo 

o material por eles utilizado durante a aula de campo para que o ambiente permanecesse limpo. 

Ao retornarem para a escola, os discentes foram orientados a realizarem a triagem dos 

invertebrados, e posteriormente o processo de conservação. Para isso, os animais foram 

higienizados com água destilada, fixados em álcool 70% e em seguida acondicionando em 

frascos plásticos, para que fossem expostos na Feira Científica da Escola.  

A terceira etapa consistiu na realização de uma avaliação somativa, por meio da 

aplicação de um questionário constituído por 5 perguntas do tipo abertas, para verificar o grau 

de satisfação dos discentes acerca da aula realizada e se as abordagens de ensino adotadas foram 

suficientes para a compreensão dos conhecimentos repassados (SILVEIRA; CÓRDOVA, 

2009). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir das estratégias didáticas adotadas neste estudo, observou-se um aumento do 

interesse e da curiosidade dos discentes diante dos conteúdos abordados. Além disso, os alunos 

mostraram-se muito entusiasmados com a ideia de ter uma aula fora do ambiente escolar, 

ocasionando participação ativa em todas as etapas da intervenção. Conforme Martins e Halasz 

(2011), as aulas em locais com ambientes naturais despertam interesse dos alunos, aumentando 
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o desejo de aprender e conhecer tais locais naturais, desenvolvendo nos educandos uma 

formação crítica, permitindo o entendimento de sua relação com o ambiente no qual estão 

inseridos.  

Com os dados obtidos por meio da aplicação do questionário, foi notório um ganho de 

conhecimento a respeito do conteúdo de Invertebrados (Figura 3) no qual mais da metade dos 

discentes da turma responderam corretamente as perguntas direcionadas a eles. 

 

Figura 3 – Resultados obtidos por meio da aplicação de questionário sobre Invertebrados 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Ao serem indagados sobre quais as principais características de um animal invertebrado, 

91% dos discentes responderam corretamente. Quando questionados sobre quais os 

invertebrados foram encontrados na praia e a qual filo cada um pertencia, 64% dos alunos 

souberam responder, os outros 36% conseguiram apenas citar os invertebrados mas não 

souberam especificar a qual filo pertenciam. Resultados superiores a este estudo, foram obtidos 

por Cardoso (2015) que após realizar uma aula de campo sobre invertebrados, efetuou a 

aplicação de um questionário onde 68% dos discentes responderam corretamente, que um 

animal invertebrado é aquele que não possui coluna vertebral e 12% não souberam identificar 

os filos corretamente.  

Quando questionados sobre o nível de satisfação em relação à realização da aula de 

campo, todos os alunos disseram que gostaram muito da aula. Um dos discentes respondeu: 

“Gostei muito porque na praia nós interagimos bastante com os professores”, outro afirmou 

“gostei porque aprendi muita coisa”, um terceiro aluno afirmou; “Sim, gostei porque foi muito 

divertido”. Para Viveiro e Diniz (2009) a aula de campo não se restringe apenas a viabilizar 

uma melhor aprendizagem acerca dos conteúdos, visto que estreita a relação entre professor e 
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aluno, favorece uma relação de companheirismo, vivência agradável. Já Nunes e Dourado 

(2009), afirmam que a realização da aula de campo em ambientes naturais, facilita a assimilação 

de conhecimentos de forma mais agradável, promovendo o espírito científico dos alunos 

mediante do aumento da capacidade de observação e descoberta. Quando questionados se 

gostariam de ter mais aulas de campo, todos os discentes responderam que sim. 

Quando perguntados sobre o que aprenderam durante a aula, obtiveram-se respostas 

como: “Eu aprendi que os invertebrados são muito importantes para a natureza”, “Aprendi que 

existem animais que tem vertebras e outros não”, “Aprendi que o caramujo é um molusco e que 

o camarão é um artrópode”. Resultados semelhantes foram obtidos por Oliveira e Correia 

(2013), que ao realizarem uma aula de campo nos ecossistemas Recifais no estado de Alagoas, 

obtiveram resultados satisfatórios, onde educandos apresentaram mudanças consideráveis na 

aquisição de conhecimentos quando comparados os dados antes e após as aulas de campo.  

Conforme Silva e Cruz (2018), a prática de campo pode contribuir significativamente 

para o processo de construção do conhecimento, pois em campo o estudante aproxima da 

realidade concreta com a oportunidade de observá-la e analisá-la 

criticamente em seus diferentes aspectos. De acordo com Catabriga (2016), todas as emoções e 

sensações surgidas durante a aula em um ambiente natural podem auxiliar na aprendizagem dos 

conteúdos. 

 

4. CONCLUSÃO 

Com a realização do seguinte estudo foi possível constatar que a associação entre 

práticas de campo e aulas teóricas são importantes aliados para o ensino de Ciências, visto que 

contribuíram significativamente para aprendizagem dos discentes acerca do conteúdo de 

invertebrados, proporcionando a estes não somente a oportunidade de visualizar os seres vivos 

em seus habitats naturais, mas também de entrarem em contato com alguns deles, favorecendo 

a compreensão de suas estruturas e principais características diferenciadoras entre os filos, o 

que facilitou a abordagem do tema, tornando possível a construção de novos conhecimentos a 

partir da realidade do aluno. 
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RESUMO  

 

Visando possibilitar a valorização das experiências extraescolares conforme preceitua a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a aula prática (aula de campo) foi utilizada como 

instrumento de ensino aprendizagem para possibilitar a aprendizagem de conceitos como raça, 

etnia, diversidade cultural, direitos humanos, entre outros, apresentados em sala de aula, bem 

como, a sensibilização para a diversidade étnico racial e formação da cidadania no ensino 

superior aos estudantes dos cursos de Administração e Engenharia Florestal da Universidade 

Federal Rural da Amazônia, campus Parauapebas nas disciplinas Instituições de Direito, 

Sociologia das Organizações e Estudo das Relações Étnico raciais. A aula de campo aconteceu 

entre os dias 29 a 31 de maio de 2019 na Terra Indígena Xikrin do Rio Cateté localizada na 

região sudeste do Pará cuja demanda de apresentação dos cursos da UFRA para os indígenas 

foi exposta pelos próprios indígenas com intermediação do Setor Escolar Indígena da Secretaria 

de Educação do Município de Parauapebas. Após essa apresentação, os estudantes teriam 

liberdade para interagir, dialogar com os indígenas e realizar suas observações. Como parte do 

processo avaliativo, os estudantes após a aula prática deveriam compartilhar com os colegas 

em sala de aula as suas impressões, registros e aprendizados e, nesse retorno foi possível 

observar que os estudantes expressaram uma mudança de percepção presente no discurso acerca 

das influências culturais dos não-índios e das empresas de mineração sobre a cultura e território 

dos indígenas, assim como, a importância da proteção dos recursos naturais em seus territórios 

para preservação de seu modo de vida. 

 

Palavras-chave: Aula prática. Estratégia de ensino. Indígenas.  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei nº 9394/96) expõe como 

princípios básicos da educação nacional a valorização da experiência extra-escolar, a 

consideração com a diversidade étnico-racial e a garantia do direito à educação e à 

aprendizagem ao longo da vida. Esta lei também expõe como uma das finalidades do ensino 

superior, o estímulo à capacidade crítica e reflexiva do estudante e ao conhecimento dos 

problemas do mundo presente particularmente os nacionais e regionais.  

Oliveira e Correia (2013) afirmam que as aulas de campo (aula prática4) são 

oportunidades nas quais os estudantes podem descobrir outros ambientes exteriores à sala de 

aula e no qual podem observar, registrar imagens, realizar entrevistas, possibilitando o trabalho 

interdisciplinar. 

A aula prática descrita neste trabalho foi inicialmente programada pelas professoras das 

disciplinas Instituições de Direito e Sociologia das organizações que possuem eixo temático 

(conteúdo comum) para trabalho interdisciplinar sobre Direitos fundamentais e Relações Étnico 

raciais, assim como, para a disciplina eletiva Estudo das Relações Étnico-raciais para o curso 

de Administração. Posteriormente, também foi incluída na aula prática alguns estudantes dos 

cursos de Engenharia Florestal matriculados na disciplina eletiva Estudo das Relações Étnico-

raciais ministrada por outra professora.  

A aula prática foi idealizada e planejada a partir do diálogo entre as professoras do curso 

de Administração e do Setor Escolar Indígena do Secretaria Municipal de Educação de 

Parauapebas, o qual se expôs como demanda dos indígenas a necessidade de conhecer os cursos 

oferecidos no campus Parauapebas da Universidade Federal Rural da Amazônia e a demanda 

das professoras de oportunizar aos alunos a vivência em uma Terra Indígena (TI) Xikrin do 

Kateté, localizada no Município de Parauapebas.  

De acordo com o Setor Escolar Indígena, vários indígenas da referida TI frequentam 

cursos de graduação em diferentes campus da Universidade do Sul e Sudeste do Estado do Pará 

(UNIFESSPA) em Marabá e outros municípios, no entanto, não conheciam os cursos ofertados 

pela UFRA no campus Parauapebas e o meios de ingresso que a universidade disponibiliza. Por 

 
4 Aula prática e aula de campo são utilizadas aqui como instrumentos didáticos semelhantes devido à 

definição exposta pela própria UFRA em suas normas (Resolução nº 78/2011- CONSEPE) sobre aulas 

práticas definindo-a como: “Art.1º Considera-se aula prática de campo as atividades vinculadas às 

disciplinas do curso, previstas no planejamento da disciplina e que requeiram experimentação e 

observação em campo dentro ou fora dos limites do campus de origem”.   
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outro lado, inúmeros estudantes da UFRA tinham conhecimento de territórios indígenas 

presentes no município, mas nunca tiveram oportunidade de conhecer. 

A aula de campo na Terra Indígena com as diferentes professoras e suas respectivas 

disciplinas tinha o intuito de possibilitar a compreensão de determinados conceitos e discussões 

teóricas tratados em sala de aula, como de etnia, raça, diversidade cultural, racismo e o debate 

sobre direitos culturais, ambientais, entre outros. 

Desse modo, o aprendizado de conteúdo relacionados a conceitos, definições e 

procedimentos não tem uma finalização definida, uma vez que integra um processo gradativo 

de aprendizagem (FAGUNDES; PINHEIRO, 2014). Logo, a vivência na TI proporcionaria uma 

reflexão sobre como esses conceitos se aplicam na prática constituindo em etapa do processo 

de aprendizagem.  

Cabe ressaltar ainda que o objetivo da aula de campo seria sobretudo, promover o debate 

da educação das relações étnico-raciais no sentido de possibilitar um processo educativo no 

qual as pessoas possam superar seus preconceitos raciais, desenvolver práticas sociais livres de 

discriminação e se engajarem em lutas por equidade social conforme apontam Verrangia e Silva 

(2010).     

 

2. METODOLOGIA 

De acordo com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) a Terra Indígena Xikrin do rio 

Cateté possui habitantes da etnia Kayapó e uma extensão territorial de 439.150,5452 hectares, 

estendendo-se por três municípios da região sudeste do Estado do Pará: Parauapebas, Marabá e 

Água Azul do Norte.  

O território da TI sofre pressões com a exploração de minérios de grandes empresas de 

mineração instaladas na região5 e já realizou inúmeras denúncias junto ao Ministério Público 

Federal (MPF), bem como, já foram propostas ações judiciais para resolução dos casos 

relacionados a impactos ambientais da atividade na TI, funcionamento de barragens, etc. Uma 

das empresas de mineração da região fornece subsídios financeiros pela exploração dos recursos 

minerais repassados diretamente para  as associações dos indígenas.Porém, como afirma Curi 

(2007) a invasão de terras indígenas por não-índios para exploração ilegal de recursos naturais é 

uma realidade em quase todo o país.   

 
5 Para mais informações sobre as ações judiciais e denúncias realizadas pelos indígenas contra a 

exploração mineral no território da TI e adjacências, acessar: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-

indigenas/3646 
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A experiência em aula prática descrita neste trabalho envolveu estudantes matriculados 

no ano de 2019 nas disciplinas de Instituições de Direito, Sociologia das organizações e Estudo 

das Relações Étnico Raciais dos cursos de Administração e Engenharia Florestal, totalizando o 

quantitativo de 15 estudantes, 2 professoras e 2 servidores do Setor Escolar Indígena do 

Município de Parauapebas. 

Antes de se deslocar para a Terra Indígena (TI), todos os participantes assinaram um 

Termo de Compromisso de ingresso em TI’s, o qual foi compartilhado para leitura prévia e 

posterior assinatura. Tal termo previa normas de conduta e comportamento dentro da TI, assim 

como, o cumprimento da legislação específica aos indígenas que preveem o respeito à cultura, 

linguagem, ao território, conhecimentos tradicionais, entre outros.  

Após a chegada na TI, os servidores do Setor Escolar Indígena reforçaram as regras de 

conduta, convivência e respeitos aos direitos dos indígenas e as professoras tiveram a 

oportunidade de expor as atividades que os estudantes desenvolveriam durante a estadia no 

território entre 29 a 31 de maio de 2019. 

A principal atividade dos estudantes era apresentar os cursos de graduação existentes no 

campus Parauapebas da UFRA, de forma didática associando à aplicabilidade prática que os 

conhecimentos de cada curso poderiam contribuir com as atividades desenvolvidas na TI. A 

apresentação da Universidade de forma geral, de todos os cursos ofertados, a quantidade de 

campus espalhados no Estado do Pará, as formas de ingresso entre outras informações ficaram 

sob a responsabilidade das professoras.  

Após essa atividade na TI, os estudantes teriam liberdade para interagir, dialogar, e 

conhecer o território indígena, assim como, fazer suas observações e registros para 

apresentarem posteriormente aos colegas de turma que não puderam participar da aula prática. 

Como etapa final do processo avaliativo, os estudantes que participaram da aula prática 

deveriam socializar um relato sobre a experiência com os demais colegas de turma, ressaltando 

os aprendizados, diálogos e observações que obtiveram com os indígenas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A atividade de apresentação dos cursos da universidade pelos estudantes envolveu os 

15 estudantes que foram para a aula de campo e selecionaram entre si as pessoas que realizariam 

de fato essa apresentação, distribuindo-se em duplas para apresentar os 5 cursos do campus 

Parauapebas da UFRA: administração, engenharia de produção, engenharia florestal, 
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agronomia e zootecnia, assim como o processo de aprovação para abertura da primeira turma 

do curso de Enfermagem junto ao Ministério da Educação na UFRA campus Parauapebas.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu §3º do art. 79, 

a educação superior em atendimento aos povos indígenas será efetivada por universidades 

públicas e privadas com oferta de ensino e de assistência estudantil, o que de fato já acontece 

em muitas universidades por meio das cotas, porém, algumas universidades6 passaram a ofertar 

vagas em processo seletivo especial para indígenas, algo que a UFRA está em processo de 

adequação, e esta informação foi repassada durante a apresentação.   

Os estudantes apresentaram os cursos associando suas atividades, disciplinas e 

conhecimentos às atividades praticadas dentro da TI, como por exemplo, os estudantes de 

Engenharia Florestal apresentaram o curso de Agronomia, conforme exposto na Figura 1, 

associando os conhecimentos adquiridos durante a o curso sobre cultivos agrícolas, difusão de 

tecnologias, cadeia produtiva que poderiam aprimorar as técnicas e conhecimentos que os 

indígenas já possuem sobre agricultura. 

 

Figura 1 – Estudantes do curso de Engenharia Florestal apresentando o curso de Agronomia 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

Os estudantes do curso de administração associaram os conhecimentos contábeis, de 

gestão e estratégia às atividades desenvolvidas na Associação para qual são repassados os 

recursos da empresa oriundos da exploração mineral, tendo em vista que os indígenas precisam 

sempre contratar um profissional externo para realização desses serviços. 

Uma das lideranças indígenas de uma das aldeias da TI Xikrin do Rio Cateté inclusive 

destacou a dependência de contratação desses profissionais para o funcionamento da entidade 

representativa, destacando a importância de ter um de seus pares com a formação em 

 
6 A exemplo da UNIFESSPA e UFOPA. 
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Administração, salientando também a importância de profissionais indígenas com formação na 

área da saúde como perspectiva de abertura do curso de Enfermagem na UFRA.  

Os estudantes de engenharia florestal que apresentaram o curso de Zootecnia associaram 

os conhecimentos sobre produção animal durante o curso para o desenvolvimento de diversos 

produtos, tais como ração para os animais como aves, bovinos, suínos, assim como, o 

desenvolvimento de produtos após o abate dos animais, como os produtos laticínios mostrando 

os produtos que podem ser desenvolvidos a partir dos conhecimentos do curso (caixa de leite).  

Os estudantes de Engenharia Florestal ao apresentarem o curso destacaram as diferentes 

formas de preservação da floresta e a conciliação com atividades produtivas, a exemplo dos 

Sistemas Agroflorestais (SAF’s), ressaltando ainda os conhecimentos tradicionais dos 

indígenas associados a biodiversidade que tem contribuído com a preservação de inúmeras 

espécies florestais na Amazônia.  

Após a aula prática, os estudantes deveriam apresentar suas observações, registros, 

impressões aos demais colegas de turma que não puderam participar da aula de campo. Um dos 

discursos predominantes em sala durante as aulas em relação aos indígenas era a crítica em 

relação à mudança de comportamento e adoção de novos hábitos destes, decorrentes do 

recebimento de recursos financeiros da exploração mineral em seus territórios.  

Araújo Junior (2018) reflete sobre tal problemática, inclusive causada pelo próprio 

Estatuto do Índio (Lei nº 6001/89) ao hierarquizá-los em integrados ou não integrados à nação, 

de que sempre existirá o direito de viverem a prática dos seus costumes, mesmo que busquem 

outros modos de vida, pois isso não eliminará a sua condição e de que por vezes, os indígenas 

são considerados obstáculos ao desenvolvimento causado pelas ações do Estado quando se 

deseja explorar recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

A crítica recorrente dos estudantes devido à grande circulação de indígenas nos centros 

urbanos de Parauapebas é de que eles já estão “adaptados” aos hábitos dos não índios devido à 

descaracterização de vestimentas, utilização intensa de veículos, consumo de determinados 

produtos e serviços, etc.        

Na socialização da experiência da aula prática, os estudantes do curso de Administração 

apresentaram aos colegas algumas palavras na linguagem dos indígenas da etnia Kayapó e 

ressaltaram a necessidade de preservação da cultura e, foi uníssono entre os estudantes a 

mudança de percepção sobre os indígenas já que possuíam posicionamento crítico sobre os 

novos hábitos destes. Os estudantes esclareceram ainda o quanto é importante a preservação 

dos recursos naturais em seus territórios para proteção à sua cultura e seu modo de vida, 
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inclusive da importância de “levar a Universidade para a Terra Indígena” pela possibilidade de 

aprendizado que esses grupos também podem proporcionar à Universidade.  

Destaca-se assim, a importância da estratégia de ensino em proporcionar a capacidade 

reflexiva do estudante de repensar posicionamentos e preconceitos até então adotados, de 

incentivar relações sociais positivas e engajamento em lutas pela desigualdade social e 

discriminação como ressaltam Verrangia e Silva (2010).  

 

4. CONCLUSÃO 

Os estudantes conseguiram apreender e desconstruir por meio da aula de campo, uma 

experiência extraescolar, bem como a diversidade étnico-racial no sentido de impor seu sistema 

de valores e princípios para todos os grupos sociais desconsiderando suas particularidades, 

história, costumes e tradições. 

A mudança de percepção provocada pela estratégia de ensino em aula de campo, 

provocou o efeito pretendido pelas professoras que organizaram a aula para despertar a reflexão 

e desconstrução de preconceitos.   

Por fim, vale ressaltar que independente da aprendizagem prática de conceitos, teorias, 

etc., a estratégia de ensino também contemplou a reflexão dos estudantes, enquanto cidadãos 

no exercício de tolerância, respeito à diversidade cultural e aos direitos humanos presentes no 

ordenamento jurídico de nosso país e que precisam ser colocados em prática.  
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RESUMO  

 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência que envolveu uma prática vinculada ao 

Projeto Residência Pedagógica, atividade está denominada Recreio da Biologia (RecBio) por 

licenciandas de Ciências Naturais- Biologia realizada no laboratório de uma escola pública do 

município de Barcarena-PA, no dia 07 de maio de 2019. O público-alvo desta prática foram os 

alunos do ensino fundamental e médio presentes na escola. A atividade teve como objetivo 

apresentar aos alunos os conceitos de Botânica, mais precisamente os dois principais grupos 

que são as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Desta forma, através de uma conversa dialogada 

e demonstrações em laboratório, buscou-se facilitar o processo de ensino-aprendizagem desse 

conteúdo, tendo em vista a dificuldade de assimilação que muitos alunos têm em relação a essa 

temática, visou-se assim trabalhar o tema de forma diferenciada. Foi feito o uso da análise da 

conversação, realizada a partir dos relatos orais dos participantes, onde foi verificada 

inicialmente a falta de afinidade de alguns alunos com a temática. Posteriormente, foi verificada 

aproximação e interação dos mesmos com o conteúdo à medida que o tema se aproximava dos 

seus conhecimentos prévios, assim despertou maior interesse para com o conteúdo, além de 

propiciar o uso de equipamentos de laboratório como lâminas e microscópio. 

 
Palavras-chave: Botânica. Atividade Prática. Residentes.  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Projeto Residência Pedagógica busca, através da inserção de graduandos no âmbito 

escolar, o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de Licenciatura. Sendo assim, um 

de seus subprojetos, intitulado “Intervenções Pedagógicas para o Melhoramento do Ensino 

Ciências e Química nas Escolas Públicas do Estado do Pará”, buscou alcançar a melhor 

capacitação dos residentes universitários e estudantes de Ciências Naturais com a Habilitação 

Química e Biologia participantes do projeto, bem como, utilizar ou inovar no uso de 

metodologias para ensinar os conteúdos de Ciências, Química e Biologia. Ademais, um dos 

seus principais objetivos, visa sistematizar a relação direta entre teorias e práticas, em busca de 

melhor aproveitamento dos conteúdos de educação básica.  

Sendo que, ensinar ciência é um dos grandes desafios encontrados pelos professores, 

pois é uma disciplina com uma grande diversidade de conceitos abstratos, os quais, boa parte, 

não são atrativos, especialmente, aqueles relacionados à biologia, pois apresentam conteúdos 

que exigem um grande esforço para ser repassado e recebido de forma eficaz. Dentre estes, 

destaca-se a Botânica que estuda, dispõe e agrupa o uso de vegetais de acordo com suas 

características, tanto morfológicas, quanto fisiológicas (BOCKI et al., 2012).  

A Botânica, por se tratar de um conteúdo complexo e abstrato, é ensinada, muitas vezes, 

com apresentação de conceitos, e desenvolvidas por meio do método de ensino tradicional 

(SILVA, 2013), baseando-se na mera transmissão do conhecimento, em que o aluno atua apenas 

como receptor e agente passivo no processo de ensino-aprendizagem, onde valoriza-se apenas 

a memorização e reprodução de conceitos (KINOSHITA et al., 2006). Contexto, no qual, os 

alunos possuem certa resistência e dificuldade na assimilação e compreensão dos diversos 

conceitos relacionados a disciplina.  

Muitos autores têm tentado solucionar estas dificuldades através de usos de eixos 

temáticos. Silva et al. (2015) utilizaram aulas práticas para trabalhar os assuntos referentes as 

angiospermas, tais como: raiz, caule, folha, flor e reprodução. A partir de questionários antes e 

após as aulas, constatou-se que ouve aumento significativo no número de acertos após as 

práticas, evidenciando, assim, sua eficácia e a maior participação do aluno no processo. Nesse 

contexto, Empinotti et al. (2014) trabalharam várias aulas práticas que incluíram anatomia 

microscópica das folhas, sua importância, dentre outros, onde através de cada aula levantaram 

questões para discussão do conteúdo e recomendaram a utilização de aulas práticas no ensino 

de Botânica para que a busca pelo conhecimento fosse constante nos alunos. 
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Algumas dificuldades encontradas no ensino de Botânica estão relacionadas, 

especificamente, com carga horária reduzida, cronograma corrido e ausência de aulas práticas, 

sendo estas, primordiais, para melhor compreensão dos assuntos. Para Silva et al. (2015, p. 70), 

as aulas práticas como método didático são decisivas para o aprendizado das Ciências, pois 

contribuem para a formação científica, tendo em vista que aguça a observação, manipulação e 

construção de modelo. 

Sendo assim, é indispensável que teórica e prática estejam relacionadas, proporcionando 

dinamismo e maior interação dos alunos com o conteúdo. 

A dificuldade do aluno em aprender botânica está exatamente na forma 

como ela é repassada para os mesmos, através dos meios convencionais 

de ensino, sem oportunizar os alunos as técnicas diferenciadas para que 

o estudante entenda e desenvolva um interesse pela disciplina a partir 

da educação básica. (LIMA et al., 2014, p.1). 

Ademais, é importante a utilização de metodologias com uso de vegetais que ajudem a 

superar o ensino tradicional, contribuindo para a construção do conhecimento do aluno, quando 

lidando, diretamente, com o objeto de estudo consegue compreender de forma facilitada 

(CASTRO, 2018). 

Sendo assim, através do Projeto Residência Pedagógica foi criado o RecBio (Recreio da 

Biologia), uma ação promovida pelos alunos residentes do projeto. Neste, foi realizada uma 

atividade durante os intervalos dos alunos, na qual buscou-se abordar conteúdos de difícil 

compreensão, de forma mais dinâmica e que privilegiava maior participação dos educandos, 

visando despertar o interesse pelo aprendizado do assunto. Deste modo, o presente trabalho teve 

como objetivo trabalhar noções de Botânica com alunos do ensino fundamental e médio, através 

de uma atividade teórico-prática, buscando-se aproximar os conceitos básicos da disciplina com 

o cotidiano dos educandos, possibilitando assim maior interação e participação dos mesmo no 

processo de ensino. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A atividade foi desenvolvida no laboratório multidisciplinar da Escola Estadual Eduardo 

Angelim, localizada no município de Barcarena-PA que abrange alunos do 9º ano do ensino 

fundamental até o 3º ano do ensino médio. A prática foi aberta ao público da escola interessado 

no tema e ocorreu nos períodos de 10:00 às 11:00 e 16:00 ás 17:00 do dia 07 de maio de 2019. 
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2.1 ÁREA DE ESTUDO 

Através da ação denominada RecBio abordou-se conteúdo da área da botânica, por meio 

de conversa dialogada, foram tratados os dois grandes grupos de angiospermas: 

Monocotiledôneas e Dicotiledôneas.  

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

Pelo fato de se buscar dados mais detalhados da prática, optou-se pela metodologia de 

cunho qualitativo que proporcionaria avaliar, minuciosamente o processo pelo quais os 

resultados seriam obtidos. Segundo Ludke e André (1986, p. 34), “a grande vantagem dessa 

técnica, em relação às outras é que ela permite a captação imediata e corrente da informação 

desejada”, favorecendo, assim, uma análise mais precisa do fenômeno investigado. 

 

2.3 PROCEDIMENTOS 

 Para desenvolvimento da prática utilizou-se duas amostras de raízes, folhas e 

sementes, sendo uma de monocotiledônea e outra de dicotiledônea e um microscópio de luz 

que foram cedidos pela Universidade do Estado do Pará- UEPA- Barcarena.  

               A metodologia seguiu uma ordem cronológica estabelecidos em momentos:  

 

1 )Primeiro momento: solicitou-se que os alunos participantes formassem uma fila para 

poderem observar o material botânico, no caso, as raízes. Após observarem, os mesmos foram 

indagados com a seguinte questão: Qual a diferença entre as duas amostras que vocês 

observaram? Nesse momento, os alunos ficaram livres para expor suas percepções a respeito 

do questionamento, momento este, que surge o papel dos mediadores (os pesquisadores), 

direcionando os pensamentos e análises dos educandos, “com ênfase em melhorar a qualidade 

do ensino” (ZANCANARO; HUNGARO, 2016, p.3).  

Logo em seguida, através de uma conversa dialogada, os pesquisadores, expuseram, 

teoricamente, quais eram as diferenças, citando, principalmente, como os vasos condutores de 

seiva (xilema e floema) se comportavam. A seguir, os alunos foram direcionados a observar, 

novamente, as amostras botânicas e, assim, poderiam identificar, mais precisamente, os vasos 

e analisar as diferenças que não tinham percebido anteriormente. 

 

2) Segundo momento: para dar continuidade a prática, apresentou-se as folhas e sementes que 

representariam os dois grupos. A seguir, foi solicitado que eles tocassem, observassem e 

identificassem suas diferenças. Novamente, foram indagados sobre algumas questões, como: 

Qual a diferença vocês identificaram nas folhas? O que são essas “linhas”? Qual a diferença 
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nas sementes? Durante tais indagações, a maioria dos alunos conseguiu identificar a diferença 

das folhas e sementes. Momento em que, os pesquisadores fizeram a apresentação teórico-

prática dos conteúdos acerca do ensino de botânica, tais como: nervuras, presença e quantidade 

de cotilédones e explicou-se a função e diferença entre cada um deles.  

Em seguida, os pesquisadores, explicaram que existiam diversas diferenças entre as 

plantas, e que com apenas a observação, tanto, macroscopicamente, quanto microscopicamente, 

associados aos ensinamentos e descobrimentos, bem como, a partir das iniciativas dos mesmos, 

eles poderiam identificar a qual grupo elas pertenciam.  

 

3 )Terceiro momento: foi realizado socialização dos conhecimentos, bem como, realizadas 

algumas indagações e questionamentos, para avaliar se os participantes do estudo conseguiam 

identificar as plantas, somente por sua morfologia. Nesse sentido, perguntou-se sobre a planta 

do arroz e se solicitou, aos mesmos, para classifica-lo em monocotiledônea e dicotiledônea. Em 

seguida, os mesmos foram direcionados a observar ao redor da escola e identificar quais os 

grupos que ali se encontravam.  

 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

Para a análise dos dados, fez-se o uso da análise da conversação (AC), que conforme 

Silva, Andrade e Osteraman (2009), não faz uso de dados experimentais ou gerados a partir de 

um roteiro prévio, mas sim dos que foram coletados no ambiente em que aconteceram. Essa 

análise foi realizada a partir dos relatos orais dos participantes, o 

que nos possibilitou verificar a compreensão dos alunos a respeito do tema, a partir de suas 

narrativas e respostas dos questionamentos que foram propostos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No início da atividade foi observado que os alunos não possuíam tanta afinidade com o 

assunto exposto, fato que pode ter sido ocasionado pela complexidade dos conteúdos e 

conceitos de difícil compreensão e também pelos reflexos das metodologias de ensino 

convencionais utilizadas na maioria das escolas, ocasionando assim, o distanciamento do tema 

à realidade dos alunos, sendo corroborado por Melo et al. (2012), na qual uma das explicações 

para o descaso dos alunos pelo estudo dos vegetais está no seu distanciamento e dificuldade de 

transpor conhecimentos botânicos, para realidade escolar.  
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Partindo desse pressuposto, Souza (2013) afirma que as atividades experimentais no 

ensino de ciências são usadas como forma de evitar a dicotomia existente entre a relação teoria 

e prática, pois despertam o interesse nos alunos e propiciam situações de investigação.  

No decorrer da atividade foi possível observar que os alunos participantes foram 

interagindo à medida que se buscou aproximar a temática com a sua realidade, possibilitando 

que os mesmos fizessem uso de seus conhecimentos prévios, sendo estimulados a pensar e 

investigar para chegar a conclusão dos questionamentos que lhes foram propostos. Nesse 

sentido, Bombonato (2011) afirma que os conhecimentos prévios que os alunos têm sobre os 

assuntos abordados deve ser condição indispensável para a construção do saber escolar. 

 Nessa perspectiva, fazendo-se uso desses conhecimentos, foram propostas algumas 

perguntas tais como: que diferença vocês podem observar na fisionomia das duas folhas? Após 

essa pergunta, dois alunos denominados (A) e (B) relataram que a diferença era perceptível nas 

“linhas”, pois uma apresentava “linhas” lado a lado e a outra possuía uma “linha’ central com 

ramificações. 

A atividade prática, além de relacionar o ensino de botânica com o cotidiano dos alunos, 

utilização de vegetais bastante comuns, relação com os conhecimentos prévios, também, fez-se 

uso da experimentação, que além de relacionar a teoria e prática, consiste  

em um meio de ensino mais atrativo que buscou chamar a atenção e despertar o interesse dos 

alunos proporcionando uma abordagem mais dinâmica e interativa. 

 Outro questionamento realizado foi em relação às raízes. Após a observação ao 

microscópio (Figura 1) os alunos foram indagados sobre: O que observaram de diferente nas 

duas raízes? Logo, um primeiro aluno denominado (E) afirmou que observou a presença de 

uma estrutura em formato de cruz em uma das raízes, a qual posteriormente foi explicado que 

se tratava do xilema e que, por apresentar esse formato pertencia ao grupo de dicotiledôneas. 

  

Figura 1 – Visualização das raízes de monocotiledônea e dicotiledônea ao microscópio 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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Em relação às sementes, foi perguntado: qual a diferença fisionômica entre uma 

semente de milho e outra de feijão? Nesse momento, o aluno (G) afirmou que era possível abrir 

uma semente de feijão e dividi-la em duas partes, o que não era possível para a semente do 

milho. Logo, foi explicado que isso era possível porque o feijão fazia parte do grupo das 

dicotiledôneas e que sua semente, possuía dois cotilédones, ou seja, as estruturas que o aluno 

observou se tratavam dos cotilédones da semente de feijão, em seguida foi explanada a sua 

funcionalidade. 

 

4. CONCLUSÃO 

           Mediante os questionamentos iniciais buscou-se instigar a curiosidade dos alunos através 

de seus conhecimentos prévios. Sendo assim, observamos que apesar da dificuldade em 

compreender o conteúdo os alunos mostraram-se interessados em participar do RecBio, pois 

além de ser algo novo para eles, a forma como o conteúdo foi  

abordado, facilitou a relação com o cotidiano motivando-os a participar da prática.  

Por fim, durante a atividade foi possível facilitar a compreensão dos conceitos de 

botânica, especialmente, sobre angiospermas: monocotiledôneas e dicotiledôneas, estimulando 

participação dos alunos e propiciando respostas aos seus questionamentos.  

Outrossim, através dessa prática diferenciada e nova para os alunos, o ensino tornou-se 

mais atrativo e despertou maior interesse dos alunos por essa área do conhecimento. 
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RESUMO  

 
O ensino de Química no qual muitos conceitos e transformações são compreendidos através de 

informações visuais, a visão é muito enfatizada, o que se torna um grande desafio para o aluno 

com deficiência visual.  Além disso, ainda são frequentes relatos sobre a dificuldade dos 

professores em ministrar aula em turma inclusiva. Com este trabalho pretendeu-se, não apenas 

colaborar para o processo de ensino-aprendizagem, mas também para a formação de licenciados 

mais aptos a trabalhar na perspectiva da inclusão. Neste sentido, o presente estudo foi realizado 

durante uma oficina de formação continuada vinculada ao Programa Residência Pedagógica 

(PRP), desenvolvida na Universidade do Estado do Pará (UEPA) - Campus Barcarena, 

organizada para alunos do curso de licenciatura em Ciências Naturais com Habilitação em 

Química e teve como objetivo apresentar uma proposta de atividade inclusiva para alunos 

deficientes visuais no ensino de Química, com elaboração de materiais didáticos adaptados e 

relacionados ao conteúdo de equilíbrio químico que auxiliassem a construir uma aprendizagem 

significativa. A metodologia adotada, consistiu inicialmente com uma breve introdução sobre 

a importância da educação e produção de materiais inclusivos. Posteriormente, houve a 

explanação do conteúdo equilíbrio químico já com a utilização dos materiais didáticos 

desenvolvidos. Por fim, aplicou-se um questionário avaliativo da oficina. As análises dos 

resultados obtidos através do questionário mostraram que os participantes da pesquisa 

aprovaram positivamente essa proposta e que isto contribui de forma significativa para sua 

formação.  

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Educação inclusiva. Deficiência visual.  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências.  
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1. INTRODUÇÃO  

A educação inclusiva é o processo de inclusão de portadores de necessidades especiais 

na rede regular de ensino. Sendo assim, é nesse processo pela busca de inclusão educacional, 

que alunos com deficiência visual se deparam com diversas dificuldades em sala de aula, devido 

a incapacidade do sistema regular de ensino, como a falta de materiais adaptados e professores 

qualificados em elaborar metodologias alternativas para englobar esses discentes.  

Segundo Passos (2013), para que a inclusão escolar ocorra é necessário que os docentes 

se preparem para receber em suas salas de aula alunos com necessidades especiais, as escolas 

ofereçam todo o suporte imprescindível para esses alunos e que as universidades capacitem os 

futuros docentes. 

Vale ressaltar que segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB): 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades além de 

professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns (BRASIL, 1996). 

Entretanto, apesar da sua obrigatoriedade legal, o atendimento inclusivo nas classes 

regulares de ensino, ainda se encontra em fase embrionária. De acordo com Retondo e Silva 

(2008), “ainda existem muitos professores que se sentem “despreparados” para trabalhar com 

esse tipo de alunado”, pois durante a formação acadêmica existe a falta de preparo para se 

trabalhar com essas especificidades em sala de aula. Mas sabemos, que seu papel é muito 

importante na sala de aula, pois é ele que organizar as atividades de ensino e auxilia os alunos 

na execução.  

Como lembra Bueno (1999): 

[...] de um lado, os professores do ensino regular não possuem preparo 

mínimo para trabalhar com crianças que apresentem deficiências 

evidentes e, por outro, grande parte dos professores do ensino especial 
tem muito pouco a contribuir com o trabalho pedagógico [...] 

competência nas dificuldades específicas do alunado que atendem. 

Quando se trata do ensino da Química para deficiente visual, o desafio é ainda maior, 

pois muitos conceitos e transformações são compreendidas através de informações visuais. A 

compreensão desses fenômenos pode representar um desafio para aqueles que não gozam da 

visão. Além disso, ainda são frequentes relatos sobre a dificuldade dos professores em ministrar 

aula em turma inclusiva.   

Em regra, os professores do ensino regular reagem com muita    

ansiedade, e apreensão diante da presença ou possibilidade de 
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atenderem alunos com deficiência visual. No entender destes 

professores existe um total despreparo para a realização das adequações 

metodológicas, recursos materiais, elencando uma série de dificuldades 

pelas quais passam a maioria das escolas públicas (SOUZA, 1997). 

A aprendizagem desses estudantes requer um ensino de qualidade. Incluir não é apenas 

o aluno ser matriculado numa rede de ensino regular e sim essa escola apresentar apoio de 

materiais, bem como de profissionais preparados para atendê-los, como reforça  Camarco e 

Nardi (2017, p. 379), “inclusão só ocorrerá quando o sujeito for aceito pelo ambiente de ensino, 

que deve oferecer as condições necessárias para o processo de ensino aprendizagem aconteça”, 

faz-se então necessários pensar em recursos e materiais adequados que possam suprir a falta da 

visualização dos objetos para a inclusão destes alunos com nas aulas de química. 

Considerando essa realidade, nesse trabalho objetivamos o uso de metodologias 

alternativas, bem como contribuir para formação de futuros professores, apresentando durante 

uma oficina de formação continuada uma proposta de atividade inclusiva para alunos 

deficientes visuais no ensino de química, com elaboração de materiais didáticos adaptados ao 

conteúdo de equilíbrio químico, que auxiliem a construir uma aprendizagem significativa.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo foi realizado durante uma oficina de formação continuada vinculada 

ao Programa Residência Pedagógica (PRP), desenvolvida na Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) - Campus Barcarena/PA, organizada para alunos do curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais com Habilitação em Química- turma de 2016 e 2017 e alunos do curso de Licenciatura 

em Química- turma 2018.  

O desenvolvimento desse trabalho teve início com levantamentos bibliográficos sobre 

o tema, elaboração dos materiais didáticos inclusivos e planejamento da metodologia que seria 

utilizada durante a oficina.  

A metodologia adotada no decorrer da oficina consistiu inicialmente de uma breve 

introdução sobre a importância da educação e produção de materiais inclusivos. Posteriormente, 

houve a explanação do conteúdo equilíbrio químico já com a utilização dos materiais didáticos 

desenvolvidos, mostrando-se de que forma poderiam ser utilizados. Para aplicação do jogo, foi 

realizada um dinâmica onde um participante da oficina foi vendado para simular um aluno 

deficiente visual. Por fim, aplicou-se um questionário avaliativo da oficina, composto por 

perguntas objetivas e subjetivas como instrumento para coleta de dados, a partir do qual foram 

obtidos os resultados apresentados.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Foram produzidos materiais didáticos alternativos de fácil acesso e baixo custo, tais 

como: representação gráfica de equilíbrio químico em alto relevo e um jogo onde aborda os 

conceitos básicos sobre equilíbrio químico, os mesmos foram confeccionados com folha de 

isopor, EVA, miçangas, paetê, bolas de isopor, palitos de madeira, cola de isopor, caixas 

acrílicas (Figura 1).  

Figura 1: A: representação gráfica em alto relevo sobre Equilíbrio Químico. B: Jogo lúdico 

tátil que aborda os conceitos básicos do conteúdo de equilíbrio químico 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

A apresentação dos recursos didáticos produzidos foi por meio de uma micro a aula 

elaborada para oficina, que foi pensada de maneira para demonstrar como o assunto abordado 

poderia ser ministrado diante de uma turma inclusiva, pois, conforme o conteúdo ia sendo 

explicado os recursos eram utilizados, como mostra a Figura 2. 

Figura 2: Apresentação dos recursos didáticos inclusivos durante a oficina 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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Os participantes da pesquisa (n=30) responderam a um questionário que revelou os 

seguintes resultados: 

Na primeira pergunta, se eles acreditam que é possível ensinar química para deficiente 

visual, 100% afirmam que sim. Na segunda pergunta, se os recursos didáticos apresentados na 

oficina podem ser eficazes no ensino do conteúdo de equilíbrio químico para deficiente visual, 

100% dos participantes asseguram que sim e alguns justificam: 

“Sim, ela conseguiria sentir tátilmente”. 

“Sim, de grande valia, uma vez que é inclusivo e propõe de fato o que deseja (ensinar 

química)”. 

“Sim, pois assim o aluno com deficiência visual compreenderia melhor o assunto”. 

Quando perguntados sobre a importância de usar recursos didáticos com a finalidade de 

auxiliar a aprendizagem de Química para deficiente visual, todos os entrevistados sinalizaram 

que sim e justificaram: 

“Sim, é importante para que possa ter um conhecimento mais correto”. 

 “Sim, pois todos de maneira geral, devem ter a oportunidade de aprender”. 

“Sim, pois é um método de inclusão”. 

Ao serem questionados se utilizariam os recursos adaptados nas aulas de equilíbrio 

químico em uma turma inclusiva, 100% afirmaram que utilizariam. As respostas dos 

participantes quando foram questionados sobre qual foi a contribuição da oficina para sua 

formação, 80% dos 30 integrantes responderam que contribuiu muito e os restantes 20 % 

responderam que contribuiu moderadamente. Algumas respostas foram: 

“Muito, conheci recursos que posso utilizar com diferentes públicos”. 

“Muito, possibilitou ter experiências e metodologias para alunos com deficiências”.  

“Muito, a partir da oficina, tive bastante ideias para a inclusão desses alunos 

futuramente”. 

“Moderada, a apresentação ajuda a construir ideias e recursos para aplicar em sala 

de aula”. 

Os dados revelaram que os participantes aprovaram positivamente a iniciativa do 

trabalho, e através de suas contribuições ficou claro que a proposta contribui de forma 

significativa para sua formação. 

 

4. CONCLUSÃO 

Por meio dos resultados obtidos conclui-se que a proposta inclusiva através da produção 

de materiais didáticos acessíveis para conteúdo de equilíbrio químico foi de extrema relevância 
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para os licenciados, visto que possibilitou a eles refletir sobre suas futuras práticas pedagógicas 

no ensino inclusivo. À vista disso, iniciativas como essa de oferecer oficinas de formação 

continuada que dão oportunidade de preparar futuros professores para os desafios de uma turma 

inclusiva é de grande importância, pois contribui para formação inicial docente, incentivando a 

pratica pedagógica dos futuros professores diante dessa realidade e também para uma 

aprendizagem significativa aos alunos sejam eles deficientes visuais ou não. 

Percebeu-se que a Química, assim como outras ciências não podem ser barreira para 

ensino do deficiente visual, fazendo-se necessário capacitar os educadores desde a graduação 

para que possam oferecer um ensino de qualidade a estes alunos. Vale ressaltar,  

que o docente precisa estar sempre buscando meios para atualizar suas estratégias de ensino, 

inovando suas metodologias para atenderem pessoas com necessidades especiais. 

Este trabalho foi uma pequena contribuição para as aulas de Química visando apoiar 

futuros professores e assim melhorar a o ensino-aprendizagem dos alunos com ou sem 

deficiência visual.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido durante uma prática de aula fora do ambiente escolar, que 

ocorreu durante a disciplina de estágio supervisionado I, referenciando e destacando a 

importância da aula em espaços não formais para o ensino de ciências, já que a disciplina 

Ciências contém muitos conteúdos que permitem a visualização de certos aspectos fora do 

contexto escolar, podendo estreitar e harmonizar a relação de teoria e prática, o que foi bem 

perceptível durante esta atividade, já que a mesma foi desenvolvida em uma praça municipal, 

envolvendo alunos do 7º ano e que se localizava em frente à escola em que os mesmos 

estudavam. Para compreender o processo, utilizou-se da Análise Textual Discursiva, como 

método de interpretar os dados de natureza qualitativa, que possibilitou a reconstrução de 

conhecimentos. A prática pôde contribuir  de forma significativa com a formação das futuras 

docentes, já que ainda não haviam tido a oportunidade de dar uma aula diferenciada como esta, 

e que ainda possibilitasse resultados tão proveitosos, além de ter sido motivadora no processo 

de aprendizagem dos alunos, pois dessa maneira puderam aprender de forma prazerosa sobre o 

reino Plantae, já que os alunos tiveram a oportunidade de estudar os conceitos de classificação 

das plantas e ainda visualizar de perto suas características. 

 
Palavras-chave: Espaços não formais. Potencial pedagógico. Formação. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 
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1. INTRODUÇÃO  

A disciplina de Estágio Supervisionado I: vivências em espaços não formais é 

importante para a formação de um futuro docente, por propiciar situações reais que serão 

vividas em sua vida profissional. É no Estágio que o licenciando tem seu primeiro contato com 

sua futura profissão, onde vivenciará experiências enriquecedoras, pois ali começará a pôr em 

prática o que aprendeu durante sua vida acadêmica. 

Estágio, uma importante parte integradora do currículo, a parte em que 

o licenciando vai assumir pela primeira vez a sua identidade 

profissional e sentir na pele o compromisso com o aluno, com sua 

família, com sua comunidade com a instituição escolar, que representa 

sua inclusão civilizatória, com a produção conjunta de significados em 

sala de aula, com a democracia, com o sentido de profissionalismo que 

implique competência - fazer bem o que lhe compete (ANDRADE, 

2005, p. 2). 

 

Sendo assim este artigo relata a primeira experiência de prática docente, realizada em 

um espaço não formal. 

A definição de espaço formal de educação segundo a Lei 9394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a escola, com todas as suas 

dependências: sala de aula, laboratórios, quadra de esportes, 

bibliotecas, pátio, cantina, refeitório, ou seja, posto que espaço formal 

de educação é um espaço escolar, é possível inferir que espaço não 

formal é qualquer espaço diferente da escola, onde pode ocorrer uma 

ação educativa. (BRASIL 1998, p.138).  

 

Esse tipo de espaço exige habilidades docentes que vão além da sala de aula, no entanto 

essa experiência de estágio se tornou motivadora quanto ao exercício da docência. Ali pode-se 

conviver com os alunos e aprender a lidar com situações reais, na qual ainda não se tinha 

vivenciado, pois durante a vida acadêmica aprender teorias associada à prática é de fundamental 

importância para quando começar a trabalhar na área. 

Nesse sentido, no decorrer do trabalho vamos discutir sobre o potencial pedagógico que 

a praça pode oferecer, para possibilitar a construção de conhecimento dos alunos de forma 

positiva; além de analisar como ela se constitui como um espaço que dá suporte as aulas de 

ciências, e assim qual a sua contribuição para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A aula teve como título “Explorando o Reino Plantae” e foi realizada com 28 alunos 

do 7° ano de uma escola municipal em um espaço não formal (Praça São Tomé), que se 
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encontra nas proximidades da escola. Esta aula contou com vários momentos, sendo estes 

descritos abaixo, com alguns passos que o trabalho de campo necessita. Segundo Lima e 

Assis (2004, p.112), o trabalho de campo se configura como um recurso para o aluno 

compreender o lugar e o mundo, articulando a teoria à prática, através da observação e da 

análise do espaço vivido e concebido.  Para isso fez-se necessário o bom planejamento que 

segundo Silva, Silva e Varejão (2010), consiste em três etapas: Pré-Campo; Campo e Pós-

Campo. 

Pré-Campo: 

Foi o momento onde se definiu os objetivos e apresentação de regras, que ocorreu por 

meio de uma conversa informativa, com o propósito de explicar a importância da aula extra-

escolar aos alunos, acordando regras e procedimentos para que realmente entendessem a 

importância da cooperação, ajudando no efetivo andamento da atividade. 

Campo: 

Neste tópico, ocorreu a discussão de ideias, questionamentos, onde o aluno atuou como 

investigador, proporcionando reflexão a respeito do reino Plantae, sendo o professor o 

mediador. 

1° Momento: ocorreu uma caminhada até a praça envolvendo uma conversa 

informativa, com o objetivo de situar os alunos a respeito do contexto histórico da praça: como 

surgiu, para quê, por que leva este nome, dentre outros assuntos. 

2° Momento: os alunos foram organizados, utilizando-se de uma roda de conversa para 

diagnosticar os conhecimentos prévios dos mesmos sobre o tema proposto, por meio das 

seguintes perguntas: O que tem na praça que chama mais a atenção de vocês? As Plantas são 

seres vivos? O que precisamos para sobreviver? As plantas são assim também? Elas se 

alimentam? Como? Por que elas possuem essa cor verde? O que diferencia as plantas? Por que 

umas têm flores e frutos, e outras não? 

3° Momento: estabeleceu uma caminhada dialogada com o propósito dos alunos 

compreenderem as características gerais das plantas e a importância do processo de fotossíntese 

para obtenção de alimento. 

No 4° momento: fez-se a avaliação que deveria ser realizada no pós-campo, todavia 

realizamos a partir desse momento já que não teríamos mais contato com a turma. Nesta etapa 

utilizou-se de placas de identificação das plantas no decorrer do trajeto. Esta teve o propósito 

de averiguar o desempenho dos alunos a respeito do tema exposto e fixação de conhecimento 

de maneira objetiva. Para isso os alunos foram organizados em dois grupos, em que precisavam 
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identificar os critérios que diferenciam as plantas e correlaciona-las com as placas de 

identificação dos tipos de plantas, para assim realizar sua respectiva classificação em briófitas, 

pteridófitas, gimnospermas e angiospermas.  

2.1 ANÁLISE DE DADOS 

Para analisar a prática, fez-se uso da Análise Textual Discursiva (ATD) que possibilitou 

a compreensão a respeito dos espaços não formais no processo de ensino- aprendizagem, 

acarretando o esclarecimento dos nossos objetivos de maneira sucinta, que poderá auxiliar em 

pesquisas futuras. 

Neste contexto Moraes e Galiazzi (2006, p.12) apresentam a ATD como 

[...] um processo auto-organizado de construção de compreensão em 

que novos entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva 

de três componentes: a desconstrução dos textos do “corpus”, a 

unitarização; o estabelecimento de relações entre os elementos 

unitários, a categorização; o captar o emergente em que a nova 

compreensão é comunicada e validada. 

 

Desta forma, a análise visa desconstruir produções escritas e reconstruí-las a partir de 

novas compreensões que surgiram dos objetivos que emergem a atual pesquisa de dados. Sendo 

assim, foi de extrema importância para reflexão a respeito da atividade realizada na praça e suas 

contribuições, sendo que os momentos mais relevantes foram selecionados para análise. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Quando o professor leva o aluno a um espaço diferente da escola e o coloca mais 

próximo do seu cotidiano, possibilita ao aluno uma visão mais crítica de mundo, já que muitas 

vezes a escola aborda de forma teórica os conteúdos, fazendo que o aluno não consiga relacionar 

tais conteúdos com o cotidiano. Contudo o espaço não formal utilizado para a prática 

possibilitou que esse aluno vivenciasse a teoria-prática, in loco, facilitando a assimilação do 

conteúdo de forma mais significativa. Tendo em vista que “a aprendizagem significativa é um 

processo dinâmico em que, através de atividades de ensino bem planejadas, os alunos 

aprofundam, modificam e ampliam os seus subsunçores” (VALADARES, 2011, p.38). 

É de extrema importância a ação do professor diante dos seus alunos, por isso este deve 

estar sempre procurando metodologias que chame a atenção do aluno e faça-o se interessar pelo 

assunto em questão. Nesse sentido, a praça foi uma grande aliada para a exploração de diversos 

termos científicos do Reino Plantae. Sendo assim, quando utilizadas de forma adequada pode 

auxiliar no ensino, assim como elucidam Seniciato e Cavassan (2004) na qual as aulas de 
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Ciências e Biologia desenvolvidas em espaços não formais têm sido apontadas como uma 

metodologia eficaz por envolverem e motivarem os alunos. Desta forma foi perceptível o 

entusiasmo e participação dos mesmos, deixando clara a ausência de atividades elaboradas fora 

do contexto escolar, ali puderam juntar aprendizado e brincadeira, o que causava entusiasmo 

durante toda a atividade. 

Uma das grandes qualidades do espaço não formal observadas durante a prática foi que 

além de propiciar um local que nos tirasse de dentro de sala, possibilitou fugir do método 

tradicional de ensino, sendo assim, chamando mais a atenção dos educandos, transformando o 

processo de ensino-aprendizagem prazeroso para ambas as partes. Segundo Rocha e Fachín-

Terán (2010), os espaços não formais constituem uma estratégia relevante para o ensino de 

ciências, principalmente como uma experiência motivadora de aprendizagem que proporciona 

prazer e desperta emoções nas atividades realizadas. Desta forma podemos perceber que, ao 

final da atividade os alunos lamentavam o término e pediram para que voltássemos mais vezes, 

pois afirmaram que gostaram muito e gostariam de participar de mais atividades com esse 

caráter. 

A praça utilizada tinha bastante vegetação, o que tornou um lugar mais atraente para o 

estudo do Meio Ambiente e de aspectos ecológicos. Nesse contexto o conteúdo ministrado na 

praça foi de extrema relevância para os alunos. Tanto que os alunos comentaram que antes não 

tinham aquela percepção de praça, e que através da atividade tiveram conhecimento de diversas 

plantas daquele local, que eram até desconhecidas para eles, apesar de passarem todos os dias 

por lá. Contudo, mostraram-se maravilhados com a atividade diferenciada. 

As praças e jardins públicos além de possuírem componentes vegetais 

e animais, podem contar a história da cidade, pois apresenta em seus 

arredores, todo um patrimônio histórico e cultural. Quando presentes 

nas redondezas da escola podem propiciar momentos de aprendizagem 

e diversão, além de permitir um maior contato dos alunos com os 

elementos naturais próximos a eles. (MOREIRA-CONEGLIAN; 

DINIZ; BICUDO, 2004, p.41). 

 

Desta forma com o desenvolvimento na prática realizada em espaços não formais, os 

alunos puderam reconhecer os conteúdos ministrados em sala de aula, perceber sua importância, 

e então concebe-lo como significativo para suas vidas. 

 

4. CONCLUSÃO 

Com a prática desenvolvida conclui-se que atividades em espaços não formais, mesmo 

sendo a primeira iniciação à docência, ocorreu de forma produtiva tanto para as licenciandas 
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quanto para os alunos. Estes últimos devido o contato direto com aquilo que é visto em sala, 

facilitou o aprendizado devido a praça ter seu potencial pedagógico para trabalhar conteúdo do 

Reino Plantae, o que tornou o aprendizado mais suscetível. No caso específico da praça, que 

eles utilizavam diariamente para recreação, passaram então a compreender como um local que 

também pode assumir outras funções. 

Ao desenvolvermos essa atividade em ambiente não formal podemos perceber o quão 

variado os conteúdos podem ser trabalhados, como podemos estreitar a relação aluno/conteúdo 

e o quão dinâmica a aula pode ser. Aspectos estes que podem ser aperfeiçoados pelos docentes 

a partir do momento que ele começa a olhar os ambientes de forma diferenciada, com um olhar 

para a educação. E trabalhar em ambientes diferentes, faz com que o professor aperfeiçoe a sua 

prática e contribua assim para o processo de ensino-aprendizagem.  

Sendo assim, a prática contribuiu para que as futuras docentes aprendessem como 

utilizar ambientes extraescolar a favor da aprendizagem, possibilitando que as mesmas 

adquirissem experiência e desenvolvesse habilidades para conduzir uma boa aula. 

Este trabalho pode ser aprofundado com turmas do ensino fundamental séries finais, 

uma vez que quanto mais profissionais compreenderem a importância da aula em espaços não 

formais, mais se abrirá um leque de possibilidades de aulas que terão caráter dinamizador e 

motivacional e os alunos terão a oportunidade de interagir com o material de estudo, além de 

envolverem-se em um ambiente mais arejado e prazeroso para sua aprendizagem. 
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RESUMO  

 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência desenvolvido durante a disciplina de estágio 

supervisionado em uma escola pública do município de Barcarena-PA nos meses de abril e 

maio de 2019, período que constou de observação e participação em aulas de Biologia, onde 

através destas foi possível trocar experiências e vivenciar acontecimentos e registrado durante 

as aulas buscou-se reconstruir o conhecimento já em sala de aula que refletem a realidade de 

nossa futura profissão, tais como a importância da interação entre professor e aluno. Ressalta-

se que essa interação depende de vários fatores e pode também gerar diversas implicações para 

o ensino. Nesse sentido, objetivou-se analisar a interação professor-aluno e suas contribuições 

no processo de ensino-aprendizagem. A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e a 

análise de dados se deu por meio da Análise Textual Discursiva através do material empírico 

observado. Desta forma a experiência nos permitiu vivenciar acontecimentos de âmbito escolar 

e entender a importância de uma boa interação entre professor-aluno, sendo este um dos 

aspectos para o bom desenvolvimento da aprendizagem, além de compreender a importância 

da autoridade do professor em sala de aula, também sendo possível analisar a diferença entre a  

mesma e o autoritarismo sobre a turma, e como esta pode influenciar no processo de ensino-

aprendizagem, contribuindo assim para as práticas pedagógicas e formação dos futuras 

docentes.  
 

Palavras-chave: Autoridade. Práticas Pedagógicas. Interação. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

O estágio é um momento único, onde o licenciando pode ampliar seus conhecimentos 

sobre a realidade escolar e assim fazer uma leitura crítica, podendo então trocar experiências 

com o professor regente para que possa enfrentar os desafios de sua futura profissão. 

Segundo Bernady e Paz (2012), a experiência do estágio é essencial para a formação 

integral do aluno, considerando que cada vez mais são requisitados profissionais com 

habilidades e bem preparados. 

Tomando como princípio de que o professor tem a missão de atuar na formação de 

cidadãos. Isso implica que sua abordagem deve ser realizada de forma significativa, no entanto, 

vários desafios corroboram para que este profissional fique desestimulado.   

Dentre os quais podemos destacar os aspectos estruturais, que influenciam diretamente 

no ensino, já que alunos e professores são obrigados a trabalhar em situações precárias, além 

de se deparar com a falta de material didático fornecidos pela escola e o desinteresse dos alunos. 

Segundo Pereira (2014), todos esses fatores contribuem para a desqualificação de nosso sistema 

educacional proporcionando na maioria das vezes evasão escolar. 

Esses desafios se encontram presentes na escola que foi realizada o estágio com vivencia 

no ensino médio em uma escola pública do município de Barcarena-PA. Esta disciplina é 

integrante do curso de Licenciatura plena em Ciências Naturais-Biologia, e ocorreu nos meses 

de abril e maio 2019. As observações e participações visaram tanto as aulas de Biologia quanto 

das situações recorrentes em âmbito escolar, objetivando fazer interpretações críticas sobre 

determinada realidade.  

Diante da troca de experiências com o professor e demais profissionais da educação, 

compreendemos como se dá a dinâmica da escola, dentre outras informações. Notou-se que os 

componentes da escola possuem uma boa conduta quanto ao comprometimento com a 

educação, no entanto, observamos que durante os horários de aula alguns alunos ficavam 

dispersos pelos corredores, exceto no horário das aulas de biologia, sendo bastante 

participativos e mantendo uma relação de respeito pela professora. Sendo assim, no decorrer 

do trabalho vamos discutir como se deu essa interação processor-aluno e analisar suas 

contribuições no processo de ensino-aprendizagem 

. 
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2. METODOLOGIA 

2. 1 ANÁLISE DE DADOS 

Como metodologia de análise fez-se o uso da Análise Textual Discursiva (ATD), sendo 

esta uma análise de cunho qualitativo, para que obtivéssemos resultados mais aprofundados. 

Nesse contexto Moraes (2003, p.192) diz que a análise textual discursiva  

[...] pode ser compreendida como um processo auto-organizado de 

construção de compreensão em que novos entendimentos emergem de 

uma seqüência recursiva de três componentes: desconstrução dos textos 

do corpus, a unitarização; estabelecimento de relações entre os 

elementos unitários, a categorização; o captar do novo emergente em 

que a nova compreensão é comunicada e validada. 

Para análise, buscou-se no corpus, material empírico observado e anotado durante as 

aulas de Biologia para então dar início a unitarização, separando as anotações em unidades de 

significados, colhendo as ideias principais que foram diagnosticadas quando relacionadas com 

o objetivo do trabalho.  

Em seguida, procurou-se articular os significados semelhantes, para que posteriormente 

estes pudessem ser analisados por categoria. De acordo com Moraes e Galiazzi (2006, p.125), 

a combinação da unitarização e categorização corresponde a movimento no espaço entre ordem 

e caos, em um processo de desconstrução que implica a construção. Nesse sentido, deslocou-se 

o material empírico para a abstração teórica em que foram feitas interpretações e produção de 

argumentos, para que algo novo emergisse. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Freire (2000), a interação em sala de aula é um dos aspectos que contam para 

o bom desenvolvimento do fenômeno “aprendizagem”. Desta forma, o mesmo descreve que o 

seu sucesso depende dos métodos de abordagens escolhidos, do enfoque de determinado 

assunto para um público específico e do seu próprio posicionamento em sala de aula.  

Partindo desses pressupostos, pode-se destacar como se deu o diálogo entre professor-

aluno, já que durante as observações em sala se presenciou um comportamento semelhante em 

todas as abordagens da educadora. A professora utilizou aula expositiva dialogada, pois abre 

espaços para que os alunos questionem e tirem suas dúvidas. No entanto, se restringe ao uso do 

livro didático, seguindo os conteúdos ali propostos.  

Lembrando que Frizon et al. (2009) consideram interessante a utilização de outras fontes 

de informações que auxiliem na aprendizagem dos conteúdos abordados. 
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Todavia, o enfoque que ela dá aos conteúdos, buscando a contextualização dos temas, 

pois sempre procurava relaciona-los com algo presente na vida dos alunos, levando em 

consideração o impacto que o mesmo vai gerar. Durante um de seus planejamentos ela nos 

explicou a importância de relacionar conteúdos de lipídios a gorduras trans e anabolizantes. 

Nesse sentido, Junckes (2013) diz que é necessário que professor se torne criativo no momento 

de elaborar seus planos de aula, sempre procurando inovar e, assim, ministrar uma aula em que 

os alunos possam interagir com entusiasmo, facilitando assim seu aprendizado. 

Outro aspecto inerente a prática da professora se situa na autoridade, tendo em vista que 

ela se faz respeitar pela turma.  Nesse sentido, Oliveira (2010) reforça que o/a educador/a que 

mantém relações baseadas em respeito mútuo obterá autoridade por competência, além de nutrir 

em seus alunos um clima de afetividade, respeito e confiança. Desta forma os alunos não se 

sentem oprimidos, já que participam e trocam informações com o educador durante as aulas.  

No entanto, este mesmo autor diz que muitos/as educadores/as confundem com autoritarismo e 

terminam por manter a disciplina e realização de atividades por via do medo que passa aos 

educandos e às educandas de sua turma. 

 

4. CONCLUSÃO 

Foi possível verificar através das observações em sala de aula dois aspectos relacionados 

a interação entre a professora de Biologia e seus alunos, uma trata-se da metodologia que a 

professora utiliza para tornar as aulas mais atraentes, despertando o interesse dos alunos pela 

disciplina sendo possível compreender também como essa interação pode ser decisiva para o 

processo de ensino aprendizagem. 

Destacou-se também o interesse dos alunos pelas aulas de Biologia que pode ser 

resultado do tipo de relação que a professora exerce com os alunos, fazendo uso de uma 

abordagem que preza pela contextualização aproximando o conteúdo trabalhado com o 

cotidiano do aluno, isto estabelece o diálogo com os discentes durante as aulas, dando-lhes a 

oportunidade de participar, tirar dúvidas e contribuir com seus conhecimentos prévios.  

A autoridade que a professora exerce sobre a turma também é um dos fatores essenciais 

para a consolidação desse processo, pois através desta é possível manter uma relação mais 

amigável, gerando respeito da turma para com sua aula e possibilitando assim um ambiente 

mais prazeroso para a aprendizagem.  

A pesquisa em si deve ser continuada pois foi de suma importância, considerando que 

o estudo dessa interação poderá responder a questões envolvendo problemas no ambiente 

escolar que podem interferir no processo de ensino, assim como a empatia do professor pela 
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turma, na forma como se busca adequar o tema trabalhado para facilitar a compreensão do 

aluno, bem como a escolha dos recursos didáticos usados nas aulas e a influência que exerce 

sobre a turma. 
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RESUMO  

 

O ensino de química possui diferentes metodologias, que buscam minimizar os problemas 

existentes no ensino e aprendizagem da disciplina, bem como, ferramentas que buscam facilitar 

a compreensão dos conteúdos abordados. O presente trabalho buscou averiguar e avaliar de que 

forma a experimentação contribuiu para o ensino de eletrólise. O trabalho foi realizado em uma 

feira vocacional, na forma de minicurso, da Universidade do Estado do Pará-UEPA-Campus 

XVI, com público alvo de 60 alunos do 2º e 3º ano do ensino médio da rede pública e particular 

do município de Barcarena-PA, estando aliado ao Programa Residência Pedagógico da 

Universidade do Estado do Pará, no qual, um dos seus objetivos é sistematizar a relação direta 

entre teorias e práticas, em ambiente de sala de aula, no ensino de Ciências/Química. A 

metodologia, do trabalho foi dividida em três etapas: apresentação oral do conteúdo de 

eletrólise, destacando suas aplicações e suas principais diferenças na eletroquímica; execução 

da atividade experimental e aplicação do questionário. O questionário mencionado continha 7 

perguntas, das quais as quatro primeiras perguntas estavam relacionadas com a importância da 

utilização de eventos para exposição de trabalhos técnicos e, as três últimas, com os conteúdos 

abordados. Como resultado, foi possível observar que, através da atividade experimental houve 

interesse maior dos alunos, do que quando em abordagem somente teórica e de forma 

tradicional, assim como, maior participação dos mesmos na atividade experimental. Assim, 

evidenciou-se que a utilização da experimentação contribui para o ensino e aprendizagem de 

química, especialmente de eletrólise. 
 

Palavras-chave: Química. Experimentação. Ensino e Aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino de química, ainda, é uma das áreas de recente pesquisa e que possui diversos 

objetos de trabalho. Nesta área, os grandes questionamentos que a norteiam são, principalmente, 

as questões relacionadas com o ensino e aprendizagem de química e avaliação de metodologias 

utilizadas, onde, ainda, é perceptível uma falta de interesse por parte dos alunos pela disciplina, 

resultado de metodologias que, geralmente, se fundamentam em apenas utilizar fórmulas, 

nomenclaturas e resolução de problemas, ou em grande parte, das vezes direcionadas para 

concursos e vestibulares: 

Em consequência, tem-se um ensino que se coloca afastado da realidade 

do aluno, gerando espaço para um questionamento por parte deste sobre 

os reais objetivos do estudo da Química. Além de desmotivar o aluno, 

não se atinge o objetivo de formar um cidadão crítico, que pode discutir 

as questões cruciais das quais a Química participa no mundo moderno 

(Merçon, 2003). 
     

A procura por novas metodologias de ensino pode motivar a aprendizagem e promover 

o interesse do aluno, demonstrando, na prática, qual a real importância da química no seu dia-

a-dia. Demonstrar ao aluno o verdadeiro motivo pelo qual ele precisa estudar determinados 

conteúdos, pode estimulá-lo para aumentar a aprendizagem. Além disso, é fundamental aliar o 

ensino de química ao cotidiano do aluno.  

A experimentação é uma das diversas ferramentas de ensino que se demonstra eficiente, 

podendo tornar o ensino de química mais instigante, além de tornar mais ativa a interação do 

aluno com o professor, no ambiente de ensino. A Química surgiu como uma ciência 

experimental, onde os modelos e conceitos foram construídos, a partir da observação dos 

fenômenos naturais (MERÇON, 1997). 

Oliveira et al. (2008, p. 2) afirmam que, um dos maiores desafios contemporâneos do 

Ensino de Química nas escolas de nível médio, é construir uma conexão entre o conhecimento 

abordado em sala de aula e o ambiente fora de sala de aula dos alunos, e Giordan (2003) por 

sua vez diz que a utilização de atividades experimentais, confirmam um envolvimento maior 

no processo de ensino e aprendizagem, levando-o a construção do conhecimento efetivo 

abordado, teoricamente.  

Deste modo, o presente trabalho buscou averiguar e avaliar como a experimentação 

aliada com a teoria pode ajudar na a compreensão dos conteúdos de química dos estudantes do 

2º e 3º ano do ensino médio das escolas públicas e particulares do município de Barcarena-PA, 

com a participação de uma feira vocacional, com foco em atividades experimentais em Ciências 

e Química, realizada na Universidade do Estado do Pará-Campus XVI, na qual grupos de 
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bolsistas do programa da Residência Pedagógica realizaram, separadamente, diferentes 

atividades experimentais, entre estas as de eletrólise.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 O trabalho foi desenvolvido na Universidade do Estado do Pará- UEPA, localizada no 

município de Barcarena-PA. O público alvo foram alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, 

totalizando 60 alunos participantes da pesquisa. O desenvolvimento do trabalho foi dividido em 

três etapas: apresentação do conteúdo via oral, execução das atividades experimentais e 

aplicação do questionário.  

 No primeiro momento, foi realizado uma exposição teórica abordando os conceitos de 

eletrólise por cerca de 10 minutos, buscando, por meio da explanação do conteúdo, uma forma 

clara e sucinta do que seria abordado na experimentação, para facilitar o entendimento dos 

alunos que, posteriormente, assistiriam ao experimento. Em seguida, foi abordado um breve 

conceito de pilhas enfatizando as principais semelhanças e as diferenças, no qual, se destacou 

o funcionamento da eletrólise sendo o inverso das pilhas. Também foi explicado que se pode 

encontrar a eletrólise de duas formas (a ígnea e a aquosa), bem como a importância da utilização 

dos dois processos no cotidiano: em que no processo espontâneo o sistema transforma energia 

química em energia elétrica, e no processo não espontâneo, que são as eletrólises, o 

fornecimento de energia elétrica ao sistema, produz a reação química.  

No segundo momento, foi proposto e executado um experimento sobre eletrólise (Figura 

1). Para tal procedimento, foi utilizado 1 becker com água e sabão, e um pote completamente 

fechado com dois eletrodos de grafite e uma mangueirinha fixos na tampa, a qual 

posteriormente seria mergulhada na superfície do becker. No pote foi adicionado, água com 

bicarbonato de sódio, para atuar como um condutor elétrico, facilitando a quebra das moléculas 

de água em H2 e O2 gasoso. Em seguida, foi conectado os dois eletrodos nos pólos positivo e 

negativo da fonte de 19 V.  

 Figura 1- Montagem do sistema da experimentação sobre eletrólise 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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No terceiro momento, foi aplicado um questionário (Quadro 1). Foram realizadas 7 

perguntas aos alunos, das quais 6 foram objetivas e 1 subjetiva. A primeira pergunta do 

questionário averiguou de que forma a experimentação contribuiu em relação ao conteúdo 

abordado. A segunda pergunta procurou entender com que frequência os alunos têm contato 

com a experimentações em feiras de ciências. A terceira pergunta analisou se o espaço escolar 

oferece estrutura para a realizações de eventos práticos como aulas experimentais ou feiras de 

ciências. A quarta pergunta verificou a importância das feiras vocacionais nas universidades 

para alunos que pretendem frequenta-la, além de apurar a opinião dos mesmos. As três últimas 

perguntas estavam relacionadas com o conteúdo abordado, para analisar, se de fato, houve 

facilidade em assimilar o conteúdo explanado antes da realização da experimentação, e se os 

mesmos estavam relacionados com os conceitos que foram abordados.  

Quadro 01: Questionário aplicado aos alunos do 2º e 3º ano durante experimentação de 

eletrólise 

  

01 A experimentação contribuiu para que você compreendesse o conteúdo que foi repassado? 

(  ) Sim  (  ) Não 

02. Nos anos anteriores você já participou de alguma feira vocacional? 

(  ) sim   (  ) Não 

03 A escola que você frequenta oferece espaço para o desenvolvimento de trabalhos técnicos 

como feiras de ciências? 

(  ) Sim   (  ) Não 

04.  Você acha importante a utilização de feiras vocacionais nas universidades para alunos 

que pretendem frequenta-la? Se sim, justifique sua resposta. 

(  ) Sim (   ) Não 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

05. Você já ouviu falar em eletrólise? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 06. Você consegue entender qual o motivo de usar um sal na água? 

(  ) Sim    (   ) Não  

07. Você consegue diferenciar quais dos dois eletrodos são o cátodo e o ânodo?  

(  ) Sim   (  ) Não 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gráfico 1 abaixo demonstra de valores percentuais as respostas às perguntas do 

questionário direcionadas aos alunos. Quando perguntados em relação aos benefícios que a 

experimentação trouxe para assimilação do conteúdo abordado, os alunos foram unanimes em 

afirmar que, o desenvolvimento dessas atividades influenciou diretamente no melhoramento de 

seu desempenho.    
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Gráfico 1: Respostas dos alunos em relação ao questionário aplicado durante experimentação 

de eletrólise 

 

Fonte: Autores, 2019. 

Segundo Souza et al. (2013), com o uso de recursos experimentais as aulas podem 

tornarem-se diferenciadas e atraentes, e assim mais eficaz e prazeroso de ensino. A 

experimentação, por parte do docente torna-se algo indispensável, pois através dela o aluno 

demonstra um total interesse em tentar compreender o porquê dos processos ou reações estarem 

ocorrendo. Quando indagados sobre a participação em anos anteriores em feiras vocacionais e 

quanto o ambiente escolar onde estudam, mais de 90 % dos alunos relataram não ter participado. 

Fachin e Orzechowski (2014) afirmam que os jovens precisam de espaços no qual possam 

discutir suas futuras escolhas e as escolas e as universidades são os lugares ideais para discussão 

de tais conceitos, visto que os profissionais que atuam nas escolas, assim como os universitários 

possuem certos conhecimentos que podem esclarecer grande parte das dúvidas presentes no 

jovem que está diante de indecisões para quais caminhos deve tomar para o seu futuro, podendo 

ser exemplificado pela resposta de um aluno que dizia na pergunta 4: “sim, é importante ter 

feiras desse tipo, pois ajuda o aluno a entender as áreas que possa seguir”. Além disso, outro 

grande impasse na formação do jovem é a falta de espaço por conta de problemas estruturais. 

Ademais, as últimas três perguntas, indagava-os sobre a experimentação, assim, elas 

diziam o seguinte: você já ouviu falar em eletrólise? Você consegue entender qual o motivo de 

usar sal na água? Você consegue diferenciar quais dos dois eletrodos são o cátodo e o ânodo? 
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Dessa forma, na quinta pergunta, obtivemos um percentual de 50% para sim e para não, isso 

pode demonstrar que talvez alguns alunos ainda não tenham estudado tal assunto. Na sexta 

pergunta, verificou-se que os alunos, apesar de não entenderem ou não terem visto o processo 

de eletrólise em sua escola, ainda assim conseguiram entender sobre a influência de se colocar 

o sal na água, talvez por já terem visto em outras feiras ou até mesmo no seu dia a dia. Na última 

pergunta, como supracitado, talvez por eles ainda não terem visto tal processo em sua escola 

nos conteúdos de Química, teve-se um percentual de 60% para não e 40% para sim. 

Porém, não se pode afirmar que os que já vivenciaram esse processo tenham assimilado 

de forma eficaz. Por isso, conforme Rosito (2003), atividades experimentais na perspectiva 

construtivista são organizadas levando em consideração o conhecimento prévio dos alunos. 

Adotar essa postura construtivista, significa aceitar que nenhum conhecimento é assimilado do 

nada, mas deve ser construído ou reconstruído pela estrutura de conceitos já existentes. Desse 

modo, a discussão e o diálogo assumem um papel importante e as atividades experimentais 

combinam, intensamente, ação e reflexão. 

 As figuras 2 e 3, respectivamente, demonstram os momentos antes e no decorrer da 

experimentação, no qual os autores estavam abordando os conteúdos específicos relacionados 

ao experimento, onde seria indagado mais tarde para os alunos nas três últimas perguntas do 

questionário. Na primeira etapa do trabalho grande parte dos alunos demonstraram um grande 

interesse nos conceitos que estavam sendo abordados, pois para alguns alunos era o primeiro 

contato com o conteúdo. 

Figura 2- Explanação do conteúdo oral 

 
Fonte: Autores,2019. 

 

A maioria da turma demostrou atenção, poucos alunos desviarão a atenção nesta etapa, 

gerando dúvidas no momento de responder algumas perguntas no questionário, referentes aos 

conteudos abordados.    
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Figura 3- Demonstração do experimento 

 
Fonte: Autores, 2019. 

  

Na realização da exprimentação todos os alunos demonstraram interesse, em observar o 

que estava acontecendo e qual seria o resultado, após acrescentar as substâncias no pote e no 

becker, a água presente no pote começou a borbulhar sendo possível observar a quebra das 

moléculas de água pela efervecência dos eletrodos. O ar gerado no interior do sistema foi 

transferido pela mangueirinha, originando pequenas bolhas na superfície do becker com água e 

sabão, em seguida as bolhas eram estouradas com um isqueiro. Ao observar a formação das 

bolhas foi indagado aos alunos se eles entendiam por qual motivo á agua estava fervendo e qual 

o motivo das bolhas estourem e responderam de forma correta, relatando que era por conta dos 

eletrodos de grafite e por conta de o hidrogênio ser um gás inflamável, além de haver o consumo 

de O2. 

 

4. CONCLUSÃO 

 A experimentação facilitou o ensino e aprendizagem, no qual os 60 alunos entrevistados 

relataram que a experimentação contribuiu de forma significante para a compreensão do 

conteúdo proposto. Além disso, pôde-se constatar como a aula prática juntamente com os 

recursos didáticos simples, de fácil acesso podem tornar a teoria bem mais atrativa podendo ser 

desenvolvida facilmente em sala de aula.  

Foi possível observar que ao utilizar novas ferramentas de ensino em sala de aula, 

obteve-se maior interação dos alunos, despertando curiosidades para tentar entender na prática 

o que estava sendo abordado, teoricamente. Além disso, ficou clara a importância de feiras 

técnicas, pois através delas os alunos visitantes puderam compreender melhor os conteúdos 

abordados teoricamente em sala. 
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Por fim, houve aprimoramento da aprendizagem dos alunos onde 80% dos entrevistados 

conseguiu acompanhar e interpretar o que estava sendo abordado na explanação do conteúdo, 

respondendo corretamente as perguntas no questionário. Isto possibilitou uma nova visão de se 

aprender e se ensinar química de maneira prática e simples, assim como possibilitando aos 

bolsistas do programa residência pedagógica construir novas possibilidades de ensinar química 

de maneiras mais atrativa, participativa e eficiente. 
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RESUMO  

 

Ao longo dos anos, temos observado uma educação científica marcada pela predominância de 

práticas pedagógicas centradas no caráter meramente informativo. Com todos os aparatos 

tecnológicos que nossos alunos dispõem atualmente, essa prática torna-se obsoleta e 

desmotivadora. Neste sentido, este artigo teve como objetivo investigar as contribuições da 

experimentação no processo de ensino-aprendizagem de Ciências. Inicialmente, os alunos 

participaram de aulas expositivas, em seguida foram formadas equipes e sorteadas as temáticas 

a serem investigadas. Com a orientação da professora, os alunos produziram relatórios e slides 

para apresentação. Os alunos receberam fichas, através das quais puderam avaliar o trabalho 

dos demais colegas anonimamente. Essa estratégia de ensino despertou o interesse para a 

disciplina em grande parte dos alunos durante a execução do projeto. A possibilidade de montar 

e acompanhar os experimentos foi motivador para eles, como ficou evidente com os seus 

comentários e perguntas, bem como com o texto nos relatórios. No decorrer das apresentações 

e avaliações em grupo dos trabalhos, os alunos foram capazes de refletir sobre seus 

conhecimentos e seus saberes. A profundidade dessa reflexão, leva a uma mudança de suas 

ideias e atitudes diante de um problema e deve ser considerada em função do nível cognitivo 

destes estudantes, correspondente à idade dos mesmos. No entanto, é possível afirmar que 

houve reflexão e confrontamento dos saberes entre eles próprios. Assim, ficou evidente que as 

atividades experimentais são ferramentas preciosas para o ensino de ciências. 
 

Palavras-chave: Aprendizagem científica. Atividades experimentais. Ensino de Ciências. 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente a informação produzida é altamente especializada e acelerada, e o acesso a 

essa informação é dinâmico e quase instantâneo. A criança e o jovem não têm tempo nem 

estímulo de compreender e vivenciar uma informação, pois ela é rapidamente substituída por 

outra. Aliado a estas questões tem-se o grande desafio de tornar o ensino de Ciências prazeroso 

e instigante sendo capaz de desenvolver no aluno a Educação Científica.  

O estudo sobre as diferentes práticas pedagógicas, vem sendo bastante discutido nas 

últimas décadas. Dentre elas, destaca-se o uso das atividades experimentais, considerada por 

muitos professores, como indispensável para o bom desenvolvimento do ensino. Rosito (2008) 

afirma que a utilização da experimentação é considerada essencial no ensino de Ciências para 

a aprendizagem científica. 

 De acordo com Bondia (2002) pensar é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que 

nos acontece. Para que o pensamento científico seja incorporado pelo educando como uma 

prática de seu cotidiano é preciso que a Ciência esteja ao seu alcance e o conhecimento tenha 

sentido afim de ser utilizado na compreensão da realidade que o cerca. 

Freire (2002) afirma que para compreender a teoria é preciso experimenta-la. A 

realização de experimentos, em Ciências, representa uma excelente ferramenta para que o aluno 

faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica relação entre teoria e prática.  

A escola tem a responsabilidade de formar cidadãos conscientes, críticos e ativos na 

sociedade, pois a legislação brasileira de educação orienta as escolas nesse sentido. A Lei no 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) valorizam a aprendizagem, a capacidade de construção do saber e crítica do 

educando, fazendo com que os conteúdos de ensino deixem de ter importância em si mesmos 

(MELLO, 2000). 

 As tentativas de adequação dos currículos e dos planejamentos aos PCN pelas escolas 

ainda estão em constante experiência. É preciso que as instituições de ensino e os professores 

invistam em novas propostas de ensino para que a mudança possa, de fato, ocorrer. Dessa 

forma, este trabalho objetivou investigar as contribuições da experimentação no processo de 

ensino-aprendizagem de Ciências. Mortimer (2002) afirma que a sala de aula deve ser encarada 

como objeto de pesquisa, e é preciso compreender as relações estabelecidas pelos estudantes 
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com o conhecimento, não esquecendo jamais da influência das relações afetivas entre os alunos 

e entre alunos e o professor.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A partir de reflexões teóricas foi desenvolvida uma estratégia de ensino baseada em 

aulas de Ciências na qual a experimentação é condutora do conhecimento teórico, o trabalho 

em grupo é valorizado, a construção do conhecimento a partir da investigação científica é 

determinante e a troca de informações entre os próprios alunos é estimulada. Esta estratégia de 

ensino foi aplicada em 45 alunos do 7º ano na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Almirante Renato Guillobel, situada em Belém-PA, no ano de 2018 e os resultados advindos 

deste trabalho são discutidos neste artigo, oportunizando aos alunos exporem suas ideias, 

testarem seus modelos explicativos, proporcionando aos mesmos a organização e a aplicação 

com responsabilidade dos conhecimentos construídos. 

 A atividade desenvolveu-se como parte da avaliação regular dos alunos na disciplina de 

Ciências Naturais durante o 2º bimestre, somando-se a outras atividades como exercícios e 

provas. 

  A metodologia dessa estratégia de ensino foi organizada nas seguintes etapas: 

2.1 SEGMENTAÇÃO DA TURMA EM GRUPOS DE TRABALHO 

 Foram estipulados 9 grupos com cinco integrantes cada. 

2.2 SORTEIO DOS TEMAS EXPERIMENTAIS PROPOSTOS PELA PROFESSORA 

Através de aulas expositivas, foi feita uma breve descrição dos assuntos abordados por 

cada um dos temas. Após esse processo, os alunos reuniram-se nos grupos de trabalho e houve 

o sorteio das temáticas a serem trabalhadas. 

2.3 ESTUDO DO TEMA DE TRABALHO 

Os grupos de alunos receberam orientação direcionada, e foram orientados a pesquisar 

no livro didático de Ciências, na Internet, bem como na biblioteca da escola, os seus respectivos 

temas. 

2.4 PREPARATIVOS E MONTAGEM DOS EXPERIMENTOS 

Esta etapa foi desenvolvida na biblioteca da escola por oferecer boas condições para 

atividades em grupo e o uso de materiais diversos. 
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Cada grupo, em uma mesa montava um experimento relacionado ao seu tema pré-

estabelecido, vivenciando dessa forma fenômenos físicos, químicos e biológicos que foram 

devidamente registrados por eles mesmos. 

2.5 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Os dados coletados e registrados foram transcritos para relatórios no Laboratório de 

Informática da escola, através da produção de slides, obedecendo à formatação científica. 

Os relatórios foram estruturados em: Capa (com o nome da escola, título do trabalho e 

nomes dos integrantes do grupo); Introdução (consistia em uma breve descrição do tema de 

trabalho e os objetivos do experimento realizado); Materiais e Métodos (constando os materiais 

utilizados no experimento, bem como suas etapas de montagem); Resultados (consistia na 

descrição dos resultados obtidos através da realização do experimento); Análise dos resultados 

(onde as explicações e questionamentos acerca dos resultados eram apresentados) e Conclusão 

(ideias finais a respeito da pesquisa e conclusões da equipe sobre a temática abordada). 

2.6 Socialização dos grupos com a turma 

Neste momento, cada grupo apresentou seu trabalho para a turma com o auxílio de 

projetores. Assim, os demais alunos da turma tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho 

dos colegas, interagir e esclarecer dúvidas. 

2.7 AVALIAÇÃO DO TRABALHO 

Antes das apresentações, os alunos de outros grupos receberam uma ficha de avaliação 

(Anexo 1), através da qual, os próprios alunos avaliaram seus colegas de forma anônima. Os 

relatórios produzidos pelos alunos, assim como as fichas de avaliação preenchidas por eles 

foram utilizados como fonte para elaboração das tabelas desse artigo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Essa estratégia de ensino despertou a curiosidade e o interesse de grande parte dos 

alunos pelas aulas de Ciências. Onde montar e acompanhar os experimentos foi motivador para 

eles, como ficou evidente em seus comentários e perguntas, bem como com o texto nos 

relatórios (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Comentários dos alunos sobre os próprios trabalhos 

“Nosso trabalho foi muito legal. É fantástico a forma como as pétalas podem 

mudar de cor como se fosse mágica. Mas é Ciência!” 

“A gente vai falar sobre os fungos e mostrar alguns experimentos que mostram a 

forma como eles se desenvolvem e tudo o que fazem na nossa vida” 

“A planta prepara sua comida pela fotossíntese, e sem luz, a planta vai morrer 

porque não terá comida.” 

“Nós vimos que as sementes só germinam se tiver água.” 

Fonte: Autor, 2018. 

Foi evidente também que o aluno, enquanto avaliador pratica o aprendizado. Essa 

estratégia possibilita que ele se torne um expectador atento: aos erros ortográficos, à qualidade 

visual dos slides, às posturas dos colegas durante as apresentações; assim como também ficam 

orgulhosos de si mesmos ao serem aplaudidos pelos colegas. Esse elevado grau de 

envolvimento deixa claro que esta estratégia desperta o interesse e mantêm o aluno conectado 

às explicações dos demais colegas (Quadro 2). 

Quadro 2 - Comentários das avaliações feitos por alguns alunos 

“Deviam ter falado mais alto” 

“O grupo se apresentou muito bem e fez tudo o que foi solicitado” 

“Tinha muito erro de português e os slides estavam fora da ordem” 

“Foi muito bom, embora o P. tenha apresentado tudo praticamente sozinho” 

“Não foram mal, mas também só ficaram lendo os slides” 

“Eles não sabiam responder nenhuma pergunta!”  

“Muito organizado e muito bem trabalhado” 

 Fonte: Autor, 2018. 

Quando um aluno percebe um erro em um trabalho, isso vai muito além do corrigir o 

colega, isto ocorre porque ele está conectado com as informações repassadas e é capaz de 

refletir com seu próprio conhecimento para construir uma avaliação positiva ou negativa.  
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 Nos momentos em que o corporativismo se apresentava, era a hora de parar e 

ressaltar os critérios de avaliação, abordando conceitos éticos e morais e o bom senso 

predominava novamente. 

Dessa forma, além de trabalhar os conteúdos de Ciências, foi possível também o 

desenvolvimento de trabalho em grupo, pois em cada etapa do trabalho os alunos foram 

percebendo suas qualidades e dificuldades na construção do todo. Mas foi claro que o 

envolvimento não foi uniforme. Houve alguns alunos que apresentam dificuldade em trabalhar 

em grupos por preferirem atividades individuais, como a prática de exercícios e testes, pois 

apresentam maior rendimento. 

 Sabe-se que o professor de Ciências vive o dilema quantidade versus qualidade 

de informação que abrange os conteúdos curriculares da disciplina. O volume de informações 

do qual o estudante tem acesso é tão vasto que é passível de questionamento a aprendizagem 

significativa destes conhecimentos.  

Em estudo realizado por Villani e Freitas (1998) com alunos de graduação, foi possível 

estabelecer três categorias progressivas de sucesso escolar: envolvimento intelectual, 

emocional, e o confronto e posicionamento do educando em relação ao saber científico. 

Analisando as diferenças de faixa etária entre os alunos alvo da pesquisa de Villani e Freitas 

(1998) e a discutida neste artigo, estas categorias também podem ser aplicadas neste caso.  

A proposta experimental permite o desenvolvimento emocional, já que os alunos têm 

sua curiosidade e são estimulados através da possibilidade de utilização de materiais diferentes 

e pelo desenvolvimento da prática. O desenvolvimento intelectual é caracterizado pelo esforço 

dos alunos para pensar, refletir e procurar trabalhar com problematização. Os relatórios 

produzidos evidenciaram as caraterísticas do último estágio que, segundo Villani e Freitas 

(1998), seria o mais importante: o confronto e o posicionamento dos aprendizes em relação ao 

saber científico. 

Os comentários dos alunos sobre os trabalhos apresentados pelos seus colegas estão em 

acordo com os pressupostos do terceiro estágio proposto por Villani e Freitas (1998). Quando 

um aluno identifica a falta de clareza das informações, a desorganização, a diferença de 

participação e de domínio do conteúdo entre seus colegas fica clara a sua posição crítica. Este 

aluno – crítico, precisou se apropriar do conhecimento para questioná-lo. Mais do que avaliar 

sua proficiência quanto a estes conteúdos, sem desconsiderar sua importância, destacamos o 

mérito deste aluno em se colocar na posição de questionador.  
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4. CONCLUSÃO 

No decorrer das apresentações e avaliações em grupo dos trabalhos, os alunos foram 

capazes de refletir sobre seus conhecimentos e seus saberes. A profundidade dessa reflexão, 

levando a uma mudança de suas ideias e atitudes diante de um problema, deve ser considerada 

em função do nível cognitivo destes estudantes, correspondente à idade dos mesmos. No 

entanto, é possível afirmar que houve reflexão e confrontamento dos saberes entre eles próprios. 

Nesse contexto, as atividades experimentais foram ferramentas preciosas para o ensino de 

ciências.  

É responsabilidade do professor perceber a importância do processo de planejamento e 

elaboração de registros relativos à atividade experimental proposta, e assim buscar a 

incorporação de tecnologias, estimulando a emissão de hipóteses como atividade central da 

investigação científica e mostrando a importância da discussão das hipóteses construídas 

durante a realização da atividade. No momento em que o professor conseguir que o aluno, além 

de manipular objetos, amplie as suas ideias, ele estará desenvolvendo nesse aluno o 

conhecimento científico. 

A relação professor-aluno precisa ser desvinculada da ideia que o professor é o detentor 

do conhecimento e o aluno o mero receptor desse conhecimento. É fundamental que o aluno 

passe do papel de reprodutor para alcançar o de criador de conhecimento útil para a sua vida, e 

consequentemente útil à sociedade na qual está inserido. Cabe ao professor, desenvolver em 

seus alunos essa emancipação, sendo a experimentação uma via de acesso que possibilita isso, 

levando em consideração que por si só é uma atividade crítica e reflexiva. 
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RESUMO  

 

Diversas são as dificuldades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem de Ciências 

no ensino fundamental. A superlotação de turmas e extensa jornada em sala de aula são alguns 

fatores que dificultam o trabalho docente. Embora, esta seja a realidade em diversas escolas, 

estratégias como adoção de jogos didáticos tem favorecido o processo de interação, aumentando 

a comunicação e as relações interpessoais entre discentes e docentes. Nesse contexto, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade do jogo “Trilha dos Biomas Brasileiros” como 

ferramenta de mediação do processo de ensino e aprendizagem em uma turma do 6° ano do 

ensino fundamental em uma escola privada do município de Barcarena/PA. O estudo se 

caracteriza como qualitativo, sendo a coleta de dados realizada por meio de um questionário, 

aplicado a 35 discentes após realização da aula sobre biomas e do jogo. Os dados foram 

tabulados e realizada estatística descritiva, os resultados foram analisados e interpretados com 

apoio nas justificativas dos alunos. O jogo foi avaliado positivamente, sendo considerado por 

todos os alunos como “legal e divertido”. Destaca-se a participação ativa de todos, e que durante 

as respostas às questões relacionadas ao jogo, percebeu-se que houve articulação entre teoria e 

prática, sendo possível identificar quais os conhecimentos compreendidos e os que tiveram 

maior dificuldade. Concluiu-se que o jogo foi eficaz no processo de ensino devido aos relatos 

positivos dos alunos e da professora supervisora, a qual posteriormente afirmou que houve um 

melhor desempenho da turma em relação às aulas teóricas envolvendo o assunto. 

  

Palavras-chave: Ensino Fundamental. Atividades Lúdicas. Jogo Didático.  

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências.  
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1. INTRODUÇÃO 

 No processo de ensino aprendizagem de Ciências são várias as dificuldades enfrentadas 

pelos professores nas escolas, a citar a superlotação de turmas, ausência de materiais didáticos, 

extensa jornada de trabalho dos professores, além de diversos outros problemas que dificultam 

o trabalho docente (SILVA et al., 2013; MIRANDA et al., 2016; GONZAGA et al., 2017). 

Por mais desafiador que seja cabe ao professor como mediador do conhecimento, buscar 

estratégias que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem de seus discentes. O uso 

de jogo didático, por exemplo, é uma atividade lúdica que tem favorecido em sala de aula o 

processo de interação entre discentes e docentes, aumentando a comunicação e as relações 

interpessoais, o desenvolvimento do espírito de liderança e cooperação (GONZAGA et al., 

2017).  

Durante o século XVIII houve o desenvolvimento de jogos voltados para o ensino de 

ciências. Inicialmente eram utilizados pela realeza e aristocracia, mas tiveram uma rápida 

ascensão entre a população devido a sua viabilidade como ferramenta no ensino (SILVA et al., 

2013). Atualmente, muitas literaturas apontam a eficácia de jogos didáticos no ensino de 

ciências naturais que englobam os conhecimentos de química, física, biologia e até mesmo 

matemática. Gonzaga et al. (2017) apresentam diferentes jogos para o ensino de ciências e 

revelam a sua eficácia durante as aulas, os quais abordavam assuntos como zoologia, 

reprodução humana, astronomia e geociências, onde alunos e professores relataram empolgação 

e interesse no assunto apresentado mesmo quando estavam “brincando”. Silva et al. (2013), 

apontam a melhora significativa das interações interpessoais entre alunos e professores com um 

maior diálogo sobre o assunto estudado, já Miranda et al. (2016), concluem que quando o jogo 

didático está associado a conteúdos de difícil aprendizagem e/ou de grande extensão e os 

benefícios são diferenciados possibilitando o despertar do interesse dos estudantes por este 

conteúdo bem como auxilia no processo de ensino-aprendizagem. 

Com isso, entende-se que atividades lúdicas como os jogos didáticos são estratégias 

importantes para o enriquecimento do ensino, porém deve-se ter em mente que os jogos são 

complemento de assuntos que podem ser abordados de forma teórica (CAMPOS, 2017), para 

que dessa forma os discentes tenham o mínimo de embasamento para participar de atividades 

práticas propostas pelo professor e/ou pesquisador. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade do jogo “Trilha dos 

Biomas Brasileiros”, utilizado como ferramenta na mediação do processo de ensino e 

aprendizagem de alunos do 6 º ano, sobre os biomas brasileiros e suas características, a ser 
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abordado durante uma atividade de regência da disciplina Estágio Supervisionado II: Vivências 

no Ensino-Fundamental.  

 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho ocorreu durante a disciplina de Estágio Supervisionado II – Vivências no 

Ensino Fundamental, ocorrido na Escola privada Don Ângelo Frozi, localizada no município 

de Barcarena-Pará, no período de agosto a setembro de 2019.  A atividade foi desenvolvida em 

uma turma do 6º ano do ensino fundamental. 

De acordo com o perfil participativo dos alunos, descrito pela professora supervisora, a 

atividade foi planejada prevendo a aplicação do jogo intitulado “Trilha dos Biomas Brasileiros” 

que foi adaptado com base na “Corrida Geológica” de Gonzaga et al. (2017). Esta corrida é 

composta por um tabuleiro, um dado, quatro peões, um cronômetro, e trinta cartas-perguntas 

divididas em três grupos de cartas diferentes.  

Sendo assim, as regras do jogo desenvolvido nesse trabalho são basicamente: percorrer todas 

as casas da trilha por meio do número tirado a partir do lançamento do dado e se caso o jogador 

parar em uma casa pergunta, o mesmo deverá responder um questionamento presente na carta 

de cor correspondente a casa aonde o jogador se encontra (Figura1).  

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

A atividade contou com a participação de 35 alunos que foram divididos em quatro 

grupos, onde cada equipe possuía um “aluno avatar” que se deslocava sobre o jogo conforme 

respondiam à pergunta em equipe para priorizar a cooperação dos alunos entre si. Para avaliação 

do jogo foi aplicado aos alunos um questionário com perguntas fechadas e abertas. Conforme 

Figura 1 - Trilha desenvolvida medindo 3 metros de comprimento contendo as casas por 

onde os alunos se deslocavam 
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Lakatos e Marconi (2003, p. 201), o questionário é “um instrumento de coleta de dados, 

constituídos por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador”. 

Para intepretação de dados, primeiramente, fez-se necessário a tabulação das respostas 

dadas ao questionário. Segundo Teixeira (2003), a tabulação é uma maneira de se juntar e 

enumerar os fatos, que por sua vez, estão presentes nas diversas categorias de análises. 

Posteriormente, realizou-se estatística descritiva pois como afirma Guimarães (2008, p.12) este 

é um processo que sintetiza “as principais características de um conjunto de dados por meio de 

tabelas, gráficos e resumos numéricos”. Os gráficos elaborados foram analisados, associando 

as justificavas apresentadas pelos discentes juntamente as afirmativas apresentadas.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No questionário, os alunos responderam duas perguntas afirmativas que possuíam três 

opções de escolha, uma das perguntas foi “Você gostou de participar do jogo “Trilha dos 

Biomas?”.  Observa-se no gráfico 1, que 100% dos alunos responderam “sim”. Logo, se todos 

os alunos participantes do jogo relataram que gostaram, infere-se que o jogo se deu de forma 

dinâmica e produtiva para os discentes e com isso a eficácia da atividade lúdica se elevou, 

garantido assim, que o jogo pode ser realizado por outros docentes.  

 

Gráfico 1 - A resposta dos alunos em relação a pergunta: Você gostou de participar do jogo 

“Trilha dos Biomas”? 

 

Outrossim, é de suma importância que os alunos relatem suas opiniões em relação ao 

jogo, uma vez que as atividades lúdicas têm como objetivo auxiliar o processo ensino-

aprendizagem. Desse modo, conhecendo as opiniões do alunado, os docentes podem melhorar 

Fonte: Autores, 2019. 

100%

0% 0%

Sim                   Não                Talvez 
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o jogo ou mantê-lo e além do mais, através dos relatos dos participantes é possível verificar se 

a atividade lúdica se fez significativa no processo da aprendizagem.   

Por intermédio do questionário, pode-se constatar que para os alunos o jogo “Trilha dos 

Biomas Brasileiros” ocorreu de maneira produtiva, haja vista que de modo geral as respostas 

dos alunos foram similares. Nos relatos apresentados, os alunos classificaram o jogo como 

“legal”, “divertido”, dentre outros adjetivos.  Quando questionados sobre o jogo, pode-se 

observar que o jogo foi benéfico, o que facilitaria a aprendizagem conforme a resposta do aluno 

A: “Legal e divertido, jogando [...] não só brincamos, como aprendemos sobre o assunto 

também”.  

Ademais, quando questionados se “O jogo facilitou o entendimento sobre o assunto 

Biomas?”, suas respostas foram unânimes em afirmar que o jogo auxiliou no entendimento do 

assunto, como é possível perceber na resposta do aluno B: “Sim, aprendi muito mais do que nas 

aulas normais dentro de sala”. Constatou-se que o uso do jogo como ferramenta facilitadora do 

ensino foi de grande relevância, visto que, auxiliou na compreensão do conteúdo ministrado. 

De acordo com Kiya (2014, p.10), o uso de jogos educativos com fins pedagógicos nos leva 

para situações de ensino-aprendizagem, visto que a criança aprende de forma prazerosa e 

participativa. 

Em relação à pergunta: “Você gostaria que jogos como esse fizesse parte das aulas de 

Ciências e de outras disciplinas?”, todos os alunos queriam que atividades lúdicas fossem 

frequentes, e não somente em disciplina específica, mas em outras matérias (Figura 2). 

Percebeu-se a necessidade de que o professor assuma o papel de mediador do 

conhecimento, rompendo com o tradicionalismo, buscando alternativas para que aula seja 

proveitosa e que os assuntos sejam compreendidos pela turma. Nesse sentido, a utilização de 

jogos pode contribuir, pois de acordo com Kiya (2014, p. 10), o lúdico é um recurso pedagógico 

que pode ser mais utilizado, pois possui componentes do cotidiano e desperta o interesse do 

educando, que se torna sujeito ativo do processo de construção do conhecimento.     

É de fundamental importância conhecer as sugestões para aperfeiçoamento do jogo na 

percepção dos alunos, haja vista que, quando for realizado novamente por outros docentes a 

atividade possa ser mais produtiva e divertida.  
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Gráfico 2 - Resposta dos alunos em relação à pergunta: Você gostaria que jogos como 

esse fizesse parte das aulas de Ciências e de outras disciplinas? 

 

Quando os alunos foram perguntados “O que você acha que poderia melhorar no jogo?” 

A maioria (60% dos alunos) sugeriu mudanças para que todos os alunos deveriam participar do 

jogo e que também a trilha tivesse mais “casas” e consequentemente mais perguntas, como foi 

possível observar nas respostas de dois discentes: aluno M “que todos os alunos poderiam jogar 

o jogo” e aluno N em “Botar mais trilhas e mais perguntas”. O restante dos alunos respondeu 

que o jogo não precisa de mudanças, como é possível verificar na resposta dos alunos I: “Não 

tem que melhorar nada, tudo era legal”. Como sugestão para melhoria do jogo é que para cada 

rodada, os participantes dos grupos sejam intercalados, para que todos os alunos participem da 

trilha. Porém, em relação ao aumento na quantidade de casas e perguntas, deve-se considerar o 

tempo disponível pelo professor para a aplicação durante a aula.  

 

4.  CONCLUSÃO 

Os jogos são recursos didáticos que os discentes aprovaram, logo é de fundamental 

importância que os docentes adotem em sala de aula, para que os assuntos explorados sejam 

compreendidos de forma mais dinâmica. Considera-se que os objetivos do trabalho foram 

alcançados e que a atividade auxiliou no processo ensino-aprendizagem. No entanto, destaca-

se que as regras do jogo precisam ser aperfeiçoadas, de modo que a participação de mais alunos 

seja possível. O jogo contribuiu na aprendizagem, pois os alunos conseguiram identificar todos 

os biomas brasileiros e desenvolver atividades teóricas sobre o assunto em outras aulas.   

100%

0% 0%

Fonte: Autores, 2019. 

      Sim                  Não               Talvez 
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RESUMO  

 

Este artigo tem como intuito apresentar a experiência de estágio realizada por acadêmicos do 

curso de Ciências Naturais com habilitação em Química que atuaram nas escolas da rede de 

ensino fundamental de Barcarena-PA, durante a disciplina de estágio supervisionado II. O 

objetivo deste trabalho consiste em verificar quais as contribuições e dificuldades encontradas 

no estágio supervisionado de alunos do curso de Ciências Naturais em Química para a formação 

de futuros docentes. Fez-se o uso da pesquisa qualitativa para a coleta de dados, ademais foi 

utilizado o uso de questionário semiestruturado com perguntas abertas, bem como relatos via 

áudio no intuito de se obter informações a respeito do problema de pesquisa e para a análise de 

dados empregou-se a Análise Textual Discursiva. A experiência em meio ao estágio 

Supervisionado possibilitou ao estudante a aproximação com sua formação profissional, 

promovendo assim, a troca de conhecimentos entre docentes e participantes. Desta forma, a 

prática de estágio supervisionado proporcionou aos acadêmicos assumirem uma postura crítica-

reflexiva, uma vez que os estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar diferentes 

experiências e reflexões em meio a atividade docente. Deste modo, conclui-se que o estágio 

supervisionado II foi de suma importância no processo de iniciação à docência, pois os 

acadêmicos mostraram-se dispostos e envolvidos durante a realização a regência nas escolas. 

 

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Formação inicial. Docência.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O estágio supervisionado é a porta de entrada para a formação profissional e 

acadêmica de futuros docentes, visto que, através do estágio o estudante tem a oportunidade de 

conhecer, experienciar e refletir sobre sua ação no contexto escolar onde atuarão futuramente. 

Deste modo, possibilitando ao aluno ter uma visão crítica sobre o ambiente de trabalho, 

permitindo assim a contribuição na formação docente e científica de acadêmicos e na 

construção de novos conhecimentos. Segundo Pimenta e Lima (2010), o estágio supervisionado 

atua como uma relevante fase da formação inicial de professores, visto que permite ao estudante 

do curso de licenciatura refletir e construir (ou desconstruir) expectativas sobre a profissão 

docente e sobre o “ser professor”.  

De acordo com Fiorentino e Castro (2003), a prática de ensino e o estágio 

supervisionado podem ser caracterizados como um momento especial do processo de formação 

do professor em que ocorre, de maneira mais efetiva, a transição ou a passagem de aluno a 

professor. Conquanto, uma vez inserido na realidade escolar o licenciando encontra-se no 

desafio de conhecer a si mesmo e sobre o que é ser professor, isto não ocorre de forma fácil, 

posto que o estudante se depare com expectativas e dificuldades enfrentadas ao decorrer de sua 

vivência no estágio.  

Este trabalho trata da experiência de estágio realizada por acadêmicos do curso de 

Química que atuaram nas escolas da rede de ensino fundamental de Barcarena-PA, durante a 

disciplina de estágio supervisionado II. Nesta perspectiva, em que aspectos do estágio 

supervisionado contribui para o aprendizado e conhecimento dos estudantes. Desta forma este 

artigo tem como objetivo verificar quais as contribuições e dificuldades encontradas no estágio 

supervisionado de alunos do curso de Ciências Naturais em Química para a formação de futuros 

docentes.  

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada com 09 alunos do curso de Ciências Naturais com Habilitação 

em Química da Universidade do Estado do Pará-Campus XVI, durante a disciplina Estágio 

Supervisionado II, utilizando pesquisa qualitativa, e como ferramenta para coleta de dados 

questionário semiestruturado com perguntas abertas, bem como relatos via áudio, a fim de se 

obter informações necessárias orientadas pelo problema de pesquisa.  

Para análise de dados utilizou-se Análise Textual Discursiva, uma vez que os dados são 

provenientes de relatos pessoais. Esse método de análise é de grande relevância, e tem se 
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mostrado uma ferramenta aberta, possibilitando os usuários aprender a conviver com uma 

abordagem que exige constantemente a reconstrução de caminhos (MORAES; GALIAZZI, 

2006). Na primeira etapa, os relatos foram organizados e os áudios transcritos, a fim de uma 

melhor leitura e compreensão dos mesmos. Esta etapa é chamada de unitarização, onde os textos 

e/ou discursos expostos para análise são recortados, fragmentados e desconstruídos sempre com 

base na capacidade interpretativa do pesquisador (MEDEIROS; AMORIM, 2017). Ademais, 

esses dados foram organizados em categorias onde se buscou relacionar o todo com suas partes, 

ou seja, um processo em que se elencaram as categorias obedecendo sempre a proposta do 

objetivo da pesquisa. 

Por fim, seguindo os métodos da análise textual discursiva produziu-se o metatexto, 

onde foram expressos os sentidos lidos de um conjunto de textos e/ou discursos (MORAES; 

GALIAZZI, 2006).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CONTRIBUIÇÕES DA VIVÊNCIA DE ESTÁGIO 

Não há dúvidas de que o estágio supervisionado contribui de forma significativa para a 

formação de futuros professores.  

É inquestionável, portanto, a importância desse componente para o 

currículo de formação docente inicial, por possibilitar o diálogo entre a 

téoria e a prática, mas esse olhar que se entrecruza possui estreita 

relação com a forma de compreender a dimensão formadora do 

componente, que não se deu por acaso, mas a partir das inquietações de 

quem pratica, pensa e teoriza a educação, demandando diretrizes e 

regulamentações para os cursos de formação de professores (SILVA; 

GASPAR, 2018, pág. 207). 

 

Além disso, é nos estágios de observação que os futuros docentes irão encarar a escola 

não mais como alunos e sim como aluno/educador. 

Os estágios de observação devem apresentar aos futuros professores 

condições para detectar e superar uma visão simplista dos problemas de 

ensino e aprendizagem, proporcionando dados significativos do 

cotidiano escolar que possibilitem uma reflexão crítica do trabalho a ser 

desenvolvido como professor e dos processos de ensino e aprendizagem 

em relação ao seu conteúdo específico (CARVALHO, 2012). 

 

Assim, foi perguntado aos discentes do curso de ciências naturais de que forma o estágio 

supervisionado contribuiu para sua formação docente – Tabela 1. 
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Tabela 1 – Relato dos acadêmicos do curso de Química que atuaram nas escolas da rede de 

ensino fundamental de Barcarena-PA 

Alunos Contribuições para a formação docente 

A1 A vivência em sala de aula permitiu com que o estagiário consiga analisar as 

dificuldades do professor em sala, assim como contribuiu para o crescimento 

pessoal. 

A2 Oportunizar uma prática pedagógica nova em minhas experiências, pois me 

trouxe conhecimentos até então desconhecidos. 

A3 Oportunizou a auto avaliação, de pontos negativos na forma de lecionar, para 

futuramente esses pontos serem melhorados. Além do mais, é um contato prévio 

com o futuro ambiente de trabalho, e de alguma forma nos ajuda a se 

familiarizar com espaço. 

A4 Compreender a prática docente e entender qual perfil de professor queremos ser. 

A5 Proporcionou segurança aos pré-docentes. 

A6 Reflexão da prática docente proporcionou reflexão acerca de metodologias 

acertadas que despertem a curiosidade dos alunos e maior atenção com 

estagiários. 

A7 Propiciou ver na prática as dificuldades enfrentadas por um professor. 

A8 Proporcionou analisar e observar a realidade das escolas, bem como, reflexão da 

prática docente, oportunizou o confronto com a realidade, me ajudou a enfrentar 

o nervosismo de reger a turma. 

A9 Contribuiu, uma vez que permitiu ao discente analisar, observar e investigar seu 

futuro ambiente de trabalho e a relação entre professor-aluno, bem como outros 

aspectos relevantes para a sua formação profissional. 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Foi possível perceber no relato dos acadêmicos que as contribuições surgiram de várias 

maneiras, desde ao crescimento pessoal, reflexão da prática docente, auto avaliação, como 

também oportunizou conhecer e vivenciar a realidade escolar. Outrossim, é perceptível, que 

todos os alunos participantes da pesquisa afirmaram haver contribuições para sua formação 

docente, igualmente permitiu problematizar a prática de professores atuantes nas escolas, haja 

vista que é no campo de estágio que as inquietações surgem e os futuros professores começam 

a construir suas próprias formas de agir enquanto profissionais da educação. Nesse contexto, 

Carvalho (2012) já afirmava que no estágio de observação é necessário problematizar a prática 

docente para que as observações possam ser significativas para futuros professores.   
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3.2 ESTÁGIO E SUAS DIFICULDADES CITADAS NA PESQUISA  

Na tabela 2 estão elencadas as principais dificuldades durante o estágio supervisionado, 

porém a maioria dos alunos afirmaram ter dificuldades na regência, podemos exemplificar no 

relato de um estagiário onde este afirma, “minha dificuldade foi em relação a regência, porque 

a professora não liberou o tempo, pois a turma tinha que fazer revisão do assunto da prova, 

dessa forma não foi possível aplicar a avaliação”.  

 

Tabela 2 – Relação das dificuldades elencadas pelos alunos durante o estágio supervisionado 

Tipos de dificuldades Alunos 

  Sim              Não 

Interação com a turma            5 4 

Interação com professor supervisor 1 8 

Orientação com professora de estágio 1 8 

Planejamento de atividades 5 4 

Regência 7 2 

Avaliação 3 6 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Assim, pode-se afirmar que muitas escolas não estão preocupadas com o estagiário e 

nem com sua formação, contudo cabe salientar que na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

(BRASIL, 2008), art. 2º, está estabelecido as normas do estágio supervisionado obrigatório e o 

não obrigatório.  

Faz-se necessário que haja maior interação entre professor supervisor e estagiário, para 

que o estágio possa alcançar seu pleno objetivo, pois quando não ocorre uma boa interação 

entre estes, surgem vários problemas tanto para a escola e o professor que acabam por ter que 

muitas vezes repassar conteúdo, quanto para o aluno estagiário que não consegue exercer sua 

pré-docência, assim: 

Quando os estagiários trabalham junto com um professor, nas 

atividades de coparticipação, não constatamos muitos problemas, mas 

encontramos resistência quanto a regência de classe, pois essas aulas 

precisam ser reelaboradas, fazendo o professor perder um tempo 

precioso (CARVALHO, 2012). 
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A maioria dos estagiários participantes desta pesquisa afirmou que o nervosismo 

dificultou a aplicação da regência “A dificuldade como sempre foi o nervosismo, haja vista que 

não estávamos preparados e seguros do conteúdo a ser repassado” (aluno 7). Já no que se refere 

a interação estagiário/turma, a maioria afirmou que essa relação foi positiva, apesar do barulho 

e agitação em sala de aula. Contudo, alguns estagiários relataram que essa relação não se deu 

da melhor maneira possível, dentre as principais dificuldades com a turma foram a falta de 

respeito, uma vez que os alunos não respeitavam o professor tão pouco o estagiário, não 

participavam das atividades, quando requeridos a participarem se recusavam, não responderam 

a avalição, dentre outras questões.   

É nesse contexto que muitos alunos desistem da licenciatura por não conseguirem lidar 

com todos os obstáculos existentes no âmbito educacional. Segundo Silva e Gaspar (2018), é 

no espaço/tempo do estágio que são reveladas as inquietações, descobertas, certezas e incertezas 

da escolha profissional.  

 

3.3 PROPOSTAS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A partir da vivência de estágio foi possível experienciar a realidade de muitas escolas 

públicas e particulares. Desta forma, os estagiários propuseram algumas sugestões para 

melhorar o estágio.  

 

Tabela 3 – Sugestões dos estagiários  

Nº de alunos Sugestões para planejamento do estágio 

7 Maior tempo de estágio 

1 Planejamento antecipado de quais escolas estão aptas a 

receber os estagiários 

1 Pré-teste regência com a supervisão da professora orientadora 

Fonte: Autores, 2019. 

A maioria das sugestões dizem respeito em relação ao tempo destinado da disciplina de 

estágio, haja vista que é nele que o futuro professor vai colocar em prática suas teorias e 

metodologias para então entender que perfil de professor quer ser, assim dispor de um maior 

período nas escolas seria ideal.  
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4. CONCLUSÃO  

Verificou-se que a disciplina de estágio supervisionado II possibilitou aos licenciados 

diferentes experiências e reflexões em meio a atividade docente. Para alguns estagiários, a 

disciplina de estágio contribui no processo de ensino-aprendizagem e na construção de novos 

conhecimentos, uma vez que os estudantes tiveram a oportunidade de observar, interagir e se 

relacionar com alunos e profissionais com quem pretende aprender. Contudo, para outros, o 

estágio supervisionado não ocorreu de maneira fácil apresentando dificuldades no processo 

formativo como nervosismo, problemas de relacionamento entre aluno e/ou professor regente, 

assim como curto período de tempo para lecionar, situações acabam sendo frustrante para o 

licenciando, uma vez que causam a desmotivação e o desinteresse pela área docente. 

Portanto, conclui-se que estágio supervisionado II é de grande relevância no processo 

de iniciação à docência, haja vista que os acadêmicos de licenciatura em Ciências Naturais 

/Química da Universidade do Estado Pará, mostraram-se dispostos e envolvidos durante a 

realização a regência nas escolas. Desta forma, trabalhos como este dão enfoque em métodos 

que colaboram no desenvolvimento da formação inicial, e no ensino e aprendizagem, 

promovendo a contribuição dos processos formativos de acadêmicos. 
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RESUMO  

 

A planta conhecida popularmente como o “Chega-te a Mim” é comercializada dentro do 

mercado do Ver-o-Peso pelas chamadas “erveiras” e tem sido utilizada em vários artigos 

comerciais como potencialmente de cunho mágico-religioso medicinal. Uma pesquisa de 

campo foi conduzida para coleta de dados, onde foram realizadas entrevistas com nove feirantes 

do setor de ervas do referido mercado no período de maio a julho de 2019. Também houve 

registro fotográfico, aquisição de um exemplar da planta para identificação taxonômica e 

consulta a fontes bibliográficas para embasamento teórico. O “Chega-te a Mim” foi identificado 

como Alternanthera bettzickiana (Regel) pertencente à família Amaranthaceae (Juss). Em 

relação aos usos desta planta, foram observadas diversas formas de usos: mais de 21 tipos de 

banhos diferentes, como ingrediente de chás, sabonetes, incensos, perfumes, colônia e 

garrafadas. Destacando-se também segundo os aspectos medicinais e ritualísticos, sendo 

considerada como uma planta atrativa de boas energias e de importância mágica segundo o 

imaginário popular presente em vários tipos de banhos. Também foi apontada como possuindo 

propriedade fitoterápica de coagulação sanguínea, sendo seu principal uso para estancamento 

de hemorragias menstruais. Desta forma, foi verificado que o uso desta planta possui forte 

relação com a fé, além de ser considerada como um método de tratamento em lugares onde o 

sistema oficial de saúde é deficiente. A utilização de banhos e essências é um dos aspectos da 

cultura amazônica e ribeirinha, a qual reflete o imaginário popular e une o conceito de saúde na 

tríade mente, corpo e alma. 
 

Palavras-chave: Etnobotânica. Ervas Medicinais. Amazônia.  

Área de Interesse do Simpósio: Etnociências. 

  



 

 

155 

 

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

ISSN 2316-7637 

1. INTRODUÇÃO 

O mercado do Ver-o-Peso é um dos símbolos e pontos turísticos históricos mais 

conhecidos e disseminados da cultura paraense (MAUÉS, 2014). O espaço atua como ponto 

convergente de vários aspectos culturais do estado do Pará, sendo estes frutos da miscigenação 

de conhecimentos indígenas, africanos, ribeirinhos, quilombolas, asiáticos e europeus. 

Segundo Maués (2014), o Ver-o-Peso possui alta importância e relevância simbólica, 

além de ser considerado patrimônio imaterial do povo paraense na perspectiva da Musealidade 

que leva em consideração o conceito de museu que ultrapassa o território e o objeto, o qual se 

firma por meio das relações entre memória, tempo e meio ambiente. Ou seja, a ideia é expandir 

a percepção de manifestação cultural para além de espaços físicos para abranger também os 

espaços intangíveis de identificação cultural. 

Esta noção que ultrapassa espaço físico é corroborada por  Leitão (2013) que relata que 

o Ver-o-Peso não é somente um porto ou feira livre no qual se negociam mercadorias, mas que 

possui sua maior riqueza contida na perpetuação da memória da própria cidade, firmando-se 

como importante lugar de manifestações culturais, onde dia-a-dia e o imaginário amazônico se 

misturam e se reproduzem por meio das mais diferentes atividades. Dentro da enorme mistura 

de saberes e poderes que este local representa, destaca-se o papel das “erveiras” e das essências 

existentes no Ver-o-Peso. De acordo com Lopes (2010), a sessão de ervas no mercado 

demonstra indícios de preservação e disseminação de conhecimentos, práticas e credos de 

matriz religiosa africana, a despeito das discriminações e preconceitos raciais sofridos pelos 

nossos antepassados, sendo assim um forte centro de perpetuação da cultura e saberes 

populares.  

 Estes conhecimentos de uso comum são centrados no conceito indissociável mágico-

religioso medicinal, onde a ligação entre fé e saúde mental e física é intrínseca. Bitencourt 

(2014) retrata que estes produtos e relações recriam um sistema de soluções de problemas de 

saúde baseado na fé, o qual se distância de um sistema oficial de saúde, mas que atende uma 

enorme parcela da população.  

Na perspectiva da Ciência da Informação, Dantas (2013) sugere que o campo dos 

conhecimentos tradicionais seja sempre investigado de modo interdisciplinar, uma vez que 

possui particularidades históricas, culturais e sociais muito específicas, ressaltando que este 

ramo da informação é um legado propagado através da oralidade, observação e interações 

sociais que permitem o nascimento e troca de informações, sendo este modelo muito diferente 

dos padrões formais de educação. 
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 Portanto, dentro deste contexto, o presente estudo tem como objetivo verificar os 

diferentes usos e significações da planta conhecida popularmente como o “Chega-te a Mim” 

dentro do mercado do Ver-o-Peso, na cidade de Belém-PA, uma vez que esta planta está 

presente em inúmeros artigos de comercialização. 

2. METODOLOGIA 

A área estudada abrange o setor das bancas das ervas na feira do Ver-o-Peso localizada 

no bairro do Comércio em Belém-PA. O período de coleta de informações foi de maio a julho 

de 2019. Os dados coletados para o estudo em questão foram adquiridos através de entrevistas 

semiestruturadas, aplicadas a nove comerciantes deste tipo de produto conhecido popularmente 

como “erveiras do Ver-o-Peso”. Para construção da entrevista foi feita uma observação de 

campo prévia através de conversas livres com os feirantes. Houve também consulta de fontes 

bibliográficas para embasamento teórico. 

As perguntas contidas nas entrevistas visaram coletar informações sociodemográficas - 

como sexo, idade, cidade natal, local de residência, escolaridade, profissão e tempo de atuação 

profissional dos participantes para traçar os perfis destes - e informações específicas sobre os 

conhecimentos e usos do “Chega-te a mim”, como propriedades da planta, modo de cultivo, 

receitas de preparos e uso, procedência das plantas vendidas nas bancas, e a relação que os 

participantes têm com os conhecimentos sobre elas. O número de cadastro deste projeto é 

A097F70, referente ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento 

Tradicional Associado – SisGen, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Todos os 

entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e reservaram seu direito 

de não ter seus nomes identificados. 

Os questionários foram aplicados em nove participantes, entre homens e mulheres. Para 

identificação da planta estudada, foi adquirida uma muda apontada pelos entrevistados como 

sendo “Chega-te a mim”. O exemplar foi levado ao herbário da UFPA para ser identificada 

seguindo o procedimento usual em taxonomia, por meio de preparação de exsicata e sua análise 

morfológica. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A planta conhecida popularmente como “Chega-te a mim” foi identificada como 

Alternanthera bettzickiana (Regel), pertencente à família Amaranthaceae (Juss). Senna (2015) 

descreve esta espécie como tendo destaque ornamental e paisagístico em praças e jardins em 
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função das cores de suas folhas verdes e roxas e de baixo custo de manutenção. A A. 

bettzickiana possui ampla distribuição e pode ser encontrada em qualquer estado de qualquer 

região do território brasileiro. 

Quanto ao perfil sociodemográfico dos participantes: foram quatro pessoas do sexo 

feminino e cinco pessoas do sexo masculino. Dois dos participantes eram idosos, um homem 

de 77 anos e uma mulher de 64 anos. O participante mais jovem tinha 26 anos. A procedência 

de nascimento dos participantes foi microrregião Guamá, microrregião Marajó e Metropolitana 

de Belém.  

Todos os entrevistados moram em bairros periféricos da região metropolitana de Belém. 

Nenhum dos participantes tem Ensino Superior. Dois participantes possuem Ensino 

Fundamental (EF) incompleto, dois tem EF completo, um participante tem Ensino Médio 

incompleto, e três tem Ensino Médio completo. Em relação ao tempo de atuação na área e de 

idade, o mais antigo tem 69 anos e 53 anos no ofício e o mais novo, possui 26 anos, com quatro 

anos no ofício.  

Todos os participantes vendem a planta de alguma forma em sua banca. Diversas formas 

de usos desta foram apontadas pelos participantes, são usadas em mais de 21 tipos de banhos 

diferentes (o mais apontado foi o banho de São João), também podem ser usadas como 

ingrediente de chás, sabonetes, incensos, perfumes, colônia e garrafadas- Figura 1e Tabela 1. 

A maioria dos participantes cultiva ou já cultivou a planta em casa. As plantas vendidas nas 

bancas são provenientes das ilhas das Onças, do Marajó ou de Marituba. Carmo (2015) relata a 

presença do “Chega-te a Mim” como sendo uma planta atrativa de bonanças e de importância 

mágica segundo o imaginário popular presente em vários tipos de banhos.  

Figura 1 – Banho de São João e planta “Chega-te a Mim” 

 

Fonte: Autores, 2019. 



 

 

158 

 

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

ISSN 2316-7637 

Tabela 1 – Dados e relatos obtidos através do questionário aplicado aos “erveiros” do 

mercado do Ver-o-Peso em Belém-PA 

Entrevista

do 

Sexo Tempo 

de 

atuação 

Vende 

Chega-te-a-

mim ? 

Como conheceu a 

planta ? 

Cultiva 

em sua 

casa ? 

1 F 40 anos Sim - Sim 

2 F 4 anos Sim No trabalho com a avó Sim 

3 F 10 anos sim 

 

 

Via enfeitando jardins e 

em vasos. Aprendeu 

depois que veio para 

Ver-o-Peso 

Não 

4 M 31 anos Sim Através da avó, quando 

era criança 
Sim 

5 M 12 anos Sim Acompanhando a mãe 

no serviço de dia-a-dia 

desde criança 

Já cultivou 

6 F 53 anos Sim Através a avó e a mãe - 

7 M 6 anos Sim Através da mãe Não 

8 M 33 anos Sim - Já cultivou 
9 F 34 anos Sim Conhece desde pequena. 

Também apresenta o 

nome de marroquinha e 

papagainho 

Sim 

Fonte: Autores, 2019. 

Na pesquisa foram apontadas por todos os participantes as propriedades fitoterápicas de 

coagulação sanguínea e de estancamento de hemorragias menstruais. No entanto, os usos 

místicos da planta, como “atração de coisas boas” foram os mais evidenciados pelos feirantes 

(Tabela 2). Isto corrobora com Bitencourt (2014) que retrata essa relação entre corpo, mente e 

espírito e que estes produtos de origem natural servem a uma grande demanda acessível das 

populações tradicionais, refletindo a interação e o credo para com o meio natural, chegando a 

lugares onde postos de atendimento do sistema de saúde oficial não se fazem presentes. 

Quando perguntados sobre como conheceram a planta todos os entrevistados 

mencionaram terem conhecido através das avós ou mães, as quais também eram erveiras. Desta 

forma, é perceptível que este conhecimento de uso místico é de total domínio feminino. Sugere-

se que a transmissão de saberes e conhecimentos ocorra através da oralidade sendo os 

conhecimentos perpetuados dentro das famílias.  
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Tabela 2 – Dados e relatos obtidos através do questionário aplicado aos “erveiros” do mercado do Ver-

o-Peso em Belém-PA 

Entrevista Qual a procedência 

da planta? 

Quais os 

produtos 

vendidos a 

partir dela? 

Quais 

partes 

plantas se 

usa? 

Que propriedades 

ela tem? 

1 - Chás; 21 

qualidades de 

banho; 

garrafadas 

- Estanca hemorragia 

menstrual; Atração 

mística 

2 Oriboca (PA) Banho de São 

João; perfume; 

maço; banhos; 

incenso; 

sabonete; água 

de colônia 

Tronco, 

galhos e 

folhas 

Atrair bons fluídos, 

dinheiro, negócios, 

abrir caminhos; 

Estancar hemorragia 

menstrual 

3 Daqui da região Maço; perfumes; 

banho cheiroso; 

banho atrativo 

A planta 

inteira 

Atrair coisas boas, 

atrair clientes; 

estancar hemorragia 

menstrual 

4 Principalmente do 

Curuçambá, em 

Marituba, mas 

também de Pontas de 

Pedra e Ilha das Onças 

(PA) 

Maço; perfume; 

garrafada 

Folhas Perfume atrativo; 

estancar hemorragia 

menstrual 

5 Geralmente vem das 

Ilhas, Ponta de Pedras 

e dos arredores de 

Belém 

Maço; banho; 

perfumes 

- Estancar hemorragia 

menstrual 

6 - Banho; perfume; 

colônia 

Folhas Atrair dinheiro, 

saúde e amor 

7 Vem do interior do 

Pará 

Maço, banho; 

perfume 

- Banho e perfume 

para atrair coisas 

boas, fregueses 

8 - Banhos 

atrativos; Banho 

de São João 

- Atrair negócios, 

comércio, 

relacionamentos 

amorosos; estancar 

hemorragia 

menstrual, aliviar 

cólicas 

9 Belém Maço; perfume; 

banho 

Corta o 

caule 

deixando a 

raiz no 

chão para 

rebrotar 

Curativa; Banho de 

cheiro; atrativo dos 

negócios, do amor 

Fonte: Autores, 2019 
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Foi perceptível a relação entre a fé e o efeito atrativo dos banhos e essências de acordo 

com o relato de todos os participantes – Tabela 3. Estando de acordo com a visão de Lopes 

(2010) quando fala sobre a preservação de práticas e credos de matriz religiosa africana, uma 

vez que os saberes sobre manipulação e utilização de ervas é herança histórica dos povos 

indígenas e africanos. Além disso, é importante levar em consideração Dantas (2013), ao sugerir 

que este campo imenso a respeito dos conhecimentos tradicionais seja sempre referido de modo 

interdisciplinar em função da grande carga histórica provinda da miscigenação de vários povos. 

 

Tabela 3 – Dados e relatos obtidos através do questionário aplicado aos “erveiros” do mercado do Ver-

o-Peso em Belém-PA 

Entrevista Quais as plantas usa em 

combinação a ela ? 

Qual o papel da fé na 

utilização ? 

Usa no seu 

cotidiano ? 

1 Casca de Acapu; patchouli; 

carrapatinho; agarradinho; 

pega e não me larga; chora nos 

meus pés; faz querer quem não 

me quer; vai buscar quem tá 

longe 

A planta é encantada, 

mais ou menos 21 

encantos 

Já usou 

2 Chora nos meus pés; 

pataqueira; manjericão; trevo 

do mar; folha da fortuna 

Simpatia do amor. Para 

funcionar tem que ter fé 

Já usou 

3 Manjericão; pripioca; 

patchouli; casca de acapu 

Tem que ter fé Já usou 

4 Chora-nos-meus-pés em uma 

garrafada com uma cobra 

Jibóia dentro 

A busca da erva a 

pedido de uma Entidade 

Sim 

5 Casca de acapu A fé é importante para 

os banhos e perfumes 

místicos, para a 

medicina não 

Para uso pessoal 

não. Fez o chá 

para estancar 

hemorragia da ex-

mulher 

6 Carrapatinho, chora nos meus 

pés; pega e não te larga 

Se tomar o banho com 

fé funciona. 

Sim, uso. 

7 Chora nos meus pés; atrativo 

do amor; arruda; catinga de 

mulata 

Tem que ter fé. Utilizar 

preferencialmente no 

primeiro banho do dia. 

Usa para atrair 

fregueses e coisas 

boas 

8 Catinga de mulata; 

agarradinho; abre caminho; 

chora nos meus pés; vindecá; 

pripioca; patchuli; chama 

dinheiro; chama freguês; 

dinheiro em penca; busca 

longe 

A fé é fundamental para 

o uso místico, para o 

uso medicinal não 

Utiliza para atrair 

clientes 

9 Agarradinho; carrapatinho; 

pega e não me larga 

Tem que ter fé para 

funcionar 

Usa o banho e o 

perfume 

Fonte: Autores, 2019. 
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4. CONCLUSÃO 

 A planta “Chega-te a Mim” possui utilizações de origem medicinal e principalmente de 

uso místico na preparação de banhos e essências com o intuito de chamar boas vibrações, bons 

pensamentos e amores. Os conhecimentos adquiridos pelos “erveiros” são geralmente 

repassados pelas “matriarcas” da família. Este conhecimento tem forte relação com a fé e com 

o imaginário amazônida, que por sua vez, reflete ao cenário ribeirinho, além de suprir 

problemáticas de ordem social, onde a utilização de artigos naturais nutre a saúde de corpo, 

mente e alma daqueles que acreditam e muitas vezes não têm a devida assistência por parte do 

governo. 
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RESUMO 

 

O uso de material vegetal para a confecção de artefatos de uso doméstico na Amazônia é algo 

herdado da cultura indígena, e até hoje está muito presente na vida das comunidades 

tradicionais. Dentre estes artefatos, há a confecção de brinquedos feitos por crianças e adultos 

que residem em comunidades tradicionais na Amazônia, e para dar materialidade a sua 

criatividade, eles fazem uso de materiais vegetais. Visto isso, o objetivo da pesquisa foi fazer 

um levantamento das espécies vegetais que moradores da comunidade quilombola Rio 

Itacuruçá em Abaetetuba-PA utilizam na confecção de brinquedos e como fazem uso desses 

produtos vegetais em brincadeiras. Para tanto, foram feitas entrevistas estruturadas, aliada a 

técnicas como a listagem livre e turnê guiada. 35 espécies vegetais, 22 brinquedos e brincadeiras 

foram contabilizados, sendo o processo de confecção e configuração das atividades muito 

diverso, passível de interpretações sobre a identidade cultural da comunidade e da Amazônia. 
 

Palavras-chave: Brinquedos naturais. Brinquedos artesanais. Etnobotânica. 

Área de Interesse do Simpósio: Etnociências. 
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1.INTRODUÇÃO 

O uso de material vegetal para a confecção de artefatos de uso doméstico na Amazônia 

é algo herdado da cultura indígena e está presente na vida das comunidades tradicionais. 

Entretanto, estas práticas estão caminhando rumo ao esquecimento devido ao êxodo de 

moradores da comunidade para outras cidades,em busca de trabalho, ou para estudar e ainda há 

alguns que acreditam que nas suas comunidades existem poucos atrativos (SANTOS; 

COELHO-FERREIRA, 2011; SOUSA, 2009). 

A confecção de brinquedos está presente na história da humanidade nas mais diversas 

formas de organização social, política econômica e cultural (SILVA; CARVALHO, 2012). 

Sejam eles envolvidos em brincadeiras ou jogos, crianças e adultos misturam na realização 

dessa atividade, não somente para lazer, mas também no momento da construção artesanal 

desses objetos. 

Com o advento do capitalismo, a mudança dos meios de produção e do nosso estilo de 

vida, a característica de criação de significados através dos materiais feitos manualmente foi 

sendo substituído gradualmente por materiais sintéticos e feitos em escala, tudo com o objetivo 

de atender o mercado. Segundo Meira (2003), os brinquedos evocam o social, são objetos que 

refletem em sua configuração os traços da nossa sociedade. Entretanto, mesmo com a imposição 

do mercado que visa apenas o lucro, a criação de brinquedos artesanais continua a existir, como 

é o exemplo dos brinquedos de miriti da Amazônia. 

Estes artefatos de miriti são muito citados na literatura, este é um forte exemplo da 

relação cultural, econômica e política de um povo com uma planta na produção brinquedos 

(SANTOS; COELHO-FERREIRA, 2011). Esta prática é legalmente reconhecida como 

patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará, que significa dizer que o conhecimento é 

transmitido entre gerações, é constantemente recriado nas comunidade em função das suas 

interações com a história e a natureza que os cercam, gerando um sentido de identidade cultural 

e das relações humanas.  

Apesar de haver muitos estudos sobre o artesanato feito com o miriti, pouco se discute 

sobre esta mesma atividade com outras plantas, bem como a relação que se estabelece entre as 

plantas e as pessoas que as utilizam, ou como se dá o processo e os motivos pelos quais a 

atividade é praticada. Assim, é importante investigar como e quais plantas são usadas para a 

confecção de brinquedos e realização de brincadeiras. Além disso, investigar as ligações 

existentes entre humanos e planta na comunidade é de alta significância para identificação e 

valorização da identidade das comunidades ribeirinhas e quilombolas. 
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O objetivo da pesquisa foi fazer um levantamento das espécies vegetais que moradores 

da comunidade quilombola Rio Itacuruçá em Abaetetuba-PA utilizam na confecção de 

brinquedos e como fazem uso desses produtos vegetais em suas brincadeiras. Além disso, a 

pesquisa também investigou as partes das plantas utilizadas, bem como a produção das mesmas. 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada na comunidade quilombola Rio Itacuruçá, situada às margens 

do rio que dá nome a comunidade. É uma das 72 ilhas que compõem o município de Abaetetuba 

na mesorregião do Nordeste Paraense (Figura 1). O município de Abaetetuba localiza-se a 120 

Km da capital Belém, na confluência dos rios Tocantins e Pará, também chamado de estuário 

do rio Amazonas. 

Figura 1- Localização da Comunidade quilombola do rio Itacuruçá em Abaetetuba-PA 

 

Fonte: Autores, adaptado de DA SILVA (2011). 

 

2.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Foram entrevistadas 18 pessoas através de questionários semi-estruturados, contendo 

perguntas abertas e fechadas, entretanto, antes das entrevistas cada participante assinou o termo 

de consentimento livre e esclarecido, declarando estar ciente da sua participação na presente 

pesquisa. Aliada a esta técnica, também utilizou-se a técnica lista livre (ALBUQUERQUE et 

al., 2010) na qual solicitamos aos participantes que listassem as plantas e as respectivas partes 

utilizadas na construção de brinquedos e brincadeiras. 
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A coleta do material vegetal foi feita conforme a técnica de turnê guiada com um 

informante-chave (ALBUQUERQUE et al., 2004) no dia 5 de maio de 2019, morador da 

comunidade que nos conduziu de “rabeta” (pequena embarcação motorizada) pelo rio, e nos 

indicou onde estavam as espécies listadas anteriormente. Após a coleta, foi feita sua 

herborização do material botânico para posterior envio ao herbário HF Profª. Normélia 

Vasconcelos-Universidade Federal do Pará (UFPA). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Os resultados sociodemográficos nos mostra que 8 das pessoas entrevistadas têm como 

principal atividade o trabalho rural, 72,2% dos participantes não terminaram o ensino 

fundamental e apenas um participante ingressou no ensino superior. Dos entrevistados seis 

foram do sexo masculino, e 12 do sexo feminino, todos com idades entre 10 e 72 anos. 

3.2 CANTIGAS 

Ao serem questionadas a respeito do conhecimento sobre cantigas de roda, na qual 

contém a citação de qualquer vegetal ou parte vegetal, três pessoas afirmaram saber algum tipo 

de cantiga, mas somente duas puderam cantar um trecho da música que aprendeu na infância. 

A seguir, as cantigas que foram registradas: 

Cantiga 1: “Embaixo do laranjal encontrei a menina (nome de qualquer pessoa da roda) 

apanhando os cravos brancos para nos dar, cravo branco é casamento, (nome de qualquer pessoa 

da roda) vai se casar, com quem será?”. 

Cantiga 2: “Você hoje colheu mais uma flor, no jardim mais florido dessa vida (2x).  Que Deus 

seja sempre seu amigo, nas horas de tristeza e agonia. Parabéns, Parabéns a você, com muito 

carinho e amor, que seus caminhos todos sejam guardados e guiados pela mão do Senhor”. 

3.3 PLANTAS 

Um total de 35 plantas foram citadas pelos participantes (tabela 1) e utilizadas de 

diversas maneiras. Infelizmente, algumas plantas citadas não foram coletadas, pois não foi 

possível encontrá-las no momento da coleta. A identificação foi feita baseada em revisão de 

literatura com auxílio de livros e artigos e chaves de identificação para as que continham flores 

(OLIVEIRA; CARVALHO; NASCIMENTO, 2000; JUDD et al., 2009; LORENZI et al., 1996; 

SOUZA; LORENZI, 2012). Além disso, houve casos de plantas que foram coletadas sem as 
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flores e outras possuíam nome vernacular restrito à região, ou seja, baseado somente nessas 

informações, não foi possível identificá-las cientificamente. 

Tabela 1- Relação das plantas citadas durante pesquisa que servem para confecção de brinquedos e 

brincadeiras, segundo nome vernacular, nome científico e família 

 
Nome 

vernacular 
regional 

Nome científico- voucher Família 

1 Açaí Euterpe oleracea Mart. - 
3861 

Arecaceae Bercht. & J. 
Presl 

2 Alamanda Allamanda laevis Markgr. - 
3862 

Apocynaceae Juss. 

3 Aninga Montrichardia sp. Crueg.- 
3863 

Araceae Juss. 

 
4 

 
Arumã 

Ischnosiphon arouma (Aubl.) 
Körn.- 3864 

 
Marantaceae R. Br. 

5 Bacaba Oenocarpus sp. - 3865 Arecaceae Bercht. & J. 
Presl 

6 Bambu Bambus sp. - 3866 Poaceae Barnhart 

7 Bananeira Musa x paradisiaca L.- 
3867 

Musaceae Juss. 

8 Borboleta Hedychium sp.- 3868 Zingiberaceae Martinov 

9 Buiuçu - 3869                               - 

10 Burutaca - 3870                               - 

11 Cacau Theobroma sp. - 3871 Malvaceae Juss. 

12 Ceboleira - 3872 Amaryllidaceae J. St.-Hil. 

13 Coramina - 3873                               - 

14 Cuieira Crescentia sp. - 3874 Bignoniaceae Juss. 

15 Culhão de 
Bode 

- 3875                               - 

16 Erva 
Cidreira 

Melissa officinalis L.- 
3876 

Lamiaceae Martinov 

17 Erva de 
Rato 

- 3877                         - 

18 Goiabeira Psidium sp. - 3878 Myrtaceae Juss. 

19 Hibisco Hibiscus rosa-sinensis L. 
- 3879 

Malvaceae Juss. 

20 Ingá Inga sp. - 3880  Fabaceae Lindl.  

21 Jambo Syzygium sp. - 3881 Myrtaceae Juss. 

22 Jenipapo Genipa americana L. - 
3882 

Rubiaceae Juss. 

23 Jupati Raphia sp. - 3883 Arecaceae Bercht. & J. 
Presl 

24 Mandioca Manihot sp. - 3884 Euphorbiaceae Juss. 

25 Mangueira Mangifera indica L. - 
3885 

Anacardiaceae R. Br. 

26 Milho Zea sp. - 3886 Poaceae Barnhart 

27 Miriti Mauritia flexuosa L. f. - 
3887 

Arecaceae Bercht. & J. 
Presl 

28 Mututi                               - - 
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29 Palheira Manicaria sp. - 3888 Arecaceae Bercht. 
& J. Presl 

 
30 

 
Pariri 

Arrabidaea chica (Bonpl.) B. 
Verl. - 3889 

 
Bignoniaceae 

Juss. 

31 Piruí - 3890 Rubiaceae Juss. 

32 Seringueira Hevea sp. - 3891 Euphorbiaceae 
Juss. 

33 Sete Dores   

34 Tucumã Astrocaryum sp. - 3892 Arecaceae Bercht. 
& J. Presl 

35 Vara de Arara                              -                        - 

Fonte: Autrores, 2019. 

3.4 INVENTÁRIO DE BRINQUEDOS 

A respeito do conhecimento sobre brinquedos confeccionados com partes vegetais, os 

participantes deram respostas diferentes e muito diversificadas sobre a produção dos mesmos 

(Tabela 2). A maioria dos entrevistados (77,5 %) confeccionaram seus próprios brinquedos, ou 

seja, o brinquedo não era comprado. Apesar dos participantes pré-adolescentes e adolescentes 

apresentarem conhecimentos diversificados, as pessoas mais idosas apresentaram um 

conhecimento muito mais rico e refinado sobre brinquedos e brincadeiras. Vale ressaltar que 

além dos relatos, eles deram o contexto do seu relacionamento com as plantas. 

Um total 22 brinquedos e brincadeiras foram relatadas, os quais eram excepcionalmente 

constituídos de partes vegetais, sendo as folhas o órgão mais usado.  

Em relação à família mais utilizada foi Arecaceae Bercht. & J. Presl que foi citada 37 

vezes e E. oleracea Mart foi a espécie de destaque, com 25 citações. 

Tabela 2 – Relação dos tipos de brinquedos/brincadeiras, partes das plantas utilizadas para a 

confecção e formas de produção de brinquedos das crianças da comunidade quilombola do 

Rio Itacuruçá - Abaetetuba 

Brinquedo/ 

brincadeira 

Planta ou parte 

dela 
Formas de produção 

Arapuca 
Qualquer planta 

lenhosa 

Inicialmente, são necessários dois galhos de 50 cm, estes são 

intercalados com dois fios, formando um quadrado. Os fios são 

torcidos até ficarem no formato de X. Após esse processo, são 

acrescentados outros gravetos sobrepostos, diminuindo de 

comprimento na medida em que são adicionados mais a estrutura, 

assim se estreitando até formar uma pirâmide. 
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Arco e 
flecha 

Arco: Piruí, 

Bambu ou vara de 

arara; 

Flecha:Miriti 

(nervura central da 

folha) 

Arco: Deve ser escolhido uma “vara” reta, flexível e forte. Em 

seguida, amarrar um fio menor que o comprimento da vara, e 

forçá-lo amarrando o as extremidades da vara para formar o arco. 

Flecha: Geralmente é usado a nervura central da folha do miriti, 

mas também pode ser feita de outras plantas de caule fino. 

Avião 
Miriti 

(pecíolo) 

Do pecíolo da folha do miriti retira-se a casca (tala) deixando só 

a estrutura interna. Esse processo é chamado de “destalar o braço 

do miriti”. Em seguida este é exposto ao sol para secar durante 

uma semana. Após, corta-se as peças, molda-se as partes 

recortando com uma lâmina, cola-se as partes e pode ser pintado 

como desejado. 

Baladeira 

Qualquer planta 

com galhos 

bifurcados em 

formato de “Y” 

perfeito 

É preciso buscar na mata galhos lenhoso e forte em forma de "Y", 

chamado de “gancho” pelos moradores. Depois é preciso cortar e 

raspar o “gancho”, amarrar uma borracha elástica nas 

extremidades superiores do “gancho”, e amarrar um unico pedaço 

de couro na outra extremidade das borrachas unindo-as. 

Este servirá de suporte ao objeto que será lançado. 

Barca Açaí (bráctea) 

É coletado a bráctea da inflorescência, chamada barca pelos 

moradores da comunidade. Amarra-se um fio em uma das 

extremidades e a criança, de dentro de uma canoa, puxa o 

brinquedo dentro d'água segurando o fiozinho. 

Barquinho Miriti(pecíolo) (semelhante ao modo de confecção do avião) 

Bola Miriti (pecíolo) 

Do pecíolo da folha do miriti retira-se a casca, corta-se a peça e a 

molda em formato de bola, depois pode ser pintado como desejado. 

Bola de 

seringa 
Seringueira (látex) 

Faz-se um corte na casca da seringueira para extrair o látex, este 

escorre no tronco e espera-se secar. Após, o látex fica com aspecto 

de fio elástico, este é enrolado até formar uma bola, e vai sendo 

adicionado látex seco atingir o tamanho desejado. 

Bole bole 
Seringueira 

(semente) 

A brincadeira é feita em roda, e existem duas formas de brincar: A 

primeira é feita com distribuição das sementes (chamadas goló 

goló) sobre a “costa” da mão, e o objetivo é virar as mãos e pegar 

o máximo de sementes possíveis com a palma da mão. O 

participante que pegar o maior número de sementes, é o vencedor. 

  A segunda forma de brincar é feita com a disposição das sementes 

no chão ou assoalho da casa. O jogador lança uma semente para 

cima, enquanto a semente está no ar, o jogador rapidamente tem que 

pegar outra semente do chão e aparar a que foi jogada anteriormente. 

Quem conseguir pegar mais sementes, ganha. 

Boneca Açaí, Bacaba 

(inflorescência) 

Da inflorescência do açaí ou bacaba, chamado localmente de 

vassoura, tira-se todos as ramificações da estrutura, restando 

somente a estrutura central. Corta-se o pedúnculo da inflorescência 

moldando-o às do corpo da boneca (cabeça, tronco e braços). Após, 

se deve pintar os olhos e boca coloca-se os acessórios e roupas de 

retalhos. 
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Brincar de caçador, 

com espingarda 
Miriti (pecíolo), 

Mututi (sapopema) 

Miriti: Do pecíolo da folha do miriti molda-se as partes recortando 

com uma lâmina, nesse caso em forma de espingarda. 

Mututi: é utilizada a sapopema para moldar a espingarda. 

Passarinho Miriti (pecíolo) 
(semelhante ao modo de confecção do Avião) 

Casinha Açaí, Palheira 

(folhas) 

Geralmente é feita nos quintais das casas, e a brincadeira é 

construir uma mini casa. A construção se dá da seguinte forma: 

fincar 4 esteios de madeira no solo, que servirá de base para a 

construção das paredes e teto, e com as folhas do açaízeiro ou 

palheira constrói as paredes, o teto e o piso da casinha. 

Cavalinho Açaí (folha) 

Pega-se a folha seca inteira com bainha, chamado de bote do açaí, 

e retira-se os folíolos deixando apenas 5 ou 6 para fazer a crina e o 

rabo do cavalo. A criança “montava” no cavalinho e brincava. 

Comidinha 

Açaí, bacaba, 

gramíneas, 

cacau, erva 

cidreira, sete 

dores, coramina, 

pariri, milho 

(folhas,flores e 

inflorescência) 

Geralmente a brincadeira é feita na casinha descrita 

anteriormente. É preciso cortar as folhas das plantas desejadas e 

colocar em recipientes que simulam panelinhas. Além disso, 

houveram relatos específicos como a folha de cacau usado para 

simular óleo, e cipó em tiras para simular o macarrão, folha da 

mangueira simulava o peixe mapará, e semente da alamanda 

(pente de macaco) virava o ovo frito. 

Currupiu Burutaca (fruto) 

O fruto (burutaca) maduro é cortado ao meio em seguida é 

moldado em formato oval ou arredondado, no centro do objeto 

moldado coloca-se um graveto atravessando a peça. Para brincar, 

o indivíduo posiciona o objeto no chão e rotaciona a estrutura, 

semelhante a um pião. 

Espeta 

Qualquer galho 

lenhoso, milho 

(haste central da 

inflorescência 

(sabugo) 

Corta-se um pedaço de madeira ou sabugo de milho, do tamanho 

de um dedo mais ou menos, e fincava-se um prego. Em seguida, 

deve-se afiar a ponta do prego para que o brinquedo pudesse 

penetrar na terra com facilidade ao ser arremessado, o brinquedo 

funciona como um dardo de mão. 

Perna de pau 
Qualquer galho 

(caule) 

Primeiramente é escolhido uma madeira forte o suficiente para 

sustentar o indivíduo. Corta-se e se faz uma haste central da 

estrutura que será apoio para o pé. Após a perna de pau está pronta, 

a pessoa amarra as pernas na estrutura com pedaços de pano, e 

pode sair andando. 
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/ 

Peteca Tucumâ (caroço) 

Os garotos colecionavam esses caroços de tucumã e carregavam 

elas conseguem em pequenas sacolas. A brincadeira é feita em 

roda, e o objetivo é atingir o caroço (peteca), disposto no centro de 

uma roda no chão, com outro caroço. 

Pião Goiabeira (caule 

lenhoso) 

Feito preferencialmente de galhos de goiabeira. Seleciona-se um 

galho de espessura considerável, em seguida é moldada a madeira 

até o formato de pião. Em seguida adiciona-se um prego na ponta 

do pião. Na brincadeira, para o pião a girar, 

deve-se enrolar um fio em volta do pião, e lançá-lo segurando o 

fio, assim fazendo o pião rodopiar ao atingir o solo. 

Tatu Miriti (pecíolo) 

Do pecíolo da folha do miriti retira-se a casca (tala) deixando só a 

estrutura interna. Esse processo é chamado de “destalar o braço do 

miriti”. Em seguida este é exposto ao sol para secar durante uma 

semana. Após, corta-se as peças, molda-se as partes recortando 

com uma lâmina, cola-se as partes e pode ser pintado como 

desejado. 

Zarabatana Jenipapo (caule e 

folhas) 

Para esse brinquedo, se utiliza o caule do jenipapo. Com auxílio de 

uma vara, o âmago (tecidos de condução) do jenipapo e retirado, 

restando somente a casca do caule, chamada de cano. 

As folhas jovens do próprio jenipapo, são amassadas e postas na 

ponta do cano da zarabatana, e com o âmago ou outra vara, se 

compresa o ar dentro do cano, arremessando a folha. 

Fonte: Autores, 2019. 

Bichara (2002) e Gosso, Morais e Otta (2006) verificaram, assim como neste estudo, 

que meninos e meninas se diferenciam no quesito brincadeira, apesar de estes estarem 

brincando no mesmo ambiente. De forma geral, estas brincadeiras das crianças, condizem com 

a reprodução de atividades exercidas por adultos da comunidade, mas, de maneira simples, 

como dita sua imaginação infantil (SMITH, 2005; GOSSO; MORAIS; OTTA, 2006). Também 

verificou-se que eram realizadas sem a intervenção de adultos, ou seja, elas próprias inventam 

tais atividades.  

Ao entrevistar os mais antigos moradores da comunidade, os mesmos atentaram para a 

importância de repassar esses conhecimentos acerca de confecção de brinquedos e ensinamento 

de brincadeiras para os mais novos, assim como relatado nos trabalhos de Camargo, Souza e 

Costa (2015) e Pellón e Santayana (2002).  Porém, ressalta-se que os moradores mais antigos 

relataram que nunca ensinaram seus filhos e netos a fazer uso de matéria vegetal para a 

confecção de brinquedos.  
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4. CONCLUSÃO 

Os brinquedos e brincadeiras eram confeccionados com o material que havia disponível 

momento da diversão, ou seja, eles não precisavam se deslocar a grandes distâncias para 

conseguir a matéria prima. Brincadeiras do tipo: brincar de boneca, de casinha e jogar pião, são 

brincadeiras que perpetuam a cultura infantil, sendo desenvolvidas espontaneamente em 

ambiente rico em diversidade natural e garantem o prazer da interação.  

No entanto, o fato dos mais antigos relatarem que não repassam estes conhecimentos 

para os mais jovens pode implicar em perda destes costumes, pois estes são considerados como 

parte da cultura popular e de grande importância para a manutenção dos traços tradicionais de 

sua cultura.  
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RESUMO  

 

Os ecossistemas de água doce podem ser divididos em dois grupos que são os lênticos (lagos e 

pântanos) e lóticos (rios e corredeiras). A vida dos ecossistemas de água doce compõe-se em 

grande número por algas, moluscos, peixes, bactérias e fungos. A eutrofização está ligada 

diretamente a qualidade d’água, quando se torna imensamente enriquecido com minerais e 

nutrientes ocasionando o crescimento excessivo de algas incluindo as cianobactérias. As 

florações de cianobactérias e seus sedimentos interferem diretamente na qualidade da água. O 

objetivo desse estudo foi avaliar o perfil de cianobactérias em um lago de uma área de 

preservação, o Parque Ambiental Antônio Danúbio. Para a análise destes microrganismos foi 

utilizado o método Utermohl (1958), para identificação e contagem (cálculo da densidade) de 

células, e uma visualização em microscópio invertido. Os resultados mostraram haver diferença 

quanto à composição e quantidade de cianobactérias em diferentes pontos do lago. No ponto de 

coleta mais distante da entrada no lago identificou-se as cianobactérias Aphanocapsa sp., 

Chroococcus sp., Planctolyngbya sp., Pseudoanabaena sp.  e Romeria sp. As duas primeiras 

apresentaram-se em maior quantidade. Na entrada no lago observou-se uma menor diversidade 

de cianobactérias, sendo detectadas apenas as cianobactérias Aphanocapsa sp., Chroococcus 

sp., Pseudoanabaena sp., e Romeria sp. Ocorreu dominância bastante significativa (>90 %) de 

Chroococcus, sugerindo um processo de floração por esta cianobactéria. Os resultados acima 

permitem concluir que o lago encontrasse em processo de floração de cianobactérias, assim 

sendo, sugere-se futuramente um estudo mais aprofundado acerca de outros fatores 

influenciadores e de qual bacia pertence tal lago, contribuindo assim para a saúde hídrica deste 

ecossistema. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A vida nos ecossistemas de água doce compõe-se principalmente de algas, moluscos, 

insetos aquáticos, crustáceos e peixes, além das bactérias e fungos que são encarregados da 

decomposição da matéria orgânica. Para a sobrevivência destes seres vivos nestes ambientes é 

primordial que o recurso hídrico apresente condições físicas e químicas cabíveis. Além disto, 

devem conter substâncias fundamentais, como alguns nutrientes, e estar livres de compostos 

prejudiciais que possam vim afetar os organismos que compõem as cadeias alimentares 

(BRAGA et al., 2005).  

 O enriquecimento dos rios e lagos por minerais e nutrientes, especialmente fósforo 

nitrogênio, têm contribuído para o processo de floração de cianobactérias (OLIVEIRA; 

MACHADO, 2013).  Este processo pode ter causa natural ou ser impulsionado pela ação 

antrópica do homem através do despejo de resíduos doméstico e industrial nos ambientes 

aquáticos. De acordo com Sá (2010), a presença de florações de cianobactérias e seus 

sedimentos em lagos, rios e reservatórios destinados ao fornecimento humano, interferem 

continuamente na qualidade da água, sendo capaz de introduzir-se negativamente tanto na 

ordem estética quanto na organoléptica, produzindo odor, cor e sabor devido à produção de 

compostos potencialmente tóxicos e cancerígenos. 

 As cianobactérias são fotoautotróficas aeróbicas, seus processos e vida exigem apenas 

água, dióxido de carbono, substâncias inorgânicas e luz. A fotossíntese é o seu principal modo 

de metabolismo energético. No ambiente natural, porém, é sabido que algumas espécies são 

capazes de sobreviver a longos períodos em total escuridão (SOO et al., 2019). Além disso, 

estes seres microscópicos possuem uma grande diversidade de formas devido a alterações 

morfológicas, fisiológicas e bioquímicas associadas ao seu processo evolutivo com o passar dos 

anos (KULASOORIYA, 2011). 

 Um dos casos mais graves descritos no Brasil teve ocorrência na cidade de Caruaru- PE 

em 1996, que tornou- se conhecido como Síndrome de Caruaru, onde 130 pessoas que recebiam 

tratamento de hemodiálise em uma clínica da cidade, apresentaram um quadro clínico 

característico de hepatotoxicose (toxicidade hepática). O incidente ocasionou o óbito de cerca 

de 60 pacientes. Alguns anos após este fato, detectou-se a presença de microcistinas e 

cilindrospermopsinas (citotoxina) no carvão ativado utilizado no sistema de tratamento de água 

da clínica. Também foi encontrado microcistina no sangue e fígado dos pacientes (AMARAL, 

2018). 
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A região amazônica possui a maior bacia hidrográfica do mundo e parte desta água vem 

sendo utilizada em atividades como recreação, lavagem, alimentação, higiene pessoal, entre 

outros, com ou sem uma vigilância ou tratamento. Contudo, tem-se observado recentemente 

um aceleramento do processo de contaminação de muitos corpos hídricos desta região que 

juntamente com o aumento da temperatura global, causada pela poluição atmosférica, e a ação 

antrópica de despejos domésticos e industriais tem proporcionado uma maior ocorrência de 

floração nesses ambientes. Deste modo, o presente trabalho propõe-se a investigar o processo 

de floração por cianobactérias em um lago localizado no parque ambiental no município de 

Ananindeua-PA. 

2. METODOLOGIA  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo está localizada no município de Ananindeua- PA, região metropolitana 

de Belém, distante de 18,4 km da capital. O Parque Ambiental Antônio Danúbio Lourenço da 

Silva situa-se às margens da rodovia BR 316 - km 05, no perímetro urbano de Ananindeua. O 

parque tem área total de 3,544 hectares e perímetro de 806,83 metros e poligonal definida. 

Figura 2- Localização do Parque Ambiental em Ananindeua-PA 

 

Fonte: Autores, 2019. 

2.2. TIPOS E MÉTODOS DE PESQUISA   

Os procedimentos: coleta em campo, análise laboratorial e bibliográfica;  

Os objetivos: pesquisa analítica e descritiva;  

A abordagem: pesquisa qualitativa e quantitativa. 
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2.3. COLETA DA AMOSTRA  

O método de coleta sugerido para a análise deu-se através do Manual de Coleta 

DAP/2018 do Laboratório Central do Estado do Pará – LACEN/PA. Selecionou-se dois pontos 

de coleta, um na porta de entrada do lago e o outro do lado oposto da entrada. Foram utilizados 

equipamentos de proteção individuais: como luvas, aventais e máscaras. A amostra de água foi 

coletada posicionando frasco âmbar estéril com a boca voltada para baixo e mergulhando-o a 

uma profundidade de aproximadamente 30 cm abaixo da superfície. Os frascos foram 

imediatamente transportados sob refrigeração para o laboratório. A coleta foi feita no dia 01 de 

junho de 2019 às 11:15 h.  

Figura 3- Identificação dos pontos de coleta (P1 e P2) no Lago do Parque Ambiental Antônio 

Danúbio-Ananindeua/PA 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

2.4.    Identificação das Cianobactérias 

Para análise das cianobactérias presente na amostra foi utilizado o método descrito por 

Utermohl (1958), onde a contagem e identificação foi realizada usando uma câmara de 

sedimentação de Utermohl de 25 ml e a visualização foi realizada em microscópio invertido.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ponto de coleta nº 1 observou-se a presença de cianobactérias dos seguintes gêneros: 

Aphanocapsa, Chroococcus, Pseudoanabaena e Romeria. A contagem de células estão 

representados na figura 3. Observou-se que houve uma enorme abundancia de cianobactérias 

do gênero Chroococcus. Os outros grupos de cianobactérias apresentaram-se em números 

P1 

P2 
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bastante reduzidos. Vários fatores podem ter contribuído com a predominância deste gênero 

nesta região, tais como temperatura, disponibilidade de nitrogênio, fosfato, dióxido de carbono 

dissolvido e potencial alelopático (HUISMAN et al., 2018). Este quadro normalmente é 

encontrado em ambientes acometidos por floração, onde existe uma baixa riqueza de espécie e 

uma elevada abundância de uma determinada população (MADIGAN, 2016). Deste modo, a 

determinação dos parâmetros físico-químicos desta região poderá corrobora com os dados aqui 

apresentados.   

 

Figura 4- Identificação e contagem das cianobactérias planctônicas isoladas de amostra de água 

coletada no P1 do Lago do Parque Ambiental Antônio Danúbio  

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 As cianobactérias produzem compostos alelopáticos, cujos efeitos pode ser observado 

em uma variedade de organismos, como plantas, microalgas, macroalgas, bactérias, 

zooplâncton e em outras cianobactérias (MOHAMED, 2017; YAO et al., 2018).  

Esses compostos podem afetar inúmeros processos metabólicos, incluindo fotossíntese, 

respiração e divisão celular, potencial oxidativo, entre outros. Na natureza, os aleloquímicos 

exercem um importante papel entre as cianobactérias, pois garante uma vantagem competitiva 

(MEYER et al., 2017). Outra estratégia utilizada por algumas cianobactérias com o intuito de 

limitar o crescimento de outras cianobactérias consiste na liberação de compostos capazes de 

alterar a disponibilidade de metais e o pH do meio (LEÃO; VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2009).  
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As cianobactérias do gênero Chroococcus são bastante recorrentes em ambiente de água 

doce. São importantes produtoras de oxigênio. Contudo são capazes de ocasionar florações 

bastante extensas, na qual podem acometer o ecossistema aquático por inteiro. Normalmente 

esses ambientes aquáticos se encontram acometidos pelo processo de eutrofização (RANI et 

al., 2016; JASSER; CALLIERE, 2016). Como pode se observar na figura 2, a ausência de 

árvores na entrada do lago pode ter contribuído com uma maior entrada de nutrientes naquele 

meio, uma vez que as árvores são importantes na diminuição do escoamento superficial da água 

e da lixiviação (VIEIRA; GARDNER, 2012). Além disto, proporciona um ambiente com menor 

exposição às radiações solares, dificultando o aumento de temperatura, na qual também pode 

favorecer a florações deste grupo de cianobactérias (HUISMAN et al., 2018) 

Em relação ao P2 de coleta (Figura 4) observa-se um perfil diferente, uma vez que as 

populações de cianobactérias se apresentaram de maneira mais homogênea quanto ao tamanho, 

muito embora, as cianobactérias do gênero Chroococcus tenham continuado em maior 

quantidade. Este perfil pode também ser atribuído aos fatores supracitados acima. Além disto, 

houve a detecção de cianobactérias do gênero Planktolyngbya, nas quais são raras, com poucas 

espécies descritas. Um estudo mais aprofundado poderá revelar novas espécies pertencente a 

este gênero (KOMÁREK et al., 2017).  

  A identificação das cianobactérias consiste em agrupá-las em categorias taxonômicas 

específicas. O nome dado a um organismo representa um conjunto de caracteres morfológicos, 

bioquímicos, genéticos e ecológicos que devem ser analisados conjuntamente. Em muitas 

ocasiões, é inviável identificar todas as espécies de uma amostra e no caso de dúvidas 

recomenda-se utilizar categorias taxonômicas superiores,como famílias ou ordens 

(SANT’ANNA et al., 2006).  

Figura 5 - Identificação e contagem das cianobactérias planctônicas isoladas de amostra de água 

coletada no P2 no Lago do Parque Ambiental Antônio Danúbio 

 
Fonte: Autores, 2019. 
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 Neste estudo foi possível apenas identificar as cianobactérias a nível de gênero. 

Contudo, uma abordagem polifásica que leve em consideração não somente aspectos 

morfológicos, mas também molecular poderá revelar informações quanto ao nível de espécie e 

linhagem.  Ambas são importantes, uma vez que a produção de toxinas é restrita a nível de 

linhagem.  

 

4. CONCLUSÃO  

 Os dados apresentados demonstraram que o Lago Antônio Danúbio contém 

cianobactérias de diferentes grupos, incluindo cianobactérias do gênero Planktolyngbya que são 

bastante raras. Ademais, atestou que o lago se encontra impróprio para consumo direto ou 

atividade recreativa, uma vez que o ponto de coleta nº1 apresentou um quadro típico de floração 

por cianobactéria, devendo ser considerando que muitas linhagens são produtoras de toxinas 

fatais para os seres humanos e outros animais. Estudos futuros empregando-se kit de detecção 

poderá revelar a presença destes compostos químicos neste ambiente.  

  



 

 

182 

 

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

ISSN 2316-7637 

5.REFERÊNCIAS 

AMARAL, S. C. D. Detecção de bacteriocinas composto alelopáticos em cianobactérias da 

região Amazônica e avaliação do potencial cianolítico de uma bactéria associada. 

Dissertação (Mestrado em Biotecnologia), Universidade Federal do Pará: Belém, 2018. 

BRAGA, B. et al. Introdução a Engenharia Ambiental. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2005. 

HUISMAN, J. et al. Cyanobacterial Blooms. Nature Reviews Microbiology, [s.l.], v. 16, n. 8, 

p. 471- 483, 26 jun. 2018. 

JASSER, I.; CALLIERI, C. Picocyanobacteria. The Smallest Cell-Size Cyanobacteria. Wiley 

Online Library, cap.2, p. 19–27, 2016. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119068761.ch3>. 

KOMÁREK, J.; KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ, J. Several rare freshwater planktic 

Cyanobacteria (Cyanoprokaryotes) from reservoirs in South America. Hoehnea, São Paulo, 

[s.l.], v. 34, n. 1, p. 49-58, 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-89062007000100002>.  

KULASOORIYA, S. A. Cyanobacteria: Pioneers of Planet Earth. Ceylon Journal of Science, 

v. 40, p. 71–88, 2011. 

LACEN. Manual de Orientações para Coleta de Água, Amostras Ambientais e Produtos 

Sujeitos à Vigilância Sanitária. Belém. 2018. 

LEÃO, P. N.; VASCONCELOS, M. T. S. D.; VASCONCELOS, V. M. Allelopathy in 

Freshwater Cyanobacteria. Critical Reviews in Microbiology, v. 35, p. 271–282, 2009. 

MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de Brock. 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2016. 

MEYER, N.; BIGALKE, A.; KAULFUß, A.; POHNERT, G. Strategies and Ecological Roles 

of Algicidal Bacteria. FEMS Microbiology Reviews, v. 41, p. 880-99, 2017. 

MOHAMED, Z. A. Macrophytes-cyanobacteria allelopathic interactions and their implications 

for water resources management- A review. Limnologica, v. 63, p.122-132, mar. 2017. 

Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0075951117300609>.  

OLIVEIRA, M.; MACHADO, A. V. The Role of Phosphorus on Eutrophication: A Historical 

Review and Future Perspectives. Journal Environmental Technology Reviews, v. 2. 2013. 

Disponível em: <https://doi.org/10.1080/21622515.2013.861877>. 

SÁ, L. L. C. D. Ocorrência de uma floração de Cianobactérias tóxicas na margem direita do 

Rio Tapajós, no Município de Santarém (Pará, Brasil). Revista Pan-Amazônica de Saúde, v. 

1, p. 159-166, março 2010. 

SANT’ANNA, Célia L. et al. Manual ilustrado para identificação e contagem de cianobactérias 

planctônicas de águas continentais brasileiras. Interciência, Rio de Janeiro, 60 p. 2006. 

SOO, R. M.; HEMP, J.; HUGENHOLTZ, P. Evolution of photosynthesis and aerobic 

respiration in the cyanobacteria. Free Radical Biology and Medicine, v. 140, p. 200-205, ago. 

2019. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/332077927_The_evolution_of_photosynthesis_an

d_aerobic_respiration_in_the_cyanobacteria>. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119068761.ch3
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-89062007000100002
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0075951117300609
https://doi.org/10.1080/21622515.2013.861877
https://www.researchgate.net/publication/332077927_The_evolution_of_photosynthesis_and_aerobic_respiration_in_the_cyanobacteria
https://www.researchgate.net/publication/332077927_The_evolution_of_photosynthesis_and_aerobic_respiration_in_the_cyanobacteria


 

 

183 

 

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

ISSN 2316-7637 

UTERMÖHL, H. ZurVervollkommung der Quantitativen Phytoplankton Methodik. 

Internationale Vereinigung fur Theoretische und AngewandteLimnologie: Mitteilungen, 

v. 9, p. 1-38, 1958. 

VIEIRA, I. C. G.; GARDNER, T. A. Florestas secundárias tropicais: ecologia e importância 

em paisagens antrópicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi- Ciências Naturais, 

Belém, v. 7, n. 3, p. 191-194, set./dez. 2012. 

YAO, S. et al. Microalgae-bacteria symbiosis in microalgal growth and biofuel production: a 

review. Journal of Applied Microbiology, v. 126, n. 2, p. 359-368, 2018. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30168644>.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30168644


 

 

184 

 

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

ISSN 2316-7637 

RELAÇÕES TRÓFICAS ENTRE FITOPLÂNCTON E ZOOPLÂNCTON NO RIO 

GUAMÁ (BELÉM-PA) 

 

Allyne Maciel da Silva¹; Francisco Áureo Noronha Filho²; Fernanda Costa de Lima³; Abraão 

Tavares Silva Júnior4; Xiomara Franchesca García Diaz5 

 

1 Graduanda em Engenharia Ambiental. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

allynemaciel888@gmail.com 
2 Graduando em Engenharia Ambiental. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

fco.aureo.n.f@gmail.com 
3 Graduanda em Engenharia Ambiental. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

limaufra@gmail.com 
4 Graduando em Engenharia Ambiental. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

abratoadm@gmail.com 
5Docente. Universidade Federal Rural da Amazônia. xiofra@gmail.com 

 

  RESUMO 

 

O pastoreio (grazing) do zooplâncton sobre o fitoplâncton em ecossistemas continentais é um 

dos principais fatores controladores da biomassa e composição dos produtores primários. Dessa 

forma, o presente trabalho teve como objetivo identificar entre os principais grupos do 

fitoplâncton e zooplâncton do rio Guamá (Belém-PA) e avaliar suas interações tróficas. O 

método aplicado foi de incubação de mesocosmos in situ. Foi coletado o fitoplâncton 

diretamente da superfície da água retirando os organismos maiores através de uma rede de 120 

µm, e o zooplâncton por médio de arrastos subsuperficiais. Para determinar a composição e 

quantidade de organismos no tempo 0 foram fixadas amostras de fitoplâncton e zooplâncton no 

momento da coleta. Posteriormente foram colocadas 2 garrafas (2L): uma contendo apenas 

fitoplâncton e outra com fitoplâncton e os herbívoros zooplanctônicos que foram incubadas por 

24 horas. O experimento foi realizado em triplicata. A contagem e identificação foi realizada 

no Laboratório de Ecologia Aquática - LECAT/UFRA. Houve um aumento significativo na 

densidade das diatomáceas (fitoplâncton) e cladóceros (zooplâncton) no final do período de 24 

horas. Em relação aos copépodos (zooplâncton) não foi encontrada uma variação significativa 

na densidade no período analisado. A proliferação de diatomáceas indicou um ambiente 

controlado pelos produtores primários, sugerindo um modelo bottom-up, no qual os níveis 

tróficos inferiores controlam os superiores o que pode ser um indicador de ambientes 

eutrofizados. 
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1. INTRODUÇÃO  

   Existe uma classificação dos grupos zooplanctônicos relacionando seu tamanho com a 

sua função trófica dentro do ecossistema. De forma geral, o nano (2-20µm) e microzooplâncton 

(20-200µm) é composto por fotossintetizantes ou mixotróficos; o mesozooplâncton (200µm-

20mm) por consumidores primários e secundários, e o macrozooplâncton (2-20cm) por 

predadores (HARRIS et al., 2000). A estrutura trófica dos ecossistemas pode ser afetada 

negativamente pela entrada excessiva de nutrientes (LIVINGSTON, 2001) consequentemente 

afetando a sua dinâmica. Outras circunstancias também podem afetar a dinâmica trófica por 

deterioração do ambiente aquático, e que geralmente são geradas por fatores antrópicos como 

a hipóxia e acumulação de substâncias tóxicas. 

           O fitoplâncton é a denominação que se dá a uma comunidade de organismos 

fotoautotróficos que vivem a maior parte do seu ciclo de vida nas zonas pelágicas de lagos, 

tanques, reservatórios e oceanos (REYNOLDS; GEORGE, 1997). Dentro dos produtores 

primários as diatomáceas são microalgas geralmente unicelulares que representam um dos 

grupos de maior importância na cadeia alimentar aquática (TALGATTI, 2009). Grande parte 

desses organismos fitoplanctônicos vivem como células simples de vida livre na água ou 

aderidas ao substrato (TALGATTI, 2009). Além de fatores abióticos, alguns fatores biológicos 

podem exercer um controle nas populações fitoplanctônicas, sendo a predação pelo zooplâncton 

um dos principais. As diatomáceas são consideradas um dos principais itens alimentares da 

maioria de copépodos herbívoros e onívoros (LELES, 2015), sendo estes últimos junto com os 

cladóderos, os principais grupos zooplanctônicos em ambientes de água doce. 

           Desta forma, o presente trabalho objetivou identificar os principais grupos planctônicos 

presentes no rio Guamá (Belém-PA) e suas relações tróficas através de um experimento de 

incubação de mesocosmos in situ. Desta forma, foi considerada como hipótese que um ambiente 

saudável mantém uma diversidade trófica ampla e taxas de pastoreio (grazing) normais, 

enquanto que ambientes deteriorados (eutrofizados) apresentam altas taxas de produção 

primária, poucas espécies herbívoras e baixa proliferação de predadores.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

            O local de estudo fica situado às margens do rio Guamá (Belém, PA) próximo ao 

campus da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, localizada numa área típica de 

Várzea (Figura 1). O clima da região é do tipo Afi, que apresenta abundância de chuvas durante 
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todo o ano (acima de 2.500 mm anuais) e, no mês de menor precipitação, as chuvas alcançam 

mais de 60 mm, o qual corresponde a climas tropicais úmidos (FAPESPA, 2016). Assim sendo, 

a formação das várzeas deve-se a um processo de adição recente de sedimentos ocasionado pelo 

regime das águas, em que estes materiais vão se depositando por ordem de peso e tamanho 

(SEABRA et al., 2017). 

Figura 1 – Localização da Várzea-UFRA no rio Guamá em Belém-PA 

 

Fonte: Seabra et al. (2017). 

2.1 MODELO EXPERIMENTAL 

           O experimento de pastoreio (grazing) foi realizado durante o período de 24 horas. O 

método aplicado foi de incubação de mesocosmos in situ seguindo o modelo de Schwamborm 

et al. (2004). A coleta foi realizada no dia 11 de julho de 2018 às 12 horas. Foi coletada água 

com auxílio de um balde de 10L, para a medição dos parâmetros hidrológicos: temperatura, pH 

e oxigênio dissolvido, utilizando uma sonda multiparamêtrica e para a determinação da 

transparência utilizou-se Disco de Secchi. 

Para a análise das relações tróficas planctônicas foram assumidos 2 grupos: Produtores 

Primários (principalmente microalgas) e Consumidores Secundários (principalmente 

herbívoros).  Para a coleta dos herbívoros foram realizados 20 arrastos de 3 minutos de duração 

em uma distância de 5m a velocidade constante em subsuperfície com uma rede padrão de 

plâncton de 120 µm de abertura de malha. Em um balde contendo 5L água do ambiente, os 

organismos coletados foram vertidos suavemente e preservados.  
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Para a coleta dos produtores primários foram retirados 20L de água superficial com 

auxílio de um balde, que foram filtrados através de uma rede de 120 µm para retirar os 

herbívoros e garantir apenas a presença de produtores primários. Desta água, foi despejado 

suavemente um volume de 1,9L em três garrafas plásticas transparentes de 2L. A primeira 

garrafa foi fixada imediatamente com formol neutralizado em concentração final de 4%, e foi 

denominada Produtores Primários no tempo 0 horas (PPt0). A segunda garrafa foi preservada 

para incubação e foi denominada Produtores Primários no tempo 24 horas (PPt24). Na terceira 

garrafa foram adicionados 100 mL da água preservada com os herbívoros, previamente 

homogeneizada, e foi denominada Produtores Primários e Herbívoros no tempo 24 horas 

(Ht24).  

Para contagem e identificação dos herbívoros no tempo 0, foi colocada uma amostra de 

100 mL da água preservada com os herbívoros (Ht0) em um frasco e foi imediatamente fixada 

com formol neutralizado. As garrafas PPt24 e Ht24 foram deixadas em incubação no local de 

coleta durante 24 horas. O experimento foi realizado em triplicata sendo fixadas 3 garrafas no 

começo do experimento (t0) e colocadas no total 6 garrafas para incubação por um período de 

24 horas (t24). Para melhor compreensão das coletas verificar Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo Experimental de coletas de água das margens do rio Guamá – Belém/PA 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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2.2 ANÁLISE DE DADOS 

As amostras fixadas em campo (t0 e t24) foram analisadas no laboratório. O fitoplâncton 

e o zooplâncton foram contabilizados e identificados em grandes grupos com auxílio de 

microscópio e estereomicroscópio. Para as análises estatísticas foram utilizados os softwares: 

Excel, Past e BioEstat. Para verificar se houve diferenças significativas entre as réplicas, entre 

as densidades dos grandes grupos no tempo 0 e tempo 24h e entre os tratamentos sem herbívoros 

e com herbívoros foi realizada análise variância (ANOVA) de uma via (ZAR, 1996). 

Unicamente quando foram encontradas diferenças significativas (α = 0,05) entre as amostras 

sem herbívoros e com herbívoros, seria assumido que o grazing aconteceu. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Ao realizar a medição dos parâmetros hidrológicos obteve-se uma temperatura típica de 

ecossistemas aquáticos tropicais (30,4 °C), pH ligeiramente ácido (valor=6), uma baixa 

concentração de oxigênio dissolvido (2,62 mg L-1) e uma transparência de 40 cm. 

Quanto à composição de organismos, o fitoplâncton esteve composto 

predominantemente por diatomáceas (filo Bacillariophyta) e algumas cianobactérias (filo 

Cyanobacteria). Dentro das diatomáceas as espécies mais representativas foram Coscinodiscus 

spp. e Melosira spp. O zooplâncton esteve representado principalmente por microcrustáceos 

pertencente à subclasse Copepoda (a ordem dominante foi Cyclopoida) e superordem 

Cladocera, e alguns poucos moluscos.  

Quanto à densidade de organismos foram observadas diferenças significativas entres 

alguns grupos planctônicos nos dois momentos analisados. No fitoplâncton houve um aumento 

da densidade no final do período de 24 horas (Figura 3a), uma vez que todas as réplicas 

mostraram um aumento significativo estatisticamente comprovado pela análise de variância 

(ANOVA) pelo teste de Tunkey (p=0,0186). A ausência de predadores permitiu verificar o 

aumento natural do fitoplâncton, quando presentes uma boa disponibilidade de nutrientes e de 

luminosidade. Segundo Muller et al. (2012) estes fatores somados com a temperatura, 

sedimentação e distribuição vertical dos organismos na coluna d’água, são considerados os que 

mais interferem no desenvolvimento do fitoplâncton. 
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Figura 3 – Variação da densidade (indivíduos/m3) do fitoplâncton (Diatomaceas) e 

zooplâncton (Copepoda e Cladocera) nos dois momentos analisados (Tempo 0 horas e 24 

horas) 

Fonte: Autores, 2019. 

 

 Houve maior variação na densidade das Copepodas entre as réplicas (Figura 3b). No 

entanto, foi verificado estatisticamente que a variação entre os momentos não foi significativa 

(p= 0.245351). Na densidade dos Cladocera houve diferença significativa (p=0,0156) entre os 

momentos de 0h e 24h (Figura 3c). A boa disponibilidade de alimento e a baixa competividade 

com outros herbívoros podem ser as principais hipóteses para o aumento significativo na 

densidade dos Cladóceros. Tais características que agregam vantagens competitivas para a 

ordem nos ecossistemas, pode acelerar o crescimento de suas populações (LE CREN; LOWE-

MCCONNELL, 1980). Contudo, pela baixa predação de diatomáceas observadas nas análises, 

é provável que os cladóceros tenham se alimentado de microrganismos intermediários como 

protozoários ou bactérias.  

           A correlação linear de Pearson entre cladóceros e diatomáceas unicelulares atestou um 

p-valor menor que 0,5 e indicou uma correlação significativamente forte, em que 77,1% do 

aumento da densidade dos cladóceros está correlacionada com o aumento das células de 

diatomáceas. Houve uma reciprocidade no aumento de células de diatomáceas e cladóceros, 

pois ambos não foram intensamente predados. Enquanto o teste de correlação entre cladóceros 

e as diatomáceas filamentosas atestou um p-valor maior que 0,5 e uma correlação baixa de 

41,51% indicando uma possível preferência alimentar dos cladóceros herbívoros (ou outros 

herbívoros zooplanctônicos) pelas diatomáceas filamentosas do que pelas unicelulares.  

 

4. CONCLUSÃO  

 O aumento significativo na densidade de diatomáceas (fitoplâncton) no final do período 

de 24 horas mostrou um típico modelo bottom-up em que os produtores primários dominam 
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devido às altas taxas reprodutivas, quando se tem uma boa disponibilidade de nutrientes e de 

luz, e baixa pressão do pastoreio (grazing). Os dois principais grupos de consumidores 

(Cladóceros e Copépodos) tiveram comportamentos diferentes. Os cladóceros, apesar de serem 

menos abundantes que os copépodos, aumentaram significativamente durante o experimento, 

refletindo em uma boa disponibilidade alimentar e provavelmente uma preferência pelas 

diatomáceas filamentosas, sem afetar negativamente o aumento das populações do fitoplâncton. 

Os copépodos tiveram um comportamento variável. Provavelmente os copépodos 

inseridos no sistema não tinham hábitos herbívoros, o que não gerou uma pressão de pastoreio 

(grazing) sobre as populações de diatomáceas, que por sua vez aumentaram expressivamente. 

É provável que a não inserção de consumidores primários de menor tamanho (menores de 120 

µm) no sistema favoreceu o aumento do fitoplâncton, a diminuição da pressão do grazing por 

grupos intermediários (protistas e rotíferos) e uma menor disponibilidade de itens alimentares 

para os copépodos predadores.  
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RESUMO  

 

A mineração é responsável pelos principais danos ambientais na Amazônia, tais como os 

desvios dos cursos dos rios, assoreamento, desmatamento, destruição de habitats e 

consequentemente interferência no ciclo de vida dos organismos aquáticos, pois interfere em 

seus mecanismos de proteção. Além disso, causa a contaminação de solos, sedimentos e água 

por elementos potencialmente tóxicos (EPTs), devido à emissão de efluentes e rejeitos. O 

objetivo deste trabalho foi determinar os teores de As, Ba, Hg, Cu e Ni em sedimentos do 

igarapé Macaco e rio Piriá em Cachoeira do Piriá-PA. Foram coletados sedimentos na camada 

superficial (0,0-0,2m) e realizadas análises químicas, para determinar os teores de EPTs. As 

amostras foram passadas em peneira de 100 mesh, digeridas em meio ácido em forno de micro-

ondas e a quantificação realizada por Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES). As concentrações dos EPTs foram maiores nos 

sedimentos do igarapé Macaco do que no rio Piriá. As concentrações superiores nesta área são 

resultados da drenagem dos rejeitos após o processo de extração do ouro para a área analisada, 

elevando os teores desses metais. Os elementos As, Ba e Ni apresentaram concentrações acima 

dos VRQ’s para ambas áreas, destacando-se as concentrações de As e Ni nos sedimentos do 

igarapé Macaco. Comparados aos valores preconizados pelo CONAMA nº 420/2009, apenas o 

As no igarapé Macaco foi superior ao valor de investigação (VI), indicando poluição nestes 

sedimentos. Os elementos Cu e Hg foram superiores aos valores de prevenção (VP), apontando 

sedimentos contaminados e apresentando risco a biota da área. 

 

Palavras-chave: Mineração. Elementos traço. Poluição.  

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 
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1. INTRODUÇÃO  

A mineração em escala artesanal é uma atividade que gera emprego e renda, sendo 

importante tanto à economia local quanto nacional (BARP, 2004). Porém, no estado do Pará, 

esta atividade ainda é desenvolvida de forma extrativista pelos garimpeiros, geralmente 

limitados financeiramente e sem possuírem conhecimento à cerca das consequências geradas 

por esta atividade ao meio ambiente e dos possíveis danos à própria saúde (SPIEGEL; VEIGA, 

2010). 

As atividades realizadas durante a extração do ouro são responsáveis pelos danos 

ambientais mais impactantes na Amazônia, tais como assoreamento e desvios dos cursos dos 

rios, erosão, depressão da paisagem, destruição do habitat e mudança no ciclo de vida dos 

organismos aquáticos. Esta atividade também é causadora da contaminação dos solos, 

sedimentos e água por elementos potencialmente tóxicos (EPTs), como arsênio (As), bário (Ba), 

chumbo (Hg), cobre (Cu) e níquel (Ni), a partir da emissão de efluentes e da disposição de 

rejeitos e estéreis (CURCHO, 2009; TEIXEIRA; SOUZA; FERNANDES, 2017). A liberação 

de contaminantes dos sedimentos do fundo de rios e igarapés pode ocorrer durante eventos 

naturais, como chuvas extremas, que resultam em inundações repentinas ou atividades 

humanas, como transporte de rejeitos (BORGA et al., 2014). 

Os EPTs em sedimentos de rios e igarapés são considerados poluentes sérios pois têm a 

capacidade de permanecer no meio ambiente por longos períodos, efeito cumulativo e a 

capacidade de inserção na cadeia alimentar (ARMITAGE; BOWES; VINCENT, 2007; 

SAKAN et al., 2009). Avaliações acerca da contaminação de sedimentos por EPTs são 

necessárias e tem gerado discussões há muito tempo (BACON; DAVIDSON, 2008). Os 

sedimentos que recebem cargas antropogênicas significativas destes elementos das mais 

variadas fontes tendem a acumular, principalmente nas frações finas, resultando no aumento da 

concentração de contaminantes, e chegando a cadeia alimentar pode afetar a saúde da 

população, se os teores atingirem níveis críticos de toxidade (LI et al., 2006; SAKAN et al., 

2009). O trabalho tem como objetivo determinar os teores de EPTs (As, Ba, Hg, Cu e Ni) em 

sedimentos do igarapé Macaco e rio Piriá em Cachoeira do Piriá, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no igarapé Macaco e rio Piriá, localizados em Cachoeira do Piriá, 

na mesorregião Nordeste Paraense, Amazônia Oriental, aproximadamente 250 km de Belém, 
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capital do estado do Pará. O município apresenta extensão territorial de 2462 km2 e 

aproximadamente 30 mil habitantes, e tem como principal atividade econômica a exploração 

mineral, mas também pratica agricultura de subsistência (FIGUEIREDO, 2001). 

O clima da região é tropical, tipo Am, segundo a classificação de Köppen com média 

anual de temperatura de 30ºC e precipitação de 2.215 mm. A vegetação é floresta tropical 

secundária. O solo é Latossolos Amarelo (EMBRAPA, 1999). As áreas de exploração de ouro 

são banhadas pelos rios Piriá, Currutela, Barriquinha e Macaco que são afluentes do rio Gurupi, 

que banha a região do Nordeste Paraense e parte do estado Maranhão (HINTON, 1999).  

A drenagem das áreas de mineração flui em direção ao rio Piriá e o rejeito da exploração 

aurífera é descarregada diretamente nos rios (HINTON, 1999). As margens do rio Piriá e 

igarapé Macaco possuem intensa atividade pecuária, com fortes indícios de assoreamento. A 

geologia da região é dominada por uma sequência de rochas sedimentar máficas a félsicas do 

período Arqueano (HANNON, 1999). A área faz parte do Complexo Maracaçumé e consiste 

em lentes de metavulcânicas ultramáficas, máficas e intermediárias intrusivos/vulcânicos de 

composição variável (KLEIN et al., 2005). 

 

2.2 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTOS  

As amostras de sedimentos foram coletadas às margens do igarapé Macaco e do rio 

Piriá, em áreas de pouca corrente de água onde os resíduos de mineração são depositados. 

Foram obtidos aproximadamente 12 kg de sedimentos em cada ponto, na camada superficial 

(0,0-0,2 m), utilizando trado holandês de aço inoxidável para evitar a contaminação. As 

amostras foram armazenadas em sacos de polietileno. 

 

2.3 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DOS SEDIMENTOS 

As amostras foram homogeneizadas e secas ao ar, peneiradas (<2 mm) e armazenadas 

em recipientes de polietileno. A análise granulométrica do solo foi feita pelo método da pipeta 

(EMBRAPA, 2011). O pH foi determinado em suspensão de solo: água e solo: solução de KCl 

1 mol L-1, na proporção (1:2,5). Os cátions trocáveis Ca2+, Mg2+ e Al3+ foram extraídos com 1 

mol L-1 KCl. Al3+ quantificado por titulação com NaOH 0,025 M e, Ca2+ e Mg2+ por 

complexometria com 0,0125 mol L-1 de EDTA. K+ e P disponíveis foram extraídos com solução 

de Mehlich-1 (0,05 mol L-1 HCl + 0,0125 mol L-1 H2SO4). O K+ foi quantificado por fotometria 

de chama e P por colorimetria. O carbono orgânico foi quantificado por digestão com dicromato 

de potássio (0,0667 mol L-1 K2Cr2O7) em ácido sulfúrico, sendo a matéria orgânica (MO) 
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estimada com base no carbono orgânico total. A acidez potencial (H+ + Al3+) foi determinada 

com acetato de cálcio [Ca (C2H3O2)2] tamponado a pH 7,0. Os resultados foram utilizados para 

calcular a capacidade de troca de cátions (CTC).  

 

2.4 DETERMINAÇÃO DOS EPTS NOS SEDIMENTOS  

Para análises dos teores de As, Ba, Hg, Cu e Ni, as amostras foram passadas em peneira 

de 100 mesh de malha, a seguir digeridas em meio ácido em forno de micro-ondas com 0,5 g 

do material, 9 mL de HNO3 e 3 mL HCl segundo o preconizado pelo EPA 3051A (U.S.EPA, 

2007). As soluções resultantes da digestão foram filtradas (0,45 nm PTFE), diluídas em volume 

de 50 mL com água Milli-Q. Os teores foram analisados em Espectrometria de Emissão Ótica 

com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES).  

 

2.5 ANÁLISE DE DADOS 

Os resultados foram comparados com os valores de referência de qualidade (VQR) para 

o estado do Pará (FERNANDES et al., 2018) e com os valores orientadores preconizados pela 

legislação vigente (RESOLUÇÃO CONAMA nº 420/2009) para solos (Tabela 2). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise granulométrica indica o predomínio de areia como sendo o principal 

componente nos sedimentos das áreas analisadas (Tabela 1). A granulometria de sedimentos de 

rios é caracterizada por grandes quantidades de areia devido a lavagem constante do material 

de origem, constituído por rochas subarcóseas e siltitos, e pela  constituição mineral rica em 

quartzo e feldspato (DUTRA; GORAYEB; NOGUEIRA, 2014).    

 

Tabela 2 – Caracterização físico-química de sedimentos do igarapé Macaco e rio Piriá em Cachoeira 

do Piriá, PA 

Áreas Areia Argila Silte pH P K Ca Mg Al H+Al SB T t MO V m 

 g kg-1 H2O mg kg-1 cmolc dm3 g kg-1 % 

Ig.Macaco 587,72 103,09 309,19 5,50 5,05 0,15 0,88 0,33 0,20 3,08 1,36 4,44 1,56 0,58 30,6 12,8 

Rio Piriá 780,79 65,04 154,17 4,72 9,97 0,06 1,38 0,00 0,50 3,08 0,77 3,85 1,27 0,38 20,0 39,3 

Fonte: Autores, 2019. 

Os valores de pH foram 5,50 e 4,72 no igarapé Macaco e rio Piriá, respectivamente, 

evidenciando acidez média e acidez elevada nos sedimentos (CRAVO; VIÉGAS; BRASIL, 

2010). Os baixos valores de pH podem estar relacionados aos processos de intemperismos 
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ocorridos no local e a decomposição da MO, liberando H+ pro meio ou a perda de cátions 

básicos (SOUZA; MIRANDA; OLIVEIRA, 2007). 

As concentrações dos EPTs foram maiores nos sedimentos do igarapé Macaco (Tabela 

2). As concentrações superiores ocorreram devido a drenagem dos rejeitos após o processo de 

extração do ouro para a área analisada, e esses sedimentos possuírem as maiores quantidades 

de silte e argila, isto ocorre pelo maior acúmulo desses metais nas cargas dos colóides presentes 

nos sedimentos (SIX et al., 2004). Os elementos As, Ba e Ni apresentaram concentrações acima 

dos VRQs para ambas áreas, com destaque para as concentrações de As e Ni nos sedimentos 

do igarapé Macaco, com valores de 50,90 mg kg-1 e 17,50 mg kg-1, respectivamente, 

considerado 36 e 12 vezes acima do valor estipulado para o estado do Pará (FERNANDES et 

al., 2018).  

 
Tabela 3 - Teores de As, Ba, Hg, Cu e Ni em sedimentos do igarapé Macaco e rio Piriá no município 

de Cachoeira do Piriá, PA 

Áreas As Ba Hg (mg kg-1) Cu Ni 

Igarapé Macaco 50,90 50,00 0,19 8,90 17,50 

Rio Piriá 3,20 20,00 0,03 2,10 2,10 

VP (1) 15,00 150,00 0,50 60,00 30,00 

VI (1) 35,00 300,00 12,00 200,00 70,00 

VRQ (2) 1,40 14,30 0,26 9,90 1,40 

(1) CONAMA Nº 420/2009; (2) FERNANDES et al. (2018).   

Fonte: Autores, 2019. 

 

Quando se compara os valores encontrados neste estudo aos valores preconizados pela 

Resolução CONAMA nº 420/2009, apenas o As no igarapé Macaco foi superior ao valor de 

investigação (VI), indicando que estes sedimentos estão poluídos, colocando em risco a saúde 

da população local e fauna, portanto, necessitando de intervenção imediata. Valores elevados 

são oriundos do processo de intemperismo e a atividade de exploração mineral de rochas que 

possuem minerais ricos em EPTs que deixam expostos e passíveis a um maior potencial de 

contaminação do ambiente (SANTOS, 2004). Altas concentrações e frequência prolongada de 

exposição ao As pode resultar no surgimento de lesões na pele, problemas no sistema 

respiratório e digestório, disfunções neurológicas e bem como vários tipos de câncer 

(CURCHO, 2009).  

Os elementos Cu e Hg foram inferiores tanto aos valores de prevenção (VP) estipulados 

pelo CONAMA nº 420/2009 quanto pelos VRQs para o Pará, apontando que os sedimentos em 

ambas áreas para estes elementos não se encontram contaminados, indicando a inexistência de 

risco a biota. Embora ocorra o uso de Hg no processo de amalgamação do ouro e sua possível 
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deposição junto com os rejeitos nas áreas, a concentração deste elemento ficou abaixo do VRQ 

para o estado do Pará, podendo estar associado às várias rotas que este elemento pode seguir 

no ambiente, sendo liberado dos sedimentos para a atmosfera ou bioacumulação na cadeia 

alimentar (TELMER et al., 2001; JARDIM; BISINOTI, 2004). 

  

4. CONCLUSÃO  

Os sedimentos das áreas de garimpo de Cachoeira do Piriá possuem elevada 

variabilidade nos atributos físico-químicos. Em todas as áreas os valores de As, Ba e Ni estão 

com concentrações acima dos VRQs para o estado do Pará. Nas áreas analisadas é levantada a 

hipótese de efeitos adversos ao ecossistema. Em virtude do efeito cumulativo dos elementos a 

longo prazo, os EPTs que ficaram abaixo do nível máximo de risco podem vir a comprometer 

a saúde ambiental do ambiente.  
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RESUMO  

A atividade de mineração gera uma elevada quantidade de rejeitos dispostos em grandes 

extensões e que se tornam uma das principais fontes de dispersão de elementos potencialmente 

tóxicos (EPTs) no ambiente. Diante da necessidade de alternativas para reabilitar essas áreas, 

objetivou-se utilizar o biocarvão (BC) de caroço de açaí como condicionante para o cultivo da 

espécie Ipomoea asarifolia, conhecida popularmente como salsa-brava, para fim de 

revegetação de solo multicontaminado de mineração. Foram utilizados dois tipos de solo: solo 

de mata sem contaminação (SM) e solo multicontaminado (SC) de área de mineração de ouro 

do município de Cachoeira do Piriá-PA. O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições cada, totalizando 25 unidades 

experimentais. Os tratamentos adotados foram: controle - SC (T1), controle - SM (T2), SC + 

SM (T3), SC + SM + 5% de BC (T4) e solo SC + 5% de BC (T5). O BC foi produzido em 

temperatura de 700 °C por pirólise lenta. O experimento foi conduzido em casa de vegetação e 

os tratamentos permaneceram em período de incubação durante cinco meses. Posteriormente 

as mudas de I. asarifolia foram transplantadas para cada repetição onde permaneceram durante 

110 dias. Após o período de incubação foi realizada análise de fertilidade dos solos (pH; P; SB; 

CTC pH 7; V%; m%). Foram realizadas três análises biométricas de altura da planta e número 

de folhas durante o experimento. Nos solos condicionados com BC, T4 e T5, respectivamente, 

houve aumento de pH em 14,5% e 11,8%, o incremento de 60% e 136,4% na SB e 242,8% e 

182,7% no teor de P. O tratamento que propiciou melhor desenvolvimento para a espécie I. 

asarifolia foi T4. O BC favoreceu aumento da fertilidade de solos contaminados e proporcionou 

ambiente mais favorável para o desenvolvimento desta espécie vegetal. 
 

Palavras-chave: Condicionante. Área de mineração. Revegetação.  

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 
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1. INTRODUÇÃO  

A mineração representa uma das atividades de maior relevância econômica para o 

Brasil. O estado do Pará destaca-se nacionalmente pela produção de ferro (Fe), caulim, cobre 

(Cu), manganês (Mn), bauxita e ouro (Au) (BRASIL, 2018). O município de Cachoeira do Piriá 

é um dos municípios polo de exploração de Au no estado desde a década de 80, quando passou 

a atrair garimpeiros e mineradoras de outras regiões. Atualmente, no município, ocorre 

exploração artesanal e industrial de ouro que utilizam técnicas de extração envolvendo mercúrio 

(Hg) e cianetação, por exemplo (LIMA et al., 2005).   

 Essas atividades são as principais fontes de contaminação ambiental por elementos 

potencialmente tóxicos (EPTs), gerando uma elevada quantidade de rejeitos que geralmente são 

depositados de maneira aleatória em grandes extensões, constituindo uma fonte de dispersão de 

contaminantes (BUSCHLE et al., 2010; SOUZA et al., 2017). O estado atual desses rejeitos 

representa não apenas um grande risco para o meio ambiente, mas também um perigo potencial 

para a saúde das populações humanas que residem nas proximidades dessas áreas. Portanto, há 

necessidade urgente de remover ou imobilizar esses EPTs dos rejeitos por meio de estratégias 

sustentáveis para reabilitar essas áreas contaminadas (MIDHAT et al., 2019).  

 A revegetação é uma alternativa para reabilitação dessas áreas. A cobertura vegetal de 

grandes extensões pode reduzir a erosão e a lixiviação do solo, proporcionando a absorção de 

uma gama de compostos orgânicos e inorgânicos e incremento de matéria orgânica no solo, 

além de ser uma técnica de baixo custo (SALAZAR; PIGNATA, 2014). Somando-se a esses 

benefícios, algumas espécies utilizadas nesse processo podem apresentar características 

fitorremediadoras, ou seja, essas plantas podem transformar, estabilizar ou eliminar 

contaminantes acumulados no solo através de seus tecidos (ALVAREZ; ILLMAN, 2005).  

 O uso de biocarvão, produto oriundo de combustão incompleta de restos de resíduos 

orgânico através de pirólise, apresenta-se como uma alternativa de condicionante que pode 

propiciar um melhor ambiente para o desenvolvimento de espécies para fins de revegetação. 

Neste sentido, diversos estudos relatam que o biocarvão melhora a fertilidade do solo, além de 

aspectos físicos e biológicos como capacidade de retenção de água, capacidade de troca de 

cátions e biodiversidade microbiana (MAROUŠEK et al., 2017; ALI et al., 2017).  

 Dessa maneira, objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência do uso de biocarvão de 

caroço de açaí como condicionante para o cultivo de Ipomoea asarifolia (Ders.) Roem. & 

Schult. (Convolvulaceae), conhecida popularmente como salsa-brava, em solo oriundo de 

rejeitos de mineração aurífera do município de Cachoeira do Piriá-PA. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 AMOSTRAGEM DO SOLO 

 As amostras de solos utilizadas foram coletadas da camada superficial do solo (0-0,2 

m). Para o experimento foram utilizados dois tipos de solos: solo de mata (SM) sem 

contaminação e solo multicontaminado (SC) com EPTs, proveniente de área de mineração. As 

amostras de solo contaminado utilizadas foram coletadas na região de exploração mineral 

aurífera localizada no município de Cachoeira do Piriá (01º 45' 35" S 46º 32' 42" W) que 

pertencente à microrregião Guamá, situada na mesorregião Nordeste paraense, Amazônia 

Oriental e apresenta extensão territorial de aproximadamente 2.418 km² (IBGE, 2018). As 

amostras de solo foram secas ao ar, homogeneizadas, passadas em peneiras de 2 mm de abertura 

de malha e armazenadas em potes de polietileno até a realização das análises.   

2.2 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BIOCARVÃO 

 O caroço de açaí, que é um resíduo oriundo da produção da polpa do fruto, foi coletado 

em feiras urbanas da região metropolitana de Belém-PA. Posteriormente, o material passou por 

secagem durante 24 h em estufa aquecida em temperatura de 60ºC, para a remoção do excesso 

de umidade. Desse material, foram pesados 100 g foram e colocados em cadinhos de porcelana 

sob condições de oxigênio limitada e em seguida pirolisados em forno tipo mufla em 

temperaturas de 700ºC, com uma taxa de aquecimento de 3,3ºC/min. A temperatura final de 

pirólise foi mantida por uma hora (pirólise lenta), em seguida o material fora deixado na mufla 

até atingir temperatura ambiente. O biocarvão proveniente desse processo foi triturado e 

peneirado em peneira de malha de 2mm. 

 O rendimento do biocarvão produzido foi calculado utilizando a diferença entre massa 

inicial e massa após pirólise. O pH e a condutividade em água foram determinadas pela razão 

de 1:10 (sólido: solução) (SINGH et al., 2015). A capacidade de troca de cátions (CTC) do 

biocarvão foi quantificada pelo método modificado de deslocamento obrigatório de NH4-

acetato descrito por Yuan, Xu e Zhang (2011). A CTC foi obtida a partir da quantificação do 

Na contido na solução de acetato de amônia por espectroscopia de emissão atômica de plasma 

de micro-ondas, tipo Agilient 4200 MP-AES. 

2.3 CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO 

 O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos e cinco repetições cada, totalizando 25 unidades experimentais. Nos tratamentos 
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com a mistura SM + SC utilizou-se a proporção de 50% de cada solo. O biocarvão foi misturado 

e homogeneizado ao solo contaminado e solo de mata, de acordo com os tratamentos descritos 

na Tabela 1. Estes permaneceram em período de incubação durante cinco meses, com umidade 

mantida em 70%, adicionando-se água conforme indicado pela pesagem semanal dos vasos. 

Tabela 1 - Identificação para os tratamentos de acordo com a mistura do solo contaminado de 

área de mineração (SC), solo de mata (SM) e biocarvão 

Tratamentos Identificação 

Controle: Solo contaminado (100%) T1 

Controle: Solo de mata (100%) T2 

Solo contaminado (50%) + Solo de mata (50%) T3 

Solo contaminado (50%) + Solo de mata (45%) + biocarvão (5%)  T4 

Solo contaminado (95%) + biocarvão (5%)  T5 

Fonte: Autores, 2019. 

   

No final do período de incubação, o solo foi submetido à análise de fertilidade em 

triplicata. O pH foi determinado em potenciômetro, na relação solo-água de 1:2,5. O fósforo 

(P) e o potássio (K+) foram extraídos por Mehlich 1 (HCl 0,05 M + H2SO4 0,0125 M), sendo 

o P determinado por espectrofotometria de ultravioleta visível e o K por fotometria de chama. 

A extração de cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+) e alumínio (Al+) foi feita com KCl 1 mol 

L-1 e a determinação por titulometria. A determinação da acidez potencial (H+Al) foi feita com 

acetato de cálcio (C4H6O4Ca pH 7,0) e a titulação com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 

na presença de fenolftaleína (C20H16O4) como indicador (EMBRAPA, 2017).   

2.4 AVALIAÇÃO DA PLANTA 

A espécie utilizada foi I. asarifolia coletada no local da coleta do solo contaminado. A 

possibilidade de ocorrência de ecótipo das mudas locais, ou seja, adaptação evolutiva 

influenciou na decisão de escolha das plantas de ocorrência natural dos solos de mina 

contaminados do município de Cachoeira do Piriá. Foram feitas replicações destas plantas em 

casa de vegetação, das quais foram selecionadas as mudas uniformes, com duas folhas e 

transplantadas uma por vaso. O cultivo foi conduzido durante 110 dias. As mudas foram regadas 

diariamente, visando manutenção do conteúdo adequado de água.  
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Durante o experimento foram realizadas três análises biométricas de altura da planta e 

número de folhas: a primeira10 dias após o transplantio (DAT), a segunda 50 DAT e a terceira 

na retirada do experimento aos 110 DAT. 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados obtidos foram submetidos ao teste ANOVA, as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05). O software utilizado foi Sisvar 5.6. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO BIOCARVÃO 

 

 O biocarvão de caroço de açaí apresentou alto valor de pH (9,7). A elevada temperatura 

de pirólise ao qual foi submetido produz alta quantidade de cinzas e isso proporciona o elevado 

valor de pH (Li et al., 2017). O biocarvão apresentou maior disponibilidade de cargas negativas 

em sua superfície, garantindo-lhe assim afinidade em trocas catiônicas, ou seja, elevada CTC 

(EMBRAPA, 2017). Com isso, a elevada CTC (127,30 mmolc kg-1) proporcionada pelo 

biocarvão contribui para reduzir as perdas de cátions básicos em solos tropicais ricos em óxidos 

e argilas 1:1 de baixa CTC.  

Comparado com biocarvões de casca de arroz ou esterco de galinha (CONZ et al., 2017), 

o biocarvão de caroço de açaí apresentou rendimento inferior (Tabela 2). A alta temperatura em 

que foi produzido o biocarvão proporcionou o menor rendimento. Li et al. (2016) reportaram 

que o aumento na temperatura de pirólise ocasionou redução de rendimento em biocarvão de 

serragem de pinho. Isso se deve a maior degradação de estruturas mais recalcitrantes e de alto 

peso molecular, como lignina e celulose que conferem maior rendimento na produção de 

biocarvão quando produzido em menor temperatura (HADDAD et al., 2018). 

Tabela 2 - Propriedades químicas do biocarvão proveniente de caroço de açaí, produzido em 

temperatura de 700ºC 

pH 9,7 

CTC1 mmolc kg-1 127,30 

Rend.2 % 20,9 

CE.3 mS m-1 0,5 

*1Capacidade de troca catiônica; 2rendimento; 3condutividade elétrica 

Fonte: Autores, 2019. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO SOLO 

 

 O solo de mata (T2) apresentou elevada acidez (pH 4,6) em relação ao solo contaminado 

(T1), cujo pH é alcalino (pH 7,8). Os solos do Pará, em geral, possuem caráter mais ácido, o 

que reduz a disponibilidade de elementos básicos, como Ca2+, Mg2+ e K+, assim como P que 

tende a ser adsorvido por complexos oxihidróxidos de Fe e Al no solo, deixando-o não 

disponível para plantas (PAVINATO; ROSOLEM, 2008). Outro fator importante para baixa 

disponibilidade desses elementos é a elevada precipitação pluviométrica da região, o que 

facilita a perda dessas bases por lixiviação (SOUZA et al., 2018). Também em decorrência do 

baixo valor de pH, T2 apresentou maiores teores de Al trocável e acidez potencial (H+Al) em 

relação ao solo contaminado (T1) (Tabela 2).  

O T2 apresentou Al3+ e H+Al classificados como altos, assim como saturação por 

alumínio (m%), demonstrando caráter ácido e baixa adsorção de cátions básicos na superfície 

dos coloides. Além disso, a saturação por bases (V%) do SM pode ser classificada como 

limitante (EMBRAPA, 1997).  

Os valores de pH, K+, Ca2+, Mg2+, P, Al3+, H+Al, saturação por bases (V%) e saturação 

por alumínio (m%) encontrados no SM são semelhantes aos observados por Souza et al. (2018) 

em solos do estado do Pará.  

 No entanto, as regiões de mineração aurífera no estado do Pará podem apresentar em 

sua mineralogia, formação por rochas máficas, ultramáfica e algumas distribuições de rochas 

félsicas, essas rochas são ricas em Na+, K+, Ca2+, Mg2+ (BERNI et al., 2014). Desse modo, o 

material de origem do solo de mina pode ter contribuído para valores mais elevados de pH, 

Mg2+, Ca2+ e K+ em T1 quando comparado ao SM (Tabela 3).  

 Nos tratamentos com adição de biocarvão (T4 e T5) houve incremento na soma de bases 

(SB) e a redução da saturação por alumínio (m%). O pH do biocarvão de caroço de açaí 

favoreceu o aumento do pH nesses tratamentos, contribuindo para a neutralização do Al3+ no 

solo, principalmente quando comparado ao T2, naturalmente ácido. Valores de m% superiores 

a 30% (m% > 30) podem causar limitações no desenvolvimento de culturas perenes ou até 

mesmo levar à toxidez das plantas, gerando a necessidade de correção do solo (RONQUIM, 

2010).  
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Tabela 3 - Atributos químicos dos solos de mata e de área de mineração do município de 

Cachoeira do Piriá- PA 

  pH P  K Ca Mg Al H+Al SB T V m 

  H2O (mg/dm3)  (cmolc/dm3)      % 

T1 7,82 4,57 0,22 0,56 0,31 0,02 0,05 1,1 1,1 95,4 1,8 

T2 4,59 1,61 0,05 0,05 0,14 1,12 6,18 0,2 6,4 3,8 82,1 

T3 6,84 5,35 0,05 0,88 0,54 0,04 0,86 1,5 2,3 63,0 2,6 

T4 7,83 18,34 1,32 0,67 0,45 0,02 0,26 2,4 2,7 90,3 0,8 

T5 8,74 12,92 1,12 0,47 0,98 0,00 0,16 2,6 2,7 94,2 0,0 

T1= solo contaminado; T2= solo de mata; T3= solo mata + solo contaminado; T4=solo mata + solo contaminado 

+ biocarvão; T5= solo contaminado + biocarvão 

Fonte: Autores, 2019. 
 

3.2 AVALIAÇÃO DA PLANTA 

 No que se refere ao desenvolvimento das mudas de I. asarifolia, foi possível 

observar que em relação à altura, até a última medição aos 110 DAT, não houve diferença 

estatisticamente significante entre os tratamentos. Quanto ao nº de folhas, observou-se 

diferença entre as médias dos tratamentos, sendo T3 e T4 os tratamentos que apresentaram as 

médias com maior significância, seguidos de T2 e T1, enquanto o tratamento T5 apresentou a 

menor significância (Tabela 3).  

 Tavares, Oliveira e Salgado (2013) encontraram comportamentos distintos de 

espécies vegetais em relação à contaminação do solo, no que se refere à produção de biomassa. 

Neste caso, a produção de biomassa da planta pode estar associada à tolerância da espécie ao 

contaminante, conseguida através de diferentes adaptações bioquímicas que permitem à planta 

tolerar concentrações elevadas desses elementos.  

Os solos dos tratamentos T3 e T4 apresentaram as melhores faixas de fertilidade, o que 

pode ter contribuído para o melhor desenvolvimento das mudas, além da ação de seus 

mecanismos naturais. A utilização do biocarvão de caroço de açaí como condicionante no 

tratamento T4 proporcionou uma maior disponibilidade de elementos essenciais para a planta, 

como o P.  

Em solos intemperizados, o P pode ser um fator limitante para o estabelecimento de 

muitas culturas, pela alta adsorção desse elemento em óxidos de Fe e Al, tornando-o 

indisponível às plantas (FALCÃO; SILVA, 2004). A elevação na concentração de P disponível 

mediante adição de biocarvão nos tratamentos T4 e T5 pode favorecer o estabelecimento de 
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plantas para fim de remediação em áreas de mineração e/ou maior produtividade em culturas 

de interesse econômico em solos tropicais. No entanto, o aumento excessivo do pH no T5, por 

sua vez, pode ter tornado o ambiente desfavorável para as mudas. Geralmente, na faixa de pH 

6 e 7 ocorre maior disponibilidade da maioria dos nutrientes. Em pH mais elevado, elementos 

como molibdênio (Mo) e cloro (Cl) estão mais disponíveis causando riscos de toxidez às plantas 

e outros nutrientes como boro (B) e N podem ficar indisponíveis paras as culturas (EMBRAPA, 

2005).  

Tabela 4– Médias da altura e nº de folhas das mudas de I. asarifolia aos 10, 50 e 110 dias 

após o transplantio (DAT) 

Tratamento 
Altura (cm) Nº de folhas 

10 DAT 50 DAT 110 DAT 10 DAT 50 DAT 110 DAT 

T1 24,8 a 29,4 b 43,3 a 5,8 a 5,8 bc 13,8 ab 

T2 23,34 a 39,7 a 38,4 a 6,4 a 9,6 c 12,6 ab 

T3 21,48 a 29,1 a 39,4 a 3,8 b 8,0 ab 16,2 a 

T4 21,78 a 30,0 a 41,6 a 3,0 b 7,6 ab 15,8 a 

T5 21,3 a 21,5 b 29,1 a 3,8 b 4,4 c 8,6 b 

CV % 22,54 13,13 24,58 22,79 19,57 24 
*Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey-5% de significância. 

Fonte: Autores, 2019. 

 

4. CONCLUSÃO  

A utilização do biocarvão de caroço de açaí contribuiu para o aumento do pH e da soma 

de base (SB) dos solos, assim como para o aumento de fósforo (P). Em decorrência disso, os 

tratamentos condicionados por biocarvão também apresentaram redução do alumínio trocável 

(Al3+). 

O tratamento utilizando solo contaminado+solo de mata condicionado com biocarvão 

de caroço de açaí proporcionou o melhor desenvolvimento da espécie Ipomoea asarifolia.  

 O biocarvão favoreceu o aumento da fertilidade de solos tropicais e solos oriundos de 

área de mineração. No entanto, é necessária uma adição comedida desse produto em solos com 

pH alcalino, posto que pode diminuir a atividade microbiana assim como pode causar a 

indisponibilização de alguns elementos ou mesmo o excesso de outros, tais como molibdênio 

(Mo) e cloro (Cl), levando ao risco de toxidez das plantas ou limitar seu desenvolvimento.  
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RESUMO 

 

Paragominas é um município que possui a economia baseada em um intenso processo agrícola, 

o que pode provocar a perda das características naturais do solo e possibilitar a ocorrência de 

erosões. Além disso, grande parte da parcela da população rural, sobrevive com a produção das 

casas de farinha instaladas próximas à corpos hídricos. No entanto, apesar da importância 

econômica, no processo de fabricação de derivados da mandioca existe uma problemática 

relacionada à destinação dos resíduos, principalmente os líquidos, denominados de manipueira. 

Esse efluente quando descartado de forma irregular pode contaminar o solo e água, além de 

matar animais e plantas pela presença de cianeto na sua composição, substância que é altamente 

tóxica para os seres vivos. Por esse motivo, o presente trabalho teve por objetivo desenvolver 

um biofertilizante em concentração apropriada para o plantio de feijão-caupi (Vigna 

unguiculata). Foram semeados em 9 caixotes e divididos em 2 sistemas de manejo, fertirrigação 

direta e aplicação foliar, nas concentrações de 0%, 10%, 15%, 30% e 50% de manipueira. Após 

o experimento, foi constatado que o biofertilizante de 10% alcançou melhores resultados, 

enquanto as maiores concentrações prejudicaram o desenvolvimento vegetativo e a infiltração 

no solo. Dessa forma, foi possível utilizar o efluente desse produto em outras finalidades, a fim 

de mitigar os impactos no meio ambiente causados pelo processo de fabricação da farinha de 

mandioca ao promover a aplicação de manipueira como alternativa no melhoramento da 

produção de feijão-caupi. 

 

Palavras-chave: Mandioca. Biofertilizante. Solo contaminado. 

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil é um dos maiores produtores de mandioca no mundo, com cerca de 26 milhões 

de toneladas ao ano (RÊGO et al., 2019). Dentre os estados, o Pará se destaca por compor 48% 

de toda a produção nacional, isso se deve ao fato de a agricultura familiar estar presente em 

grande parte dos municípios paraenses (PIRES; MARTINS, 2018). 

Em Paragominas, o plantio de arroz, feijão, mandioca e milho ainda é mantido entre os 

pequenos produtores agrícolas. Essas culturas visam primeiramente garantir a segurança 

alimentar da família e, quando há excedente de produção, gerar renda monetária para suprir 

outras necessidades da unidade familiar e produtiva. Dentre esses cultivos agrícolas, a mandioca 

é a mais amplamente comercializada sob a forma de farinha (SOARES et al., 2016). 

O processo de fabricação da farinha de mandioca gera resíduos com altos teores de 

cianeto, podendo causar degradação de solos e, também, devido à sua carga orgânica (altas 

concentração de Nitrogênio (N) e Fósforo (P)), causar eutrofização de rios e córregos por 

excesso de nutrientes. Além disso, possui odor desagradável, produzido por microrganismos no 

processo de fermentação do resíduo (BOTASSINI et al., 2017). 

Apesar de haver vários procedimentos que podem ser utilizados para eliminar o grau 

poluidor deste efluente (SILVA; SOUZA; OLIVEIRA, 2018), são poucos os dados sobre o 

potencial contaminante, nutrientes e informações específicas para utilização desse resíduo em 

outros processos para evitar a contaminação ambiental (SOUZA et al., 2015). O que ocorre 

geralmente é que os agricultores familiares muitas vezes desconhecem alternativas de 

gerenciamento desses resíduos, ocorrendo o despejo em locais inapropriados (SOUZA et al., 

2019), o que pode vir a prejudicar o meio ambiente.  

A estrutura do solo tem sido foco de muita preocupação quando se trata de erosão, esta 

ação, embora condicionada por um processo natural, é potencializada pelas atividades 

desenvolvidas no solo, como agricultura e criação de animais (BRIZZI et al., 2017), que aliado 

à perda de qualidade, aumento da compactação e redução da capacidade de armazenamento e 

infiltração de água, este solo nas propriedades rurais passou a ser visto com maior importância 

pelos produtores (MARTINS; SANTOS, 2017). 

Uma solução para tal problema é o plantio de feijão-caupi (Vigna unguiculata) que é 

uma cultura capaz de se desenvolver em curto período de tempo e em solos com deficiência de 

nutrientes, matéria orgânica, déficit hídrico e outras condições limitantes no desenvolvimento 

de qualquer cultivo (SILVA et al., 2019). Além disso, ele pode auxiliar na melhoria da estrutura 

e da capacidade de troca catiônica (CTC) do solo, além de viabilizar adição de nutrientes e 
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matéria orgânica, e ocasionar a minimização da erosão, aumento na infiltração e retenção de 

água (PIRES et al., 2018). 

No entanto, apesar da resistência da planta, é essencial estabelecer uma aplicação de 

nutrientes para refletir na produtividade dos grãos. Dessa forma, o uso de biofertilizantes pode 

ser uma possibilidade para o agricultor, pois a matéria orgânica além de suprir nutrientes, 

favorece as características físico-químicas do solo, sobretudo, no desenvolvimento e eficiência 

de retenção de água (SILVA et al., 2019). 

Nesse âmbito, a manipueira apresenta potencial para produção de biofertilizantes 

naturais por conter macro e micronutrientes e pela capacidade do efluente, como fertilizante, 

aumentar a renda dos produtores rurais (SILVA; SOUZA; OLIVEIRA, 2018). Quanto à 

composição química, ela possui a pontencialidade de ser aproveitada como adubo, devido a 

riqueza em potássio (K), nitrogênio (N), magnésio (Mg), fósforo (P), cálcio (Ca) e enxofre (S) 

(ARAÚJO et al., 2015).  

Com base nesses aspectos, é possível desenvolver um sistema de aproveitamento de 

resíduos de mandioca para a produção de alimentos devido as alterações químicas que o 

biofertilizante pode proporcionar no solo, indicando um potencial tratamento, de modo que não 

resulte em modificações prejudiciais na exaustão e supressão de nutrientes e na qualidade física 

e química (CARVALHO et al., 2017). 

Portanto, com base na ocupação dos solos, o presente trabalho objetivou propor uma 

destinação correta para o efluente gerado na produção de farinha de mandioca no município de 

Paragominas-PA, testando diferentes porcentagens de manipueira na produção de 

biofertilizantes para serem utilizados pelos pequenos produtores como uma forma de evitar a 

contaminação do solo e de corpos hídricos, além de servirem como uma possível fonte de renda 

extra considerando o tipo de solo encontrado na região. 

 

2. METODOLOGIA  

O estudo foi realizado em Paragominas, situada na mesorregião do Sudeste Paraense 

entre as coordenadas 02°24’3,26’’ e 03°50’11,95’’ de latitude Sul e 48°53’19,77’’ e 

46°25’8,47’’ de longitude Oeste (Figura 1).  
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Figura 1 – Localização do município de Paragominas-PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Para a classificação dos solos na área de estudo, utilizou-se os dados da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1999), que dispõem todos os tipos de solos 

identificados no município. A maioria do tipo de solo de Paragominas-PA é do tipo Latossolo 

Amarelo, que apresenta boa permeabilidade e porosidade. No entanto, o uso e ocupação do solo 

podem modificar essas características iniciais (BRIZZI et al., 2017).  

Na elaboração dos mapas temáticos, foram utilizadas as bases de dados do SIRGAS 

2000. Também, foram utilizados o software ArcGis10.1 e o programa de computação gráfica 

CorelDRAW®X7. 

Para as observações no campo, foram preenchidos 9 caixotes de madeira de 50 x20cm 

com o solo da área de estudo, o plantio foi realizado em 6 covas com 3 sementes de V. 

unguiculata em cada uma (Figura 2). 

 

Figura 2 – Distribuição das sementes no caixote 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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As plantas foram sujeitas à dois sistemas de manejo: uma com fertirrigação direta e 

outra com aplicação foliar. Os caixotes com as mudas foram dispostos a céu aberto para resistir 

às variações climáticas que ocorrem naturalmente no local, como chuva, radiação  

solar e ventos. As áreas com aplicação direta foram denominadas de A1, A2, A3, A4 e A5 - 

Figura 3, com concentração de 0%, 10%, 15%, 30% e 50% de manipueira em água potável. 

Para obter o controle da lâmina d’água de 5mm no plantio, um dosador e um regador manual 

foram utilizados. 

 

Figura 3 - Distribuição dos caixotes com aplicação direta de biofertilizante  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Nas áreas de aplicação foliar, os caixotes foram denominados de B1, B2, B3 e B4, 

respectivamente, com 10%, 15%, 30% e 50% de concentração de manipueira em água potável 

e mantiveram-se as mesmas características do sistema de manejo anterior, incluindo a lâmina 

d’água de 5mm, com exceção do modo de a aplicação do produto, onde foi utilizado um 

pulverizador manual. 

Foram avaliadas no processo experimental as possíveis alterações na taxa de 

germinação, na altura das plantas e no desenvolvimento das radículas, realizado 87 dias após a 

emergência das plântulas para as amostragens, as aplicações de biofertilizante foram realizadas 

5 vezes por semana durante todo o desenvolvimento do feijão-caupi. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Referindo-se as características químicas da manipueira, elas são variadas e dependem 

de fatores como: cultivar utilizada, gênero e condições edafoclimáticas do cultivo, tipo de 

tratamento industrial da mandioca e presença de sistemas de processamento do resíduo 

(SOUZA et al., 2015), o que pode ser evidenciado no quadro 1.   
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Quadro 1- Resultados da composição química da manipueira, segundo diferentes fontes bibliográficas 

Parâmetros Barreto 

(2012) 

Duarte 

(2012) 

Melo 

(2010) 

Marques 

(2009) 

Saraiva  

(2007)      
LD² LA³ 

pH 5,83 4,08 ꟷ 4,73 4,85 6,34 

CE¹ (dS m-1) 7,81 ꟷ ꟷ 9,93 ꟷ ꟷ 

Potássio (mg L-1) 5900 1970 1060 3456,3 227,3 102,52 

Fósforo (mg L-1) 667,5 740 198 327,7 17,98 7,18 

Cálcio (mg L-1) 376 240 661 278,3 42,51 44,2 

Magnésio (mg L-1) 1532,3 360 408 617,2 55,37 35,6 

Sódio (mg L-1) 126 460 ꟷ 22,1 ꟷ ꟷ 

Nitrogênio (dS m-1) 1592,3 980 1950 1626,7 17,6 11,6 

Zinco ꟷ 2,6 17 4,89 0,37 0,22 

Manganês ꟷ 2,8 2,4 1,07 4,8 3,61 

Cobre ꟷ 20 1,3 0,64 0,39 0,22 

Ferro ꟷ 10 6,6 7,13 47,24 45,06 

Fonte: Autores, adaptado de Magalhães et al. (2013) 

 

Apesar da grande variação da composição (Quadro 1), Rêgo et al., (2019) afirmam que 

a manipueira pode ser utilizada como adubo, por sua vez, Martins e Santos (2017) observaram 

que o desenvolvimento das plantas é inversamente proporcional ao aumento da concentração 

de manipueira aplicada, resultado em conformidade com o experimento prático. Nesse sentido, 

para a utilização destes resíduos é necessário conhecer os teores de nutrientes, matéria orgânica 

e contaminantes presentes antes de sua aplicação, evitando desperdícios e uso inadequado, ao 

mesmo tempo que contribui para diminuir o lançamento indiscriminado no ambiente que pode 

ocasionar desequilíbrios ambientais (SOUZA et al., 2015). 

O solo da área de estudo se comportou de forma distintas para as porcentagens de 

biofertilizante. A área A2, por exemplo, que foi utilizada a proporção de 10%, apresentou 

melhor resposta ao tratamento em comparação com as outras áreas (Figura 4). Enquanto nas 

áreas de 30% e 50%, o biofertilizante provocou a morte das mudas e/ou o ressecamento das 

sementes e a impermeabilização superficial do solo por prejudicar a infiltração. 

Como observado na figura 4, em relação as aplicações foliares, a área B1 de 

concentração 10%, apresentou maior taxa de nascimento, porém observou-se que a área B2 foi 

a única a conseguir manter o desenvolvimento vegetativo do feijoeiro até a coleta dos dados. 

De modo geral, as aplicações foliares apresentaram menor rendimento no desenvolvimento em 

relação as áreas de fertirrigação direta, assim como apresentação de queimaduras nas 

extremidades das folhas provocadas pela alta concentração de manipueira.  
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Figura 4 – Desenvolvimento das mudas de feijões nas covas de fertirrigação direta e 

aplicação foliar, segundo as diferentes concentrações de manipueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Confirmando as proposições de Silva et al. (2019), o biofertilizante promoveu melhores 

condições para o crescimento e produtividade em culturas sob condições adversas, permitindo 

que as plantas desenvolvam potencial genético e produtivo, e proporcione maior absorção dos 

nutrientes necessários ao desenvolvimento vegetativo, contribuindo para elevação da 

produtividade dessas culturas. Foi possível perceber neste estudo que nas áreas de aplicação 

direta houve aumento significativo da altura dos feijões quando utilizado o biofertilizante 

(Figura 5), pois as áreas A2, A3 e A4 obtiveram maior altura em relação à testemunha absoluta 

A1, mas é válido ressaltar que a área A3, mesmo com desenvolvimento vegetativo, sofreu com 

o ressecamento do solo e das sementes, afetando na taxa de nascimento dos feijões, que foram 

mais baixas. 

Figura 5 – Variação de altura dos feijoeiros, conforme variação de aplicação direta do 

biofertilizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2019). 
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A média do desenvolvimento das radículas também foi influenciado pela fertirrigação, 

que seguiu o aumento da concentração de manipueira (Figura 6). 

 

Figura 6- Média do desenvolvimento das radículas sob diferentes concentrações de 

biofertilizante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019. 

  

Destaca-se que durante a aplicação foliar, o feijoeiro inicialmente apresentou 

amarelecimento, apresentando aceleração no processo de queda e o ressecamento nas pontas 

das folhas nas concentrações que receberam o biofertilizante, principalmente nos tratamentos 

B4 e B5, fator considerável, pois algumas sementes não atingiram o estágio germinativo. Nestes 

tratamentos, os feijoeiros apresentaram amarelamento das folhas, queda e queima das 

extremidades. Nenhum dos indivíduos chegou à fase reprodutiva, impossibilitando a coleta dos 

frutos para a análise da produtividade. 

 

4. CONCLUSÃO 

A aplicação de manipueira na produção de biofertilizante é uma alternativa eficaz, uma 

vez que, foi possível notar o desenvolvimento vegetativo do feijão-caupi, com melhores 

resultados nas concentração de 10% de manipueira em Latossolo Amarelo. 

Logo, o presente trabalho apresenta uma alternativa para o uso dos resíduos gerados, a 

fim de evitar impactos ambientais no solo, na água e, consequentemente, na própria população. 

É válido ressaltar que, apesar da resposta positiva da manipueira no feijão-caupi, a composição 

do efluente por ser muito variável e para a utilização em outras áreas ou culturas, são necessários 

outros experimentos que levem em consideração as características químicas do solo e do vegetal 

antes e após o experimento.  
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RESUMO 

 

A contaminação por metais pesados tem sido tema de diversas pesquisas, uma vez que essa 

contaminação pode prejudicar a saúde e desenvolvimento dos seres vivos e o equilíbrio do 

ecossistema como um todo. A atividade antrópica tem causado distúrbios na biosfera, ao liberar 

rejeitos orgânicos, inorgânicos e metais pesados presentes em grande parte dos rejeitos 

industriais. A busca por alternativas para despoluir áreas contaminadas por diferentes 

compostos tem se intensificado. Mediante o exposto, este trabalho teve por objetivo realizar o 

levantamento do cenário da contaminação de metais pesados nos solos dos biomas brasileiros. 

O levantamento dos metais pesados de maior ocorrência, foi realizado em banco de dados 

disponíveis em plataformas dos seguintes sites: Plataforma Lattes, SciELO, Google 

Acadêmico, utilizando-se as seguintes palavras-chave: Metais Pesados e Solos dos Biomas 

Brasileiros. Observou-se que nos ambientes existentes no Brasil cada solo contém metais 

pesados específicos e o metal pesado de maior ocorrência foi o chumbo. Isto ressalta que o 

cenário de contaminação nos solos dos biomas brasileiros está cada vez maior, afetando fauna 

e flora, necessitando de condições para recuperação desses solos. 

 

Palavras-chave: Contaminação. Ecossistemas. Recursos Naturais. 

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminantes. 

  



 

 

221 

 

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

ISSN 2316-7637 

1. INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo, o Brasil tem experimentado um processo de desenvolvimento 

agressivo e descontrolado. A intensificação das atividades industriais, agrícolas e de 

urbanização, tem provocado a poluição do solo com metais pesados e tem se tornado um 

problema crescente e responsável por sérios problemas ao meio ambiente causando grande 

impacto nos biomas existentes (SENGUPTA; ROYCHOUDHURY; BASU, 2013). 

Entende-se por biomas, o conjunto de vegetação com fauna e flora distintos, 

estabelecidos pelas condições físicas predominantes de determinada região, sejam aspectos 

climáticos, geográficos e litológicos, com uma diversidade biológica singular e própria. Os 

biomas existentes no Brasil são: Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa 

e o Pantanal (VAL; MARCOVITCH, 2019). 

As atividades industriais que contribuem expressivamente para a poluição do solo são a 

mineração e a indústria metalúrgica, que ao promoverem a extração de alguns metais, produzem 

grandes quantidades de rejeitos, muitas vezes com elevados teores de metais pesados tais como: 

Ni, Cr, Cu, Pb, Cd e Zn (BAKER, 1998). 

Relatos de áreas contaminadas por poluentes tóxicos envolvendo atividades humanas 

vêm aumentando significativamente devido principalmente, a disposição inadequada desses 

resíduos originados em processos industriais (SOUZA, 2010). A exemplo disto, citam-se as 

cidades de Mariana e Brumadinho, ambas em Minas Gerais onde houve rompimento de 

barragem que despejou grandes quantidades de rejeitos com metais pesados, prejudicando a 

população local e destruindo o meio ambiente (SANTOS, 2019).  

 Logo, a contaminação por metais pesados tem se tornado tema de diversas pesquisas, 

uma vez que essa contaminação pode prejudicar a saúde e desenvolvimento dos seres vivos e o 

equilíbrio do ecossistema como um todo (RODRIGUES et al., 2016).  

A atividade antrópica tem causado distúrbios na biosfera, ao liberar rejeitos orgânicos, 

inorgânicos e os metais pesados presentes em grande parte dos rejeitos industriais 

(VASCONCELLOS; PAGLIUSO; SOTOMAIOR, 2012). Para o processo de despoluição 

ambiental, a estimativa mundial de gastos está em torno de 25 a 30 bilhões de dólares anuais 

(SOUZA, 2010). 

Mediante o exposto, este trabalho teve por objetivo realizar o levantamento do cenário 

atual da contaminação de metais pesados nos solos dos Biomas brasileiros. 

 

 



 

 

222 

 

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

ISSN 2316-7637 

2. METODOLOGIA 

Para o levantamento de metais pesados de maior ocorrência nos biomas brasileiros, foi 

realizada uma busca nas seguintes bases de dados: Plataforma Lattes Scientific Electronic 

Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, com as palavras-chave: metais pesados, metais 

e metais ocorrentes nos biomas brasileiros. A seleção dos artigos também obedeceu aos 

seguintes critérios: artigos indexados na língua portuguesa e inglesa; em formato de artigos, 

dissertações, teses e entre outros. 

A tabulação dos dados foi produzida em Excel 2016, organizado desta forma, em 

domínios fitogeográficos. Os resultados serão apresentados em forma de gráfico. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os metais pesados não se degradam após serem emitidos, permanecem no ambiente 

durante centenas de anos, afetando a vegetação, correntes de água, animais e os seres humanos. 

Sua ampla utilização é um exemplo de contaminante da indústria de mineração e da indústria 

de processamento de minerais, que, quando descartados podem afetar diferentes ecossistemas 

de forma geral (GOUVEIA; MACRUZ; ARAÚJO, 2015). Lasat (2002), diz que o metal pesado 

oferece maior risco de envenenamento aos seres humanos, especialmente às crianças. 

As atividades de mineração e metalurgia de metais pesados podem contribuir 

diretamente e de maneira significativa na contaminação do ambiente por meio da emissão de 

fumaças contendo elementos metálicos e também pela deposição de rejeitos diretamente ao solo 

(BOSSO; ENZWEILER, 2008). Concentrações elevadas de metais pesados no solo podem 

interferir no ambiente, alterando a produtividade, biodiversidade e sustentabilidade dos 

ecossistemas, além de ocasionar riscos ao meio ambiente (KEDE et al., 2008). 

Dentre os metais pesados existentes, o de maior índice de contaminação nos solos 

brasileiro é ocasionado por chumbo (Figura 1), suas características fazem com que ele seja um 

dos mais importantes metais desde a revolução industrial. Este metal está amplamente 

distribuído no planeta, incluindo sua emissão de fontes naturais como vulcões, intemperismo 

geoquímico e emissões provenientes do mar e emissão de fontes antrópicas, como indústrias 

(ATKINS; JONES, 2006). É o maior contaminante do solo e também o maior problema 

ambiental diante do mundo moderno (GRATAO et al., 2005; SHEN et al., 2002).  

A doença causada pela intoxicação por chumbo é denominada Saturnismo 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). De acordo com Paoliello e Capitanni (2007), o chumbo 

inibe a capacidade do organismo de produzir hemoglobina, afetando várias reações enzimáticas, 

críticas para a síntese da heme. A sua absorção pode induzir à redução do desenvolvimento 
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cognitivo e do desempenho intelectual das crianças e aumentar a pressão sanguínea e as doenças 

cardiovasculares nos adultos (ROCHA, 2009).  

Além de outros metais ocorrentes nos biomas, o cobre tem sido bastante empregado em 

áreas contaminadas. O cobre pode ser encontrado em vários sais minerais e compostos 

orgânicos, apresentando-se na natureza tanto na forma elementar como metálica (PEDROZO; 

LIMA, 2001), sendo utilizado intensamente nas indústrias (catalisador e branqueador), 

tinturaria (mordente), na fabricação de corantes (agente oxidante). É metálico e é utilizado na 

cunhagem de moedas, fabricação de tubos de canalização e fios, peças decorativas etc. Também 

tem aplicação como fungicida, na pintura de cascos de navios, de madeira ou aço; e, como 

inseticida e aditivo dos solos, para evitar que as deficiências de cobre afetem as colheitas. 

(GUIMARÃES, 2013). 

Figura 1- Maior ocorrência de metais pesados nos biomas brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Autores, 2019. 

 

4. CONCLUSÃO 

A contaminação do solo é um crescente problema ambiental que tem como 

consequência a degradação dos diversos compartimentos ambientais, que são interdependentes, 

além da possibilidade de acarretar prejuízos para a saúde humana. 

O meio ambiente sempre foi receptor de vários resíduos e substâncias químicas oriundos 

de processos de industrialização. Desta ação passaram a existir áreas contaminadas e inúmeros 

impactos negativos a saúde humana e ao meio ambientes ocasionados pelos metais devido ao 

seu potencial tóxico e de bioacumulação em águas residuais, solo e sedimento causa 

preocupação significativa, provocando danos às funções do ecossistema.  
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Logo, observa-se que apesar de muitas pesquisas sobre contaminação de ambientes por 

metais pesados, são necessários estudos específicos sobre métodos de descontaminação viáveis 

a um custo menor, a exemplo da fitorremediação, que além de ser um método mais barato e 

menos destrutivo, oferece outras vantagens como a possibilidade de comercialização de 

créditos de carbono, já que a vegetação formada captura o dióxido de carbono do ar e o fixa em 

sua estrutura. Também é possível reutilizar, no caso dos metais, o material fito extraído do solo. 

Após a descontaminação da matéria vegetal, ela ainda pode ser utilizada como biocombustível. 

Assim, as alternativas apresentadas podem ser vistas como uma tecnologia justa e 

completamente sustentável. 
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RESUMO  

 

A contaminação por metais pesados além de prejudicar a saúde humana afeta o crescimento de 

plantas, mas há aquelas que suportam essa contaminação e absorvem o metal do solo. O 

objetivo foi avaliar a produção de matéria seca da raiz e parte aérea de Cenostigma tocantinum 

inoculada com bactéria em rejeito de mineração de cobre (Cu) tratado com composto orgânico. 

O rejeito foi coletado em área de estocagem e o solo em área de mata secundária subjacente a 

mina artesanal. Os tratamentos consistiram de 100% de rejeito de mineração de Cu como 

controle e das misturas rejeito 50% e solo 50%, (v/v); rejeito 50% e composto 50% (v/v); rejeito 

50%, solo 40% e composto 10%, (v/v); associados com e sem inoculação bacteriana. As plantas 

foram colhidas e secas em estufa a 60ºC, durante 72 h e a partir conferidos os pesos secos das 

raízes e partes aéreas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott. A adição de composto não alterou a produção de matéria 

seca da parte aérea, porém aumentou a da raiz. A inoculação bacteriana proporcionou aumentos 

na produção de biomassa da raiz e da parte aérea da planta. O aumento da produção de matéria 

seca da raiz proporcionado pelo composto e o seu potencial incremento de carbono orgânico ao 

rejeito, sugere melhoria com o seu uso, a qual é potencializada pela inoculação com bactérias.  

 

Palavras-chave: Metais Pesados. Microrganismos. Revegetação. 

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 
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1. INTRODUÇÃO  

A mineração tem sido uma atividade crucial no desenvolvimento econômico do estado 

do Pará, onde é encontrada uma das maiores jazidas da região, situada na Serra dos Carajás, e 

considerada umas das maiores do planeta, produzindo ferro, cobre, manganês, ouro, entre 

outros minerais (SIMINERAL, 2019). Todavia, a mineração é uma das principais atividades 

antrópicas que oferecem risco de contaminação ambiental e a saúde humana por metais pesados. 

A contaminação por metais pesados, geram, além de problemas ambientais, efeitos 

negativos ao crescimento de plantas. Mas as plantas também podem auxiliar na restauração 

desses ambientes degradados, removendo ou sequestrando elementos perigosos (KANG et al., 

2018). 

A espécie arbórea Cenostigama tocantinum Ducke, com nome vulgar pau-preto, é 

encontrada em vários estados amazônicos. Esta possui copa frondosa e ampla, podendo chegar 

a uma altura até 20m, sendo considerada uma espécie que pode se desenvolver em locais 

adversos (CRUZ, 2017). Características que tornam a C. tocantinum de interesse para a 

revegetação de ambientes contaminados por metais pesados como as áreas de mineração da 

região.  

Existem diversos métodos para auxilio da recuperação de áreas degradadas, os 

microrganismos estão sendo um dos grandes aliados nesta prática. Além de contribuir para 

fixação biológica de elementos cruciais para o desenvolvimento da planta, a associação de 

bactérias com espécies vegetais pode reduzir a necessidade de fertilizantes na cultura (HIEN et 

al., 2014; JU et al., 2019) e produzir hormônios que impulsionam o crescimento das plantas 

(SANTI; BOGUSZ; FRANCHE, 2013). 

Materiais alternativos como resíduos vegetais e agroindustriais vêm sendo empregados 

como adsorventes naturais para imobilização de íons metálicos no solo, contribuindo para o 

estabelecimento das plantas. Estes materiais vêm se tornando atraentes devido à abundância, 

facilidade de obtenção e custo reduzido (GONÇALVES JÚNIOR, 2013) e que quando 

dispostos em locais inadequados, na maioria das vezes, podem causar poluição.  

Devido a elevada contaminação em áreas degradadas pela mineração, a integração de 

biotecnologias é recomendada para reforçar os efeitos de tratamentos orgânicos e acelerar a 

recuperação do solo e o crescimento da vegetação (SEVILLA-PEREA; MINGORANCE, 

2015). 
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Neste contexto, o objetivo foi avaliar a produção de matéria seca da raiz e parte aérea 

de C. tocantinum inoculada com bactéria em rejeito de mineração de Cu tratado com solo e 

composto orgânico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. AMOSTRAGEM 

A amostragem da vegetação, do solo e do rejeito de mineração foi conduzida em uma 

área de mineração artesanal de Cu localizada no município de Canaã dos Carajás, PA 

(06°24.614' S 049°52.346' W). O rejeito foi coletado em pilhas na área de estocagem de rejeitos 

de uma mina e o solo coletado na camada de 0 a 30 cm de profundidade, em área de mata 

secundária subjacente a mina artesanal. Amostras compostas do solo e do rejeito foram retiradas 

para determinação das concentrações pseudototais de Cu pelo método EPA 3051 (USEPA, 

1994), cuja as concentrações médias do metal no solo foi 451 mg kg-1 e no rejeito artesanal 

acima de 10.000 mg kg-1. 

 

2.2. COMPOSTAGEM E ISOLAMENTO BACTERIANO 

O composto utilizado como tratamento orgânico foi feito de caroço de açaí coletado nos 

pontos de venda da polpa na cidade de Belém e esterco bovino proveniente da criação da UFRA. 

Cerca de 150 kg de caroço de açaí foi triturado e misturado com esterco bovino na proporção 

de 65% (v/v), mantido em leira com 1,5 m de altura com controle da umidade e revolvimento 

a cada 15 dias. A compostagem durou 120 dias e após esse período foi utilizada. 

A estirpe bacteriana utilizada foi isolada das raízes (SURETTE et al., 2003) de planta 

de Solanum torvum coletada em pilha de rejeito na área de mineração artesanal. As raízes foram 

desinfetadas por imersão em álcool 70% durante 2 min e solução de hipoclorito a 3% durante 

3 min, por fim, enxaguadas três vezes com água destilada estéril (BURGES et al., 2017).  

As raízes (1 g de matéria fresca) foram maceradas em 10 mL de solução de água salina 

(0,85% NaCl) (SURETTE et al., 2003), utilizando um almofariz e pistilo, adicionando areia de 

quartzo para melhorar a ruptura da parede e a seguir incubadas à temperatura ambiente em um 

agitador orbital por 1 h. Os extratos foram diluídos em série até 10-3 com solução de água salina. 

Alíquotas de 100 μL de cada diluição foram colocadas em placas, em triplicata, contendo meio 

de cultura 523, conforme proposto por Kado e Heskett (1970). As placas foram incubadas a 

28°C durante 72 h e as análises iniciais das cepas bacterianas endofíticas putativas isoladas, 

consistiram em avaliação macroscópica com base no morfotipo das colônias (cor, tamanho e 
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forma) crescidas em ágar e coloração de Gram. O isolado bacteriano utilizado classificado como 

gram positivo, foi selecionado após teste de promoção de crescimento em plantas de arroz. 

2.3. CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação da UFRA – Campus Belém. Foi 

utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x2, 

com três repetições. Os tratamentos consistiram de 100% de rejeito de mineração de Cu (R) 

como controle e das misturas RS (rejeito 50% - solo 50%, v/v), RC (rejeito 50% - composto 

50%, v/v), RSC (rejeito 50% - solo 40% - composto 10%, v/v), associados com e sem 

inoculação bacteriana. Também foi conduzido dois tratamentos com solo coletado na mata 

adjacente a mina, para verificar a eficiência do isolado bacteriano na promoção de crescimento 

de C. tocantinum. As parcelas foram constituídas de 1 dm3 de cada tratamento correspondente. 

Os tratamentos foram incubados por 60 dias, com umidade próxima a 60% do volume total dos 

poros.  

Após o período de incubação foi feito o semeio de 10 sementes de C. tocantinum por 

vaso. As sementes inoculadas foram previamente microbiolizadas durante 24h em suspensão 

bacteriana a 108 UFC/mL do isolado bacteriano para semeio. Aos 25 dias após a emergência, 

as plantas foram colhidas, enxaguadas em água corrente e água deionizada, secas em estufa 

com circulação forçada de ar a 60ºC, durante 72 h e em seguida conferidos os pesos secos das 

raízes e partes aéreas. 

 

2.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk 

e homogeneidade da variância pelo teste de Bartlett. Os resultados foram submetidos à análise 

de variância e quando significativos pelo teste F, as médias foram comparadas pelo teste de 

Scott-Knott (p < 0,05). Para verificar o efeito da inoculação bacteriana na promoção de 

crescimento da espécie, o teste t de Student (p<0,05) foi aplicado apenas nas plantas cultivadas 

no solo. As análises estatísticas dos dados foram realizadas utilizando o software R 

Environment. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordado com as variáveis avaliadas todos os tratamentos tiveram resultados 

significativos (p < 0,05), exceto pela ausência de interação entre as fontes de variação 

inoculação e tratamento na matéria seca da raiz (MSR) (Tabela 1). 



 

 

231 

 

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

ISSN 2316-7637 

Tabela 1 – Resumo da análise de variância para matéria seca da raiz (MSR) e matéria seca da 

parte aérea (MSPA) de plântulas de C. tocantinum sob efeito de inoculação bacteriana em 

rejeito de mineração de Cu (R) tratado com solo (RS), composto de caroço de açaí (RC) e 

mistura solo e composto de caroço de açaí (RSC) 
CV 

=coeficiente de variação, ** = significativo (p<0,05) e ns = não significativo, pelo teste Scott-Knott 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Os tratamentos com rejeito de mineração de cobre obtiveram os resultados mais baixos 

para matéria seca da raiz (MSR) em relação aos demais, mostrando como o excesso do elemento 

pode diminuir a produção de biomassa radicular (Figura 1). As raízes das plantas são 

geralmente mais afetadas pela toxicidade dos metais pesados, pois é o primeiro órgão a entrar 

em contato com esses elementos e a sentir seus efeitos que vão desde a redução do comprimento 

radicular e produção de biomassa ao escurecimento e morte de raízes secundárias (SINGH et 

al. 2016). Contudo, os efeitos adversos do Cu na produção de MSR de C. tocantinum foram 

minimizados com a adição dos tratamentos, cujo o composto de caroço de açaí (RC) associado 

a inoculação bacteriana obteve o melhor resultado.  

Figura 1 – Matéria seca da raiz (MSR) de plântulas de C. tocantinum sob efeito de inoculação 

bacteriana em rejeito de mineração de Cu (R) tratado com solo (RS), composto de caroço de 

açaí (RC) e mistura solo e composto de caroço de açaí (RSC)* 

 

*Letras comuns não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) 

Fonte: Autores, 2019. 

Fonte de Variação GL MSR MSPA 

Inoculação bacteriana  1 ** ** 

Tratamento do rejeito 3 ** ** 

Inoculação x Tratamento 3 ns ** 

CV (%)  5,57 7,65 
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A produção de biomassa da raiz é significativamente alterada pela introdução de 

compostos orgânicos, aumentando a superfície radicular (REES; STERCKEMAN; MOREL, 

2016). Além disso, o composto de caroço de açaí pode ter melhorado as características físico-

químicas do rejeito reduzindo o efeito tóxico do Cu (SOUZA et al., 2019), tendo proporcionado 

melhor ambiente para o crescimento radicular das plantas de C. tocantinum promovido pela 

inoculação bacteriana no tratamento. 

Os tratamentos com inoculação bacteriana obtiveram resultados superiores aos sem 

inoculação, evidenciando que a inoculação bacteriana traz benefícios para a produção de 

biomassa da raiz da planta. A bactéria promotora de crescimento pode modificar a estrutura do 

sistema radicular (GOSAL et al., 2012), visto que a MSR da espécie nos tratamentos inoculados 

foi maior do que os não inoculados. A utilização de bactérias traz aumento no crescimento e 

desenvolvimento inicial das plantas, comparado com os tratamentos sem inoculação bacteriana 

(YUWONO et al., 2005). As bactérias também promovem o melhor desenvolvimento das raízes 

de plantas em solo contaminado com Cu, pois estimulam seu crescimento, melhoram o estado 

nutricional e produzem agentes quelantes de metais (JU et al., 2019). Assim, a maior produção 

de MSR de C. tocantinum promovido no tratamento RC pela inoculação bacteriana é uma 

característica desejável para a revegetação de rejeito de mineração de Cu, pois além de 

promover maior capacidade de filtragem de metais pesados (Shukla et al., 2011), também 

melhora a fixação da planta no substrato com estrutura desfavorável ao crescimento de raízes. 

Os melhores resultados da matéria seca da parte aérea (MSPA) foram obtidos no 

tratamento com solo, porém não houve diferença entre o tratamento com inoculação bacteriana 

e o sem inoculação (Figura 2).  

A inoculação bacteriana na produção de biomassa aérea foi superior aos tratamentos 

sem inoculação bacteriana, nos tratamentos com o rejeito de mineração e com o composto de 

açaí (Figura 2). A utilização de compostos orgânicos no solo melhora o parâmetro MSPA, 

aumentando a qualidade da planta e o potencial de crescimento inicial (LIMA et al., 2015). Nos 

tratamentos com solo e mistura de solo com composto, não houve diferença estatística entre a 

inoculação bacteriana e a ausência de inoculação bacteriana.  
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Figura 2 – Matéria seca da parte aérea (MSPA) de plântulas de C. tocantinum sob efeito de 

inoculação bacteriana em rejeito de mineração de Cu (R) tratado com solo (RS), composto de 

caroço de açaí (RC) e mistura solo e composto de caroço de açaí (RSC)*  

 

*Letras maiúsculas comparam a inoculação bacteriana e letras minúsculas comparam os tratamentos do rejeito. 

Letras comuns não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

Fonte: Autores, 2019. 

 

4. CONCLUSÃO 

A inoculação bacteriana proporcionou resultados superiores na produção de matéria 

seca da raiz e matéria seca da parte aérea em relação aos tratamentos sem inoculação bacteriana. 

O composto orgânico de açaí mostrou resultados significativos na produção de matéria 

seca da raiz e matéria seca da parte aérea, evidenciando que tal composto proporcionou 

melhorias nas características do rejeito e favoreceu o crescimento da espécie. 

O rejeito de mineração tem baixo potencial para ser revegetado sem a adição de 

composto orgânico e a presença de bactérias, uma vez que a espécie C. tocantinum obteve baixa 

produção de biomassa seca na ausência desses tratamentos. 
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RESUMO  

 

O ecossistema manguezal é considerado um dos mais importantes do planeta devido sua 

transição entre ambientes aquáticos e terrestre o que gera uma pluralidade de nichos ecológicos, 

fauna diversificada, produção de nutrientes, área de reprodução, abrigo e fuga de espécies 

aquáticas e terrestres, além de sua importância socioambiental sendo fonte de sustento para os 

que moram em seu entorno. Entretanto o manguezal vem sofrendo com a errônea conduta do 

homem, no que tange sua educação e comportamento, descarte irregular de resíduos sólidos, 

queimadas e desmatamentos são alguns exemplos, acredita-se que tal comportamento esteja 

atrelado a falta de educação ambiental nas escolas, lugar onde são preparados os cidadãos. 

Sendo assim o presente trabalho visa averiguar a percepção e o conhecimento de alunos antes 

e depois de uma ação de educação ambiental acerca do ecossistema de mangue. Para isso, no 

período de maio a junho de 2017, uma ação educativa foi desenvolvida com um público de 199 

alunos, dos quais 114 do ensino fundamental II e 85 da EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

Assim, aplicou-se um questionário composto por cinco questões subjetivas para verificar os 

conhecimentos pré-existente, após exposição de conteúdo, o questionário foi reaplicado. A 

metodologia utilizada foi a de Pereira, o qual classifica as respostas como Satisfatória, 

Parcialmente Satisfatória e Insatisfatória, desta forma foi possível perceber que os estudantes 

não demonstraram ter conhecimento anterior ao tema manguezal levando-se em conta que a 

maioria das respostas foram consideradas insatisfatórias. Posterior a ação educativa, o 

percentual de respostas Satisfatórias se tornou maioria. Mediante a tais fatos, podemos concluir 

que o trabalho foi eficaz, pois obteve um retorno positivo dos alunos, os quais obtiveram os 

conhecimentos básicos sobre o assunto abordado. 

 

Palavras-chave: Berçário natural. Importância socioambiental. Educação ambiental. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ecossistema de manguezal é caracterizado pela transição entre os ambientes terrestres 

e marinhos, é constituído em condições estuarinas no encontro das águas doces com as águas 

do oceano, em zonas tropicais e subtropicais, suscetíveis ao regime das marés, tendo espécies 

de vegetais e animais característicos a este ambiente (RANGEL, et al., 2017). O manguezal 

possui uma pluralidade de nichos ecológicos, por este motivo abriga uma fauna diversificada 

representada por anelídeos, moluscos, crustáceos, aracnídeos, insetos, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos (SANTIAGO, 2012). Além do mais, esse ecossistema atua como um “berçário da 

natureza”, uma vez que apresenta condições ideais para reprodução e desenvolvimento de 

várias espécies (OLIVEIRA, 2016). 

O mesmo é considerado um dos ecossistemas mais importantes do planeta, pois possui 

funções variadas, como a produção de nutrientes, estabilizador dos processos erosivos, área de 

reprodução, abrigo e refúgio de espécies aquáticas e terrestres (OLIVEIRA E LOUREIRO, 

2019).  Além de ser um ecossistema de grande importância ambiental, possui uma enorme 

relevância socioambiental, pois possibilita a marisqueiros, pescadores e catadores de 

caranguejo e moluscos garantia de subsistência (SILVA, ET AL., 2017).  

Atualmente o manguezal, tem sofrido grandes problemas com ações antrópicas, como 

descarte irregular de resíduos sólidos, queimadas e desmatamento (NASCIMENTO, ET AL., 

2018), o que configura um grande problema para  esse ecossistema. Acredita-se que isso se 

origina pela falta de educação ambiental, onde este é um processo pelo qual o educando começa 

a obter conhecimentos acerca das questões ambientais, onde ele passa a ter uma nova visão 

sobre o meio ambiente, sendo um agente transformador em relação à preservação e conservação 

ambiental (MEDEIROS, 2011).  

Em virtude disso, o propósito deste trabalho é verificar a percepção e conhecimento dos 

alunos antes e depois de uma ação de educação ambiental acerca dos ecossistemas de mangue 

na Escola Estadual Panorama XXI (EEP) situada na região metropolitana de Belém do Pará.  

  

2. METODOLOGIA 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O projeto foi desenvolvido no período de maio a junho de 2017 na Escola Estadual 

Panorama XXI (EEP) localizado no município de Belém. O público alvo da ação educativa foi 

constituído por 114 alunos do Ensino Fundamental II (6º a 9º ano) e 85 alunos das turmas de 
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educação de jovens e adultos (EJA), sendo 3ª etapa (6º e 7º ano) e 4ª etapa (8º e 9º ano) 

vinculadas às disciplinas de Ciências Físicas e Biológicas (CFB). Ao longo do projeto foram 

utilizados os seguintes materiais: papel A4, com as perguntas abertas propostas; lápis ou caneta; 

computador e projetor, para apresentação em slide abordando o tema manguezal e sua 

importância. 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

Utilizou-se a pesquisa quali-quantitativa, sendo desenvolvido a partir da percepção dos 

alunos sobre o ecossistema manguezal. Desta forma, foi aplicado um questionário composto 

por cinco questões subjetivas referentes ao ecossistema estudado, sem nem uma interferência, 

para verificar os conhecimentos pré-existentes, após a exposição de conteúdo o questionário foi 

reaplicado e estes foram comparados com o questionário inicial.  

Adotou a metodologia de Pereira et al.  

(2006), considerando a variedade de respostas dos alunos, foi classificado em três 

categorias: “Satisfatórias”, para as respostas completas onde os alunos demonstraram ter um 

conhecimento significativo do assunto; “Parcialmente satisfatórias”, onde os alunos 

demonstraram ter um conhecimento mínimo a razoável do assunto tratado; e “Insatisfatórias”, 

no caso dos alunos que não tinham o conhecimento sobre o assunto, ou ainda, quando os 

mesmos deixaram as questões em branco. 

Estas categorias de classificação das respostas se refletiram da seguinte forma, nas 

respectivas questões: Questão 01 – “O QUE É MANGUEZAL?” - Foram consideradas 

satisfatórias as respostas que relatavam o manguezal como sendo um lugar/ ambiente/ 

ecossistema ou um conjunto de elementos que o constitui (água, lama, plantas e animais); 

parcialmente satisfatórias as que citavam pelo menos um desses elementos como constituintes 

desse ambiente, e insatisfatórias as respostas que não incluíam as já citadas; Questão 02 – 

“QUAL O PRINCIPAL TIPO DE VEGETAÇÃO DE MAGUEZAL?” – As respostas 

satisfatórias eram aquelas que apontavam a capacidade das plantas viverem na lama e na água 

salgada; parcialmente satisfatórias as que demonstravam que o aluno reconhecia pelo menos 

uma dessas adaptações e insatisfatórias quando citava outros motivos (muitas vezes 

inexistentes) para diferenciá-la de outras plantas. Questão 03 – “QUAIS OS ANIMAIS 

PERTENCENTES AO ECOSSISTEMA MANGUEZAL?” – As respostas satisfatórias 

relatavam três ou mais animais típicos do manguezal; parcialmente satisfatórias quando eram 

citados dois animais e insatisfatórias quando era citado apenas um animal ou animais externos 
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a esse ecossistema. Questão 04 – “QUAL A IMPORTANCIA DOS MANGUEZAIS?” – As 

respostas que citavam o manguezal como fonte de alimento, renda e habitat de várias espécies 

foram satisfatórias e as respostas com apenas uma dessas importâncias foram consideradas 

parcialmente satisfatórias, já aquelas que não correspondiam a nenhuma das opções acima 

foram classificadas como insatisfatórias. Questão 05 – “COM OS PROBLEMAS 

AMBIENTAIS PRESENTES, QUAIS OS PRINCIPAIS IMPACTOS QUE OCORREM NO 

ECOSSISTEMA MANGUEZAL E QUAL A INFLUÊNCIA PARA O HOMEM?” – As 

respostas que citavam dois impactos no ecossistema manguezal e pelo menos uma influência 

para o homem eram consideradas satisfatórias; parcialmente satisfatórias as que citavam um 

impacto no ecossistema manguezal, apenas uma influência para o homem ou respostas 

incompletas e insatisfatórias quando os alunos não correspondiam a nenhuma das opções acima 

ou não responderam a nem uma das perguntas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PERCEPÇÃO SOBRE O MANGUEZAL PREVIAMENTE À AÇÃO EDUCATIVA 

Os resultados dos questionários sobre a percepção prévia dos alunos ( Figura 1) em 

relação ao ecossistema manguezal revelam que a E.E.P. das turmas de EJA e de E.F. não 

demonstraram ter conhecimento anterior sobre o tema manguezal, levando em conta que a 

maioria das respostas foram consideradas como insatisfatórias (Figura 1 e 2). 

Figura 1 – Classificação das respostas a respeito da percepção do ecossistema manguezal das 

turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e EF (Ensino Fundamental) antes da intervenção 

educativa, com base no questionário sobre o ecossistema estudado (Percepção Prévia de 

EJA/EF)7.  

Em relação à Questão 1, em que se perguntou sobre o significado do manguezal, ficou 

claro que mais da metade dos alunos de EJA (56,5%) e a maioria dos de E.F. (88,5%) não 

apresentam conhecimento acerca do assunto. 

 

 

 
7 EJAQ1/EFQ1 (O que é manguezal?), EJAQ2/EFQ2 (Qual o principal tipo de vegetação de 

manguezal?), EJAQ3/EFQ3 (Quais os animais pertencentes ao ecossistema manguezal?), 

EJAQ4/EFQ4 (Qual a importância dos manguezais?) e EJAQ5/EFQ5 (Com os problemas 

ambientais presentes, quais os principais impactos que ocorrem no ecossistema manguezal e 

qual a influência para o homem?). S (Resposta Satisfatória), PS (Parcialmente satisfatória) e I 

(Insatisfatória). 
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Figura 1-Percepção prévia dos alunos a respeito do ecossistema Manguezal 

 

Fonte: Tourinho et al. (2017) 

 

Na Questão 2, na qual se pergunta o tipo de vegetação, foi constatado que a maioria dos 

alunos de ambas as escolas desconhecem a vegetação do referente ecossistema, resultando em 

74% dos alunos de EJA e 96,4% de alunos de E.F. com respostam classificadas como 

insatisfatória, onde uma grande maioria dos alunos imaginam uma vegetação atípica do local 

(“É uma árvore que produz mangas”). 

Quanto à Questão 3, aonde perguntou-se sobre os animais do local, se percebeu que 

grande parte dos alunos de EJA e E.F. não conheciam os animais da região, chegando a citar 

animais de outros ecossistemas (“Leão, macaco”, “Lobo”), obtendo um total de respostas 

Insatisfatórias de 60% EJA e 52,2% de E.F. Porém, pode-se notar que dentre as 5 perguntas, 

essa foi a que mais obteve respostas Parcialmente Satisfatórias (36,5% EJA e 29% EF). 

Na questão 4, referente a importância do manguezal, apenas 6% das respostas da turma 

de EJA foram satisfatórias, pois a maioria (68%) não soube responder à pergunta. 82,5% das 

respostas de turmas de E.F. foram classificadas como insatisfatórias, o que foi influenciado pela 

falta de conhecimento acerca do conceito desde vegetação do mangue, pois muitos 

consideravam a importância desse ecossistema para a colheita de mangas. 

Na Questão 5, aonde os alunos foram questionados sobre os impactos e a influência para 

o meio e para o homem, notou-se que apenas 3,5% de ambas as turmas relataram sobre algum 
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tipo de impacto e suas influências, a maioria (78,9% EJA e 92% EF) não souberam responder 

à pergunta.  

 

a. PERCEPÇÃO SOBRE MANGUEZAL POSTERIORMENTE À AÇÃO 

EDUCATIVA 

Em geral, durante a aplicação do trabalho verificou-se grande aceitação dos alunos. Destes, 

a turma de E.J.A. mostrou maior interesse pelos animais pertencentes ao ecossistema estudado, 

sua importância e aos impactos que este sofre. Em relação à turma de E.F., mostraram-se mais 

interessados ao tipo de vegetação, animais encontrados no mangue e aos impactos que este sofre 

(Figura 2).  

 

Figura 2 - Classificação das respostas a respeito da percepção do ecossistema manguezal das 

turmas de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e EF (Ensino Fundamental) após a 

interferência educativa com base no questionário sobre o ecossistema manguezal (Percepção 

Pós de EJA/EF). 

 

 Fonte: Tourinho et al. (2017). 

 

A Questão 2, na qual perguntou-se o tipo de vegetação, foi constatado que a maioria dos 

alunos da turmas de E.F., 61,5% das respostas referentes ao tipo de vegetação foram 

consideradas satisfatórias.  Quanto à Questão 3, perguntava sobre os animais do local, se 

percebeu que a maioria dos alunos conseguiram obter um grande conhecimento comparado com 

as respostas anteriores do primeiro questionário. 84,7% dos alunos de EJA e 61,5% dos alunos 

de E.F. obtiveram respostas categorizadas como satisfatórias.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

EJAQ1 EJAQ2 EJAQ3 EJAQ4 EJAQ5 EFQ1 EFQ2 EFQ3 EFQ4 EFQ5

S

PS

I



 

 

242 

 

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

ISSN 2316-7637 

A Questão 4 foi referente a importância do manguezal e 43,4% dos alunos de EJA 

responderam significativamente obtendo respostas satisfatórias. Na Questão 5, questionando se 

o aluno sabia sobre os impactos e a influência para o meio e para o homem, notou-se que 51,8% 

dos alunos de EJA e 73% dos alunos de E.F. relataram sobre algum tipo de impacto e suas 

influências, obtendo um grande aumento comparado com as respostas do primeiro questionário. 

Deste modo, podemos perceber o aumento de respostas satisfatórias sobre o tema de 

maior interesse referente a cada uma das turmas. Estes resultados mostraram a importância de 

um levantamento da percepção prévia de estudantes para, segundo Pereira (2005), conseguir 

direcionar a ação educativa, podendo realizar a correção caso consigamos avaliar percepções 

negativas sobre o tema estudado.  

Em relação à Questão 1, a qual perguntou-se à respeito do significado do manguezal, 

ficou evidente que as informações não foram bem compreendidas pelos alunos da EJA sobre 

este ecossistema com 48,3% das respostas parcialmente satisfatórias, mas obteve-se um 

aumento de 22,3% das respostas satisfatórias. Porém os alunos de E.F. conseguiram absorver 

melhor o conceito de manguezal após a interferência educativa, alcançando um total de 44% de 

respostas classificadas como satisfatórias, mas ainda obtendo uma elevada porcentagem de 

respostas insatisfatória (38,5%).  

A Questão 2, na qual perguntou-se o tipo de vegetação, foi constatado que a maioria dos 

alunos da EJA não compreenderam o conceito ensinado, resultando em 43,5% dos alunos com 

respostas Parcialmente Satisfatória, mas 38,8% foi o aumento de respostas satisfatórias sobre a 

vegetação do local. A Questão 4 foi referente a importância do manguezal e os alunos de E.F. 

não conseguiram absorver corretamente a informação passada ou deixaram a pergunta em 

branco, o que acarretou em um total de 57% de respostas Insatisfatórias e apenas 22% de 

respostas Satisfatórias. 

Não foi levada em consideração durante a pesquisa, uma entrevista mais profunda em à 

relação ao histórico de visita dos alunos com o ambiente em questão, pois eles já poderiam o 

ter conhecido, mas no contexto da pouca informação do que é o ecossistema de manguezal, a 

fim de realçar sua importância a partir de uma interação vivenciada pelos mesmos, talvez, 

poderia ter influenciado de forma positiva nas respostas inicialmente.  

Neste sentido, foi analisado que as perguntas compostas pelos temas com menos 

interesse de cada turma obteve maior resultado com respostas insatisfatórias ou parcialmente 

satisfatórias. Assim, semelhante à percepção de Cunha (2000), pode-se notar que apenas a 

explanação dos assuntos não faz com que o aluno consiga adquirir todo o conhecimento 
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esperado, necessitando complementar com aulas práticas e/ou visita a espaços não formais de 

ensino. Soares et al. (2002) realizando oficinas sobre a importância do manguezal, constatou 

um rendimento progressivo, demonstrado pelo grau de interesse dos alunos no decorrer da 

mesma. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Manguezal configura-se como um importante ecossistema da costa litoral brasileira, 

devido suas interações socioambientais complexas. Porém, as ações antrópicas têm por sua vez 

influenciado de forma negativa tais interações, prejudicando o bom funcionamento do mesmo.  

Trazer essas questões para o ambiente escolar como uma ação de educação ambiental 

visando a ampliação do conhecimento da importância deste ecossistema nos levou a realizar 

este trabalho, onde, ficou evidente que o assunto tratado está totalmente fora do domínio de 

ambas as turmas (EJA e Ensino fundamental), pois os alunos demonstram uma grande falta dos 

conhecimentos básicos sobre o assunto.  

Entretanto, foi observado que após a aula ministrada pelo grupo de pesquisa, houve 

melhora nas respostas em relação ao tema abordado, no qual foi constatado através dos 

resultados que os alunos absorveram os conhecimentos básicos sobre este ecossistema.  
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RESUMO  

 

Diante da crise ambiental existente observou-se a necessidade de desenvolver um projeto com 

as turmas de primeiro ano do Ensino Médio da escola E. E. F. M. Severiano Benedito de Souza, 

localizada no município de Santa Maria do Pará. O objetivo deste trabalho foi despertar a 

conscientização e responsabilidade socioambiental dos alunos ao tratar dos cuidados com a 

preservação do ambiente escolar e da comunidade como um todo, enfatizando a questão da 

produção e armazenamento de resíduos sólidos. Metodologicamente a proposta foi conduzida 

em três fases: a primeira correspondente ao levantamento bibliográfico da temática e a 

problematização do tema em questão com os alunos. A segunda fase relacionada ao trabalho de 

campo. Neste, os alunos foram conduzidos para uma observação pedagógica no próprio 

ambiente escolar e depois pelas ruas da cidade. E a terceira e última fase tratou-se da 

socialização e produção pedagógica em sala de aula. Os resultados obtidos sinalizam que 

embora os alunos tenham compreensão da caótica situação que o planeta Terra está exposto, 

muitos não tem consciência de que algumas atitudes no seu dia a dia acabam contribuindo para 

tal degradação ambiental. Assim, entende-se que a Geografia é uma ciência fundamental para 

compreensão do mundo contemporâneo. E para cumprir seu papel de ser uma disciplina voltada 

para formação de cidadãos conscientes, se faz necessário ver o aluno como um ser humano 

concreto, inserido numa sociedade e possuidor de diferentes potencialidades, cujo 

desenvolvimento deve ocorrer de acordo com sua realidade planetária, socioeconômica e 

espacial. 

 

Palavras-chave: Geografia. Meio Ambiente. Responsabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

O mundo vem passando por profundas transformações nas últimas décadas, desde a 

revolução técnico-científica, iniciada nos anos 1970. Vive-se uma época em que as informações 

são transmitidas pelos meios de comunicação com muita rapidez e em grande volume. Essas 

modificações que vêm ocorrendo trazem consigo novos desafios para as escolas e, 

consequentemente, para o professor, principalmente para o que leciona Geografia, pois esse, 

dentre as várias funções tem a de conduzir o aluno a compreender esse mundo em 

transformação, a fim de que possa atuar de maneira crítica diante das complexas questões que 

surgem no seu dia a dia. 

Nessa perspectiva, a Geografia assumiu um papel muito importante enquanto disciplina 

escolar. E ao professor desta área do conhecimento, cabe o desafio de ajudar o aluno a 

compreender a organização e as transformações do espaço geográfico, se sentindo, ao mesmo 

tempo, como agente atuante e modificador desse espaço. Dentre as diversas questões discutidas 

no mundo atual, merece destaque a problemática ambiental de modo geral e a questão dos 

resíduos sólidos de modo particular. 

Um dos grandes desafios da sociedade atual é continuar o processo de desenvolvimento 

dos países e regiões não desenvolvidas de maneira sustentável, isto é, preservando o ambiente 

e não comprometendo o suprimento das necessidades das próximas gerações. Entretanto, nas 

modernas sociedades tecnológicas, na era do consumismo, dos modismos passageiros, da 

rápida obsolescência tecnológica e dos produtos descartáveis, a produção de resíduos atingiu 

cifras alarmantes. 

Nesse contexto foi que surgiu a proposta de desenvolver a discussão sobre a 

problemática dos resíduos sólidos no ambiente escolar, objetivando possibilitar aos alunos 

momentos de reflexão sobre a sua responsabilidade no trato do meio ambiente, dos lugares que 

ocupa tendo como referência o seu dia a dia na escola, como forma de conscientização e 

sensibilização. O recorte espacial escolhido para desenvolver o projeto foram duas turmas de 

1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Severiano 

Benedito de Souza, localizada no município de Santa Maria do Pará, nordeste paraense. 

 A Escola Severiano Benedito de Souza foi selecionada por ser a maior, em termos de 

capacidade de alunos, uma das mais antigas da cidade de Santa Maria do Pará e também por 

atender um público bem diversificado. Contando com alunos que residem na  
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área urbana e na zona rural, bem como, alunos que moram no centro da cidade e outros em 

áreas periféricas, atendendo, assim, membros de diferentes segmentos socioeconômicos e 

espaciais. Assim sendo, buscou-se a partir da problemática dos resíduos sólidos, despertar o 

interesse dos alunos, da comunidade escolar e da sociedade de modo geral, para os problemas 

ambientais conscientizando-os da necessidade de repensar o atual modelo de desenvolvimento 

econômico com práticas de consumo responsáveis e respeito ao meio ambiente, a partir do 

ensino da Geografia 

 

2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se orientações metodológicas que se 

mostraram compatíveis com a natureza do objeto de estudo, tendo em vista os objetivos 

propostos. Assim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para compor o referencial teórico 

desta pesquisa, a partir de Reigota (1994), Carvalho (2011), Jacobi (2003) e outros que tratam 

da Educação Ambiental. Com relação ao ensino de Geografia o aporte teórico foi o seguinte: 

Callai (2003), Cavalcanti (1998), Freire (1987), Oliveira (1991), Santos (2006) e Vesentini 

(1995). 

Por conseguinte, utilizou-se como técnica a pesquisa de campo de natureza qualitativa, 

do tipo estudo de caso, visando à superação dos meios tradicionais de ensino e a compreensão 

melhor do objeto a ser pesquisado. Como instrumentos de coleta de dados, foram usados 

registros fotográficos, observações in locus e entrevistas semi-estruturadas com os alunos da 

escola e moradores da cidade. 

Os trabalhos na escola iniciaram com a apresentação do vídeo “Meio ambiente - 

reciclagem”, um vídeo educacional e de conscientização sobre a importância da preservação 

ambiental e da reciclagem de materiais descartados. Em seguida iniciou-se um debate do tema 

em discussão a partir dos seguintes questionamentos aos alunos: vocês já observaram o que 

produzem de resíduos sólidos por dia? Será que é possível reduzir a produção de resíduos? 

Saberiam dizer para onde vão os resíduos que produzem? 

O segundo passo foi o trabalho de campo, a partir da metodologia de estudo do contexto 

local. Nesse momento, os alunos foram conduzidos para uma observação pedagógica, 

primeiramente no próprio ambiente escolar e depois pelas ruas da cidade, passando pela praça 

principal da cidade, centro comercial e retornando à escola, para que observassem e analisassem 

questões como: as pessoas estão cuidando dos resíduos sólidos? existem locais apropriados para 
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depositá-los? as pessoas costumam jogar os resíduos nas ruas? Dentre outros aspectos que 

foram observados no decorrer do trabalho. 

Durante a atividade de campo as turmas foram divididas em pequenos grupos de cinco 

e/ou seis alunos com vistas a condução de um trabalho com eficiência. Ao longo do trajeto, 

alunos e alunas utilizaram o celular para registrarem fotos e filmagens. Os discentes foram 

orientados também a conversar/entrevistar diferentes pessoas para que obtivessem mais 

informações sobre o tema em discussão.  

Para concretizar todo o processo fez-se um momento de socialização em sala de aula a 

partir dos resultados obtidos e observados no trabalho de campo. Nesse momento, mediados 

pelo professor, cada grupo apresentou para toda a turma os registros realizados durante o 

trabalho de campo. Na apresentação os alunos utilizaram fotos e vídeos e expuseram o que 

ouviram e perceberam das pessoas entrevistadas. Foram utilizados também durante as 

apresentações mapas, globo e maquetes produzidos pelos próprios alunos com material 

reaproveitável.. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Notou-se que embora esses adolescentes e/ou jovens tenham clareza e compreensão da 

desastrosa situação ambiental que o planeta Terra está exposto na atualidade, muitos deles não 

tem consciência que algumas atitudes no seu dia a dia acabam contribuindo para tal degradação 

ambiental. Com o trabalho de campo, que os alunos tiveram a oportunidade de analisar e 

constatar como as pessoas estão lidando com os resíduos sólidos produzidos.  

Na escola, por exemplo, perceberam que ainda é possível encontrar embalagens diversas 

(bombons, salgadinhos etc) fora das lixeiras, localizados nos corredores ou mesmo nas salas de 

aula. Os alunos relataram também que muitas pessoas continuam jogando lixo nas ruas, praças 

e terrenos abandonados. Tais ações geram diversos problemas como: odores desagradáveis, 

poluição visual, a proliferação de insetos, doenças entre outros. 

Observou-se também que a cidade não possui uma coleta regular dos resíduos sólidos. 

A prefeitura dispõe apenas de um caminhão compactador, o qual não é suficiente para a 

quantidade de habitantes. Para complementar o serviço de coleta são utilizados  

caminhões caçamba. Não existe coleta seletiva. O destino final desses resíduos é o “lixão” 

localizado no Gavião, um bairro periférico, onde, sem nenhum tratamento, sem medidas de 

proteção ao meio ambiente ou a saúde pública, transforma-se em criadouros de insetos, ratos, 

além de causar impactos negativos a água, ao solo e a aparência local. 
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Outro aspecto comentado foi que as garrafas plásticas (pet), os vidros, o papelão, as 

latas de alumínio e os sacos plásticos são os materiais mais presentes nas ruas da cidade. 

Verificou-se ainda, como hipótese levantada pelos alunos, que se houvesse mais caminhões 

diariamente fazendo a coleta desses resíduos esse problema diminuiria de forma significativa. 

Alguns alunos comentaram também sobre o “lixão” da cidade, ressaltando que o mesmo deveria 

receber mais atenção por parte do poder público. 

Os resultados obtidos com a execução do projeto foram, em geral, muito satisfatórios. 

A participação dos alunos nas atividades propostas e nos debates em sala de aula foram muito 

expressivas e significativas (ver figuras 1 e 2). Vários alunos relataram que a partir de então 

estão modificando seus hábitos, não só quanto à produção de resíduos sólidos, como também 

em relação ao consumo de água, reduzindo o tempo de banho, e outros atos simples, mas que 

no final podem fazer a diferença. 

Figura 1 - Apresentação dos trabalhos dos alunos do 1º ano B 

 
Fonte: Aquino, 2019. 

 

Figura 2- Apresentação de trabalhos dos alunos do 1º Ano A 

 
Fonte: Aquino, 2019 
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Percebeu-se que envolvendo os jovens no processo de construção do conhecimento, 

além de tornar o trabalho em sala de aula mais dinâmico e motivador proporciona também uma 

aprendizagem relevante, pois os alunos conseguem se perceberem como cidadãos capazes de 

compreender e intervir no ambiente e nas questões políticas, econômicas e sociais, não somente 

na sua realidade imediata como em escalas mais amplas. 

Vive-se em um mundo que surpreende cotidianamente com novas formas de 

organização de produção e de consumo, inovações tecnológicas, novos conflitos que redefinem 

as relações de poder entre países e, ainda, problemas ambientais de dimensão planetária que 

lançam os desafios inéditos à humanidade. Nessa perspectiva, a Geografia, enquanto ciência 

tem muito a contribuir para a compreensão desse novo mundo cada vez mais complexo e veloz 

nas transformações. 

Com as atividades desenvolvidas durante o processo foi possível trabalhar os conceitos 

fundamentais da Geografia, como: lugar, território, paisagem, espaço geográfico entre outros. 

Assim como alguns conceitos relacionados a Educação Ambiental, a saber: sustentabilidade, 

meio ambiente, responsabilidade socioambiental etc. Destaca-se que houve ainda a parceria de 

professores de outras disciplinas (História, Biologia, Educação Física), e o apoio da equipe 

pedagógica da escola. No entanto, acredita-se que se o projeto fosse pensado para um período 

mais longo, outras questões socioambientais também seriam abordadas. 

Na finalização das atividades foi realizado um acordo entre professores e alunos das 

turmas que participaram do projeto, denominado “combinados”, objetivando desenvolver uma 

campanha junto aos demais alunos, voltada para conscientização e sensibilização acerca da 

importância de se preservar o meio ambiente, dentre eles o ambiente escolar, chamando atenção 

para os devidos cuidados com o descarte de resíduos sólidos afim de se ter uma escola de 

qualidade, incluindo em seu aspecto físico. 

Decidiu-se tem conjunto, que o projeto deve continuar com uma gincana ecológica 

prevista para o segundo semestre de 2019, coordenada pelos professores e pelos alunos das duas 

turmas participantes do projeto (1º Ensino Médio A e B), envolvendo também todas as turmas 

da escola e o maior número de disciplinas possível. A intenção é que essa mensagem de 

conscientização e sensibilização quanto aos problemas causados pelo descarte aleatório de 

resíduos sólidos, além de outras questões que envolvem a problemática ambiental possa 

alcançar toda a comunidade escolar, contribuindo para a formação de cidadãos ativos, 

comprometidos com a construção de um espaço mais ético, menos desigual, de uma sociedade 

mais tolerante, mais humana e mais solidária. 
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4. CONCLUSÃO   

A finalidade da escola é formar cidadãos críticos, com uma visão de mundo que lhes 

permita participar ativamente da sociedade, ou seja, indivíduos capazes de entender os fatos 

que ocorrem no mundo, interpretá-los e estabelecer relações não só entre esses fatos, mas 

também entre eles e a realidade do local onde vive. Para tanto, acredita-se que a Geografia e a 

Educação Ambiental podem desempenhar um papel fundamental na formação desses cidadãos. 

E foi com essa perspectiva que desenvolveu-se um projeto nas turmas do primeiro ano do 

Ensino Médio A e B, da escola Severiano Benedito de Souza, no município de Santa Maria do 

Pará, com o intuito de promover a sensibilização e a conscientização dos alunos em relação a 

problemática ambiental.  

Nessa lógica, acredita-se que é fundamental que os alunos se identifiquem como parte 

integrante do meio ambiente, para que reconheçam que os problemas que afetam a natureza 

também os atingem. As atividades realizadas objetivaram trabalhar a responsabilidade dos 

alunos no tratamento com o mei como forma de conscientização e sensibilização. Os resultados 

foram bastante satisfatórios, pois, muitos alunos relataram mudanças de hábitos e de pensar 

sobre a temática, assumindo o compromisso de se tornarem agentes multiplicadores da proposta 

do uso consciente dos recursos naturais, adotando inclusive, práticas positivas para diminuir os 

problemas causados pelas atividades antrópicas ao contexto ambiental.  

De forma sintetizada, as atividades desenvolvidas com os alunos englobaram a 

apresentação de vídeo, a realização de estudos do meio, conversações e debates a partir de 

questões reflexivas, com o objetivo de levá-los a compreender os problemas causados pelo 

descarte inapropriado de resíduos sólidos, confrontando os conteúdos da Geografia abordados 

sobre o tema, com a realidade socioambiental em que eles encontram-se inseridos. 
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RESUMO  

 

O presente artigo teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico com o intuito de 

analisar como a Educação Ambiental vem sendo abordada na formação acadêmica com o 

intuito de identificar metodologias para o ensino de Química sobre temáticas relevantes que são 

pouco apontadas, mas de extrema relevância. Sendo assim, este trabalho fundamenta-se em 

uma análise contextualizada, por meio das produções científicas: “A educação ambiental na 

formação acadêmica de professores.”, “Educação ambiental na formação profissional de 

professores de Química.” e “Educação ambiental na formação inicial de professores.” Desta 

maneira, analisou-se a dificuldade enfrentada devido alguns entraves durante o processo, além 

disso, o papel do educador é fundamental para ampliar o horizonte dos alunos. Sendo assim, 

pode-se perceber, a importância de temáticas ambientais, seja na formação inicial ou na 

formação continuada, para os profissionais da educação, frisando o ensino de Química. 
 

Palavras-chave: Ensino de Química. Formação de Professores. Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

A preocupação com o meio ambiente eclodiu na contemporaneidade a partir da década 

de 70 do século passado, tendo como principal panorama a interferência antrópica no meio 

ambiente, haja vista que o homem continuou agindo como se os recursos naturais do planeta 

Terra fossem infinitos. Entretanto essa ideia foi totalmente errônea e buscou-se encontrar uma 

alternativa para que os cidadãos pudessem perceber o quão perigoso estava se tornando esse 

modo de viver na natureza.  

A crise ambiental que já era evidente na década de 1960, só veio a 

agravar-se ao longo das décadas, em função de uma série de desastres 

e desequilíbrios ambientais, passando a constituir fator de maior 

preocupação dos Estados e da comunidade científica, levando-a a 

repensar novas estratégias para o trato desta problemática de ordem 

mundial (PASSOS, 2009) 

 

Na atualidade pode-se perceber uma maior preocupação, principalmente em âmbito 

educacional de professores, relacionando temáticas voltadas à Educação Ambiental, no entanto, 

ainda há muito a se trabalhar. Segundo Wuillda et al. (2017): 

A Educação Ambiental (EA) mostra-se como uma alternativa para 

promover mudanças de atitudes na relação da sociedade com a natureza, 

possibilitando um processo educativo que esteja voltado para formação 

de sujeitos críticos que busquem a preservação da vida do planeta e 

melhores condições sociais para a existência humana. 

 

A LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999, conhecida como a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA) afirma que a Educação Ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

A Carta da Terra (1992) afirma que um dos princípios básicos trata-se de respeitar e 

cuidar da comunidade da vida de maneira que se vá construir sociedades democráticas que 

sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas, além disso assegura que as comunidades 

em todos níveis garantam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e proporcionem a 

cada um a oportunidade de realizar seu pleno potencial.  

Sabe-se a importância da educação ambiental na formação de professores e, embora a 

educação seja uma via de mão dupla entre ensinar e aprender, vale ressaltar que o educador 

serve de inspiração para os alunos em sala de aula, assim, pode-se observar a importância desse 

educador estar bem preparado em vários aspectos, para então, repassar informações relevantes 
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acerca da EA, de maneira eficaz, sensibilizando assim, os seus alunos. Chaves e Farias (2005) 

afirmam que: 

A consciência ecológica não nasce no vazio. Ela emerge, antes de tudo, 

de uma realidade: a poluição, a fome, as desigualdades sociais, a 

interferência do sistema econômico no sistema ecológico, a 

deterioração da qualidade de vida, a degradação do meio ambiente, a 

ocupação desordenada do espaço ambiental. 

A partir disso o ensino de Química tem muito a oferecer, no que se trata de Educação 

Ambiental, desde o nível molecular, até as mais variadas reações químicas que ocorrem no 

meio ambiente.  

O ensino de Ciências em geral, e em especial de Química, deve 

apresentar uma preocupação com aspectos relativos à cidadania 

utilizando temas de interesse social, derivados do cotidiano, associando 

aspectos tecnológicos e socioeconômicos. Deve-se procurar transmitir 

o conhecimento químico juntamente com uma formação crítica, que 

permita a reflexão sobre suas implicações sociais e ambientais 

(SANTOS, 2014) 

As temáticas voltadas com vertentes visando o meio ambiente são reconhecidas pelo 

MEC (Ministério da Educação e Cultura) como temas transversais, sendo assim, podem ser 

trabalhadas a partir de diversas vertentes. Segundo Fracalanza (2013):  

Uma nova  forma  de  ação  educacional  deve  proporcionar  um  

movimento  que  busque  integrar  a  questão ambiental  com  o  sistema  

educacional,  procurando  transformar  práticas  tradicionais  de  ensino  

em  práticas  que  possam: contemplar  a  busca  de  solução  para  os 

problemas  ambientais  mais  urgentes vividos pelas populações; 

mostrar os limites e as possibilidades de mudanças para a melhoria da 

qualidade de vida. 

Desta maneira, objetiva-se identificar de quais maneiras a Educação Ambiental vem 

sendo discutida em âmbito de formação acadêmica de professores, mais precisamente os de 

Química, quais os meios de ministrar temas que possuem vertente ambiental, e que muitas vezes 

não são bem abordados, principalmente na educação básica, embora estejam no dia a dia dos 

alunos. Sendo assim, pautou-se em uma pesquisa de cunho bibliográfico com o intuito de 

contribuir na formação/prática docente, além do processo de ensino-aprendizagem.  

2. METODOLOGIA 

Este trabalho baseou-se através de uma pesquisa de cunho bibliográfico, o qual se 

entende como um estudo do tipo documental qualitativo. Sendo assim: 
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O conceito de análise bibliométrica se baseia na evidenciação 

quantitativa dos parâmetros de um conjunto definido de artigos 

(portfólio bibliográfico) para a gestão da informação e do conhecimento 

científico de um dado assunto (LACERDA, ENSSLIN E ENSSLIN, 

2012.) 

A partir disso, foram pesquisados e analisados os seguintes periódicos: “A educação 

ambiental na formação acadêmica de professores.”, da autoria de Vanessa Marcondes de   

Souza,“Educação ambiental na formação profissional de professores de Química.”, escrito por 

Rosana Franzen Leite. Além deles, também foi analisada a dissertação intitulada: “Educação 

ambiental na formação inicial de professores.”, de Clélio Estevão Thomás. 

Portanto, utilizou-se como critério para seleção, leitura e análise dos periódicos aqueles 

que apresentassem uma relação plausível entre as temáticas abordadas em questão: Educação 

Ambiental e o Ensino de Química, procurando as metodologias que possam ser utilizadas, quais 

são as principais dificuldades e desafios enfrentados, assim como as necessidades de ensino-

aprendizagem. Haja vista que, entende-se a dificuldade enfrentada em âmbito educacional 

diante de diversas vertentes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As três produções científicas que foram analisadas estão voltadas ao aspecto 

educacional atrelado também a questões envolvendo a EA. Logo, o propósito é, justamente, 

analisar as abordagens e visualizar o que cada uma propõe acerca das temáticas em estudo. 

Dessa maneira, o periódico “A educação ambiental na formação acadêmica de 

professores”, ressalta a importância da EA na formação, haja vista que o professor é um 

excelente agente de transformação social, sendo muito importante perante a necessidade do 

imediatismo de se trabalhar as questões ambientais em salas de aula.  

Apesar de ser uma exigência legal, a Educação Ambiental deve ser 

trabalhada de forma prazerosa, ainda que difícil de ser desenvolvida, 

pois requer atitudes concretas, como mudanças de comportamento 

pessoal e comunitário, tendo em vista que para atingir o bem comum 

devem-se somar atitudes individuais (NARCIZO, 2009). 

Em relação à educação, o docente tem nas mãos a responsabilidade de agir como sujeito 

em meio ao mundo e de ensinar para seus educandos o conhecimento acumulado 

historicamente, dando-lhes a oportunidade de também atuarem como protagonistas na 

sociedade (BULGRAEN, 2010). 
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Além disso, o trabalho mencionado demonstra um empecilho devido a fragmentação 

dos saberes e das ciências, sendo que, um ponto chave de todo esse trabalho está relacionado a 

aspectos interdisciplinares.  

O segundo texto “Educação ambiental na formação profissional de professores de 

Química” procurou investigar se a EA é contemplada nas aulas de Química do ensino médio, e 

se os professores receberam suporte necessário tanto na formação inicial quanto na formação 

continuada para atender tais perspectivas educacionais. Portanto, cursos de formação 

continuada têm o papel, entre nós, não só de garantir a atualização dos professores, como 

também de suprir deficiências dos cursos de formação (CUNHA E KRASILCHIK, 2000). 

A partir do trabalho acima se pode perceber a preocupante lacuna existente deixada pela 

formação acadêmica e continuada, pois a maioria dos professores entrevistados por 

questionários/entrevistas alegaram não terem visto o suficiente sobre a EA em sua formação.  

O professor como profissional atuante e mediador do conhecimento deve estar em 

contato direto com o estudante, buscando alternativas que possam levar a uma mudança de 

visão deste estudante em relação ao ensino da Química (SOUZA ET AL., 2017). 

 No entanto, essa realidade pode ser mudada, porque a Química é uma das disciplinas 

que fazem parte do tripé das Ciências Naturais, e dentro da mesma pode-se trabalhar diversas 

temáticas envolvendo EA, principalmente dentro da área de estudo relacionada a “Química 

Ambiental”, tratando de diversos fenômenos naturais que foram agravados pelo homem, a 

exemplo do Efeito Estufa e seus diversos gases. 

A Química Ambiental é, hoje, reconhecida como o maior e mais natural 

exemplo da inter multidisciplinaridade da Química como ciência exata 

[...] as questões abordadas que digam respeito a processos naturais e/ou 

afetados por ações antrópicas, quer da atmosfera, hidrosfera e 

geosfera/pedosfera, têm de ser tratadas de forma holística ou integrada 

(MOZETO E JARDIM, 2002). 

O terceiro trabalho científico analisado trata-se de uma dissertação de mestrado 

denominada “Educação ambiental na formação inicial de professores”, no qual objetivou 

investigar as melhores maneiras de se inserir a EA nos cursos de Licenciatura, assim como a 

necessária formação do educador e que essa ação ocorre com o que ele cita no texto como uma 

“ambientação curricular” a partir de vertentes da EA. Afinal, Delizoicov et al. (2002) afirmam 

que: 

Segundo o professor representa um papel imprescindível e 

insubstituível no processo de mudança social, portanto, é preciso 

investir em sua formação e em seu desenvolvimento profissional pois o 

processo de melhoria do ensino inicia com o professor. 
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A partir da leitura das três produções, pode-se analisar que ambas se voltam a um quesito 

em comum: a discussão da importância de ajustes e melhorias em âmbito educacional, assim 

como, a urgência de se trabalhar melhor a EA, seja na formação inicial ou continuada, seja em 

um tema interdisciplinar ou especificamente de Química. 

 

4. CONCLUSÃO  

A partir desse artigo pode-se perceber a importância da temática em questão, afinal 

existem diversas produções que abordam a necessidade de se trabalhar EA nos cursos em geral, 

principalmente nas licenciaturas, no entanto, pouco se encontra as que destacam maneiras de 

se utilizar de metodologias na vertente do Ensino de Química. Pode-se afirmar que ainda é 

necessária a melhor preparação de educadores, seja na formação inicial ou na formação 

continuada, para assim, os profissionais da educação, das Ciências e da Química servirem de 

inspiração cada vez mais aos seus alunos, trabalhando a EA, de maneira a sensibilizar e 

demonstrar toda essa percepção no cotidiano dos mesmos. Afinal, a EA surge como um 

processo educativo contínuo que norteia a uma coletânea de saberes ambientais, pautados em 

valores éticos e de convívio em sociedade, no qual se instiga a autocrítica para que os alunos 

possam repensar seus valores.  
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RESUMO  

 

A atividade antrópica em bacias hidrográficas frequentemente gera efluentes que poluem cursos 

d’água e tendem a gerar problemas ambientais diversos. Uma ferramenta muito útil para 

auxiliar a avaliação desses problemas é a modelagem matemática. No presente trabalho, 

utilizou-se a equação de concentração de poluentes para regime permanente junto com o 

modelo de Saint-Venant 1-D. O igarapé Paricatuba foi utilizado para análise da dispersão de 

poluente, este fica localizado na bacia hidrográfica do rio Paricatuba no Estado do Pará. O 

modelo de dispersão de poluente teve como objetivo analisar e simular o comportamento dos 

poluentes liberados em um rio e a capacidade do mesmo de diluir a concentração em função da 

velocidade e do espaço percorrido. Quando aplicado o modelo, o mesmo gerou resultados de 

concentrações de poluentes para o igarapé Paricatuba, onde se observou a alta capacidade de 

diluição do mesmo, dado ao rápido decaimento das concentrações do poluente. 

 

Palavras-chave: Recursos Hídrico, Concentração, Bacias Hidrográficas  

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Decorrente dos impactos ambientais oriundos das atividades antrópicas em bacias 

hidrográficas, é comum a geração de efluentes variados. Os cursos d’água são usados para fazer 

a dispersão de produtos químicos ou orgânicos afastando-os do local onde foram produzidos e 

despejados. Consequentemente, a água do corpo receptor, com qualidade alterada, torna-se 

inapropriada para diversos fins, podendo gerar problemas à saúde pública e originar 

desequilíbrios ambientais. 

De acordo com Nascimento e Heller (2005), o controle da poluição dos recursos hídricos 

é um problema complexo, quando se coloca em questão as peculiaridades, tais como a não 

uniformidade da distribuição espacial e temporal da água. Dentro desse contexto, modelos 

matemáticos, ajustados a realidade podem colaborar com a análise da qualidade da água. Nesse 

aspecto, encaixam-se os casos de transporte de poluentes em cursos de água naturais. A equação 

de advecção-dispersão é bastante utilizada em sua forma unidimensional para prever as 

distribuições espacial e temporal da substância dissolvida (DEVENS ET AL., 2006). 

Esses modelos de dispersão de poluentes têm como objetivo analisar e simular o 

comportamento dos poluentes liberados em um rio e a capacidade do mesmo de diluir a 

concentração com o passar do tempo, em função da velocidade e do espaço percorrido. As 

simulações mostram-se especialmente úteis quando se busca definir o nível de tratamento dos 

resíduos compatível com a qualidade exigida para a água do corpo receptor, ou quando se visa 

encontrar o ponto mais adequado de lançamento do efluente de modo a causar o menor impacto 

possível. Conhecer bem a capacidade de um curso d’água para dispersar poluentes é uma 

necessidade básica para se compatibilizar condições de lançamento de efluentes e controle de 

qualidade da água, buscando atender às disposições presentes na Resolução CONAMA nº 357 

(CONAMA, 2005). 

Desse modo, a modelagem matemática vem sendo utilizada como uma importante 

ferramenta para auxiliar na solução desses problemas, através da aplicação de equações 

matemáticas para a simulação de transporte de poluentes, dispersão e transformações baseadas 

em modelos hidrodinâmicos. Modelos de transporte 1-D são geralmente escolhidos para 

previsões em tempo real da dinâmica espaço-tempo de um poluente em redes fluviais. Embora 

simples, a maioria dos modelos 1-D são capazes de simular soluções hidráulicas complexas de 

multialcance (LAUNAYA et al., 2015. Desses modelos, destaca-se para a simulação da 

dispersão de poluentes e qualidade da água as equações de Saint-Venant. 
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Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar a dispersão de poluentes no 

igarapé Paricatuba, utilizando a equação de concentração de poluentes para regime permanente 

junto com o modelo de Saint-Venant 1-D. A pesquisa irá verificar a capacidade de 

autodepuração do igarapé, e utilizará como dado de entrada para o modelo de dispersão os 

valores obtidos pelo modelo de Saint-Venant 1-D. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado em um trecho da bacia hidrográfica do Igarapé Paricatuba (Figura 

1), com área de 111,812 km². A bacia está localizada no município de Santa Barbara do Pará, 

região metropolitana de Belém, possui cerca de 20 mil habitantes de acordo com o IBGE 

(2011). 

Figura 1 - Localização da bacia do rio Paricatuba. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

2.2. MODELAGEM FLUVIAL 

 

A modelagem fluvial serve para determinar o padrão de correntes em corpos d’água em 

superfície livre, como águas costeiras, baías, sistemas estuários, rios, lagoas, lago e 

reservatórios.  
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Esses modelos variam muito em complexidade, desde unidimensionais (1-D), passando 

para modelos bidimensionais (2-D) e até tridimensionais (3-D). 

A Equação 1 expressa a conservação da massa e a Equação 2 a conservação da 

quantidade de movimento. Além da hipótese de escoamento 1-D, o modelo também considera 

que o escoamento é estacionário, incompressível e fluvial. 

 

                              𝑢
𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ ℎ

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0        

 (1) 

 

                                  𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝑛2𝑄2

𝐻
4
3

= 0       

 (2) 

Em que: 

𝑢 – Velocidade em função de x (m/s); 

ℎ – Nível d’água em função de x (m);  

𝐻 – Altura da coluna d’água (m); 

𝑥 – Coordenadas longitudinais (m); 

𝑔 – Aceleração da gravidade (m/s2); 

𝑛 – Coeficiente de Manning (-); 

𝑄 – Vazão (m3/s). 

Como o modelo é composto de um sistema de duas equações diferenciais, necessita-se 

de duas condições de contorno. Nesse caso, o problema assemelha-se a um problema de valor 

inicial, no qual parte-se do ponto inicial com toda a informação sobre a solução do sistema, 

sendo u e h as incógnitas. Na Figura 2, é mostrado o curso d’água do igararé, para o qual são 

conhecidas as condições de contorno. 

Figura 2 - Local de coleta de dados 

 
Fonte: Autores, 2018. 
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2.3. MODELAGEM MATEMÁTICA 

No trabalho de Genuchten et al.(2013),foram trabalhadas soluções unidimensionais com 

condição de entrada de terceiro tipo. Foi considerada uma equação de advecção-dispersão para 

um contaminante sujeito a uma combinação de decomposição de primeira ordem e produção 

de ordem zero para representar uma variedade de reações físicas, químicas ou biológicas: 

                           
𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷𝑥

𝜕𝐶

𝜕𝑥²
− 𝑢

𝜕𝐶

𝜕𝑥
−  𝜇𝐶 + 𝛾      

 (3) 

 

Em que: 

𝐶 – Concentração (𝜇g/m³); 

𝑡 – Tempo (s); 

𝐷𝑥 – Coeficiente de dispersão longitudinal (m²/s); 

𝑥 – Coordenada longitudinal (m); 

𝑢 – Velocidade longitudinal (m/s); 

𝜇 – Taxa de decaimento de 1ª ordem (s-1); 

𝛾 – Termo de produção de ordem zero. 

 

No estudo foi assumido que 𝜇 e 𝛾 são zero ou sempre positivos. A Equação 3 foi 

resolvida para as seguintes condições de contorno: 

 

             𝐶 (𝑥, 0) = 𝑓(𝑥)         (4) 

            (𝑢𝐶 − 𝜔𝐷𝑥
𝜕𝐶

𝜕𝑥
) = 𝑢𝑔(𝑡)        (5) 

           
𝜕𝐶

   𝜕𝑥
(∞, 𝑡) = 0  ou   

𝜕𝐶

𝜕𝑥
(𝐿, 𝑡)        (6) 

 

Para o presente trabalho, foi utilizada a solução analítica em que a condição de contorno 

tem que 𝜔 = 0. Essa solução foi apresentada como terceiro caso de análise no trabalho de 

Genuchten et al. (2013). 

A solução é de curso estável para um domínio semi-infinito com uma concentração de 

entrada de terceiro tipo 𝐶0 e decaimento de zero e primeira ordem. Essa solução analítica pode 

ser escrita como: 
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            𝐶(𝑥) =  
𝛾

𝜇
+ (𝐶0 −

𝛾

𝜇
) (

2𝑢

𝑢+ 𝜉
) exp [

(𝑢− 𝜉)𝑥

2𝐷𝑥
]          (7) 

 

 

Em que: 

                 𝜉 = 𝑥 − 𝑢𝑡                                                (8)   

Como o estudo está trabalhando em regime permanente, escoamentos que não 

apresentam variação com o tempo, o termo 𝑡 da Equação 8 será desconsiderado. Dessa forma, 

a Equação 7 pode ser reescrita da seguinte maneira. 

             𝐶(𝑥) =  
𝛾

𝜇
+ (𝐶0 −

𝛾

𝜇
) (

𝑢

𝑢+ 𝑥
) exp [

(𝑢− 𝑥)𝑥

2𝐷𝑥
]         (9) 

 

Para cálculo do coeficiente de dispersão longitudinal será utilizada a Equação 10 de 

Soares (2013). 

              𝐷𝑥 =
0,005.𝑈0,51.𝐵3,62.𝑆0,54

𝑅𝐻
2,48.𝐻0,88             (10) 

 

Em que: 

𝑈 – Velocidade média (m/s); 

𝐵 – Largura média no trecho (m); 

 

𝑆 – Declividade (m/m); 

𝑅𝐻 – Raio Hidráulico (m); 

𝐻 – Profundidade média (m). 

 

2.4. DADOS COLETADOS 

Mediu-se as velocidades na seção transversal do ponto inicial do Igarapé Paricatuba 

(Figura 2). Esses dados estão organizados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Medidas de velocidade em relação à largura (L) e profundidade (H). 

i L (m) H (m) V (m/s) 

0 0 0,76 0,538 

1 1 1,30 0,546 

2 2 1,50 0,519 

3 3 1,10 0,524 

4 4 1,15 0,531 

5 5 1,05 0,585 

6 6 1,00 0,479 

7 7 0,60 0,282 

8 8 0,55 0,155 

9 9 0,35 0,107 

Fonte: Autores, 2018. 

 

Na Tabela 2 são apresentados valores das coordenadas x, profundidade (H), velocidade 

medida (Vm), velocidade simulada (Vs) e nível de água simulado (hs) ao longo do trecho 

analisado do igarapé Paricatuba. 

Tabela 2 - Dados de batimetria longitudinal ao longo do trecho analisado do igarapé 

Paricatuba.  
x (m) H (m) Vm (m/s) Vs (m/s) hs (m) 

0 0 1,15 0,531 0,531 10,00 

1 10 1,08 0,562 0,536 9,900 

2 20 0,90 0,623 0,542 9,799 

3 30 1,05 0,581 0,547 9,699 

4 40 0,87 0,609 0,553 9,598 

5 50 1,10 0,573 0,559 9,498 

6 60 0,80 0,493 0,565 9,397 

7 70 0,80 0,534 0,571 9,297 

8 80 0,82 0,567 0,577 9,197 

9 90 0,96 0,559 0,583 9,096 

10 100 0,68 0,620 0,590 8,996 

Fonte: Autores, 2018. 
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Os valores da velocidade simulada (Vs) serão utilizados como dados de entrada na 

Equação (9) para cálculo da concentração de poluentes (𝐶). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para a obtenção do coeficiente de dispersão longitudinal (Equação 10), tem-se que a 

velocidade média, na seção referida na Tabela 1, é igual a 0,427 m/s, a largura é igual a 9 m, a 

declividade é igual 0,0093 m/m, o raio hidráulico é igual a 0,77 m e a profundidade é igual 0,94 

m, resultando em um coeficiente de dispersão longitudinal igual a 1,47 m²/s. 

Para se medir a concentração do poluente ao longo do igarapé, utilizou-se a velocidade 

média de 0,60 m/s, calculada através dos dados da Tabela 2, visto que, ocorre pouca variação 

ao longo do trecho. Considerou-se como poluente o esgoto doméstico com concentração inicial 

de 400 mg/L. A Tabela 3 e a Figura 3 apresentam os valores da concentração em cada ponto do 

trecho, tomando-se o termo de produção de ordem zero igual a zero. 

Tabela 3 - Valores das concentrações em cada ponto do trecho. 

x (m) C (g/m3) 

0 400000000 

1 130919269,82 

2 35614274,48 

3 5758779,07 

4 511060,29 

5 24110,19 

6 595,07 

7 7,61 

8 0,052 

9 0,0002 

10 0,0000 

Fonte: Autores, 2018. 
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Figura 3 – Gráfico da concentração de poluente ao longo do igarapé. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Os resultados das concentrações apresentam um rápido decaimento do poluente ao 

longo do igarapé. Dessa forma, verifica-se a boa capacidade do mesmo dispersar o poluente, 

esgoto doméstico.  

 

4. CONCLUSÃO  

O modelo aplicado gerou resultados de concentrações de poluentes para o igarapé 

Paricatuba, onde se observou a alta capacidade de diluição do mesmo, dado ao rápido 

decaimento das concentrações do poluente. Esse tipo de estudo é de grande importância para a 

região, devido à falta de saneamento em boa parte da região norte. Além disso, essas simulações 

podem se mostrar especialmente úteis quando se busca definir o nível de tratamento dos 

resíduos compatíveis com a qualidade exigida para a água do corpo receptor, ou quando se visa 

encontrar o ponto mais adequado de lançamento do efluente de modo a causar o menor impacto 

possível. 
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RESUMO 

 

A precariedade ou inexistência do sistema de drenagem urbana pode trazer diversos problemas 

para a vida da população diariamente, afetando a locomoção e as moradias da população. Como 

Belém e suas regiões metropolitanas possuem altos níveis pluviométricos esses problemas 

acabam sendo frequentes no cotidiano da população. A drenagem urbana é apresentada como 

uma das vertentes do saneamento, estando sua garantia para a população prevista em lei, pelo 

fato desta interferir direta e indiretamente na vida da população, com os alagamentos nas 

cidades que trazem a perda de bens matérias. O Município de Marituba possui sistema de 

drenagem implantado em algumas ruas, porém a manutenção do mesmo não é realizada para 

que este continue em bom estado. A área de estudo foi o bairro Boa Vista localizado no 

Município de Marituba região metropolitana de Belém-PA. Foi realizada uma visita in loco, 

onde foram feitos registros fotográficos para apresentar a situação atual do bairro. O bairro 

apresentou diversos problemas no sistema de drenagem urbana, a estrutura do sistema 

apresentou-se bastante comprometida e sem manutenção e com grande acumulo de resíduos no 

interior das tubulações. Sendo necessárias intervenções públicas, para que seja feito um estudo 

mais amplo das características locais, para que se defina um projeto de drenagem que possa vir 

a atender de forma eficaz a população do bairro. 

 

Palavras-Chave: Drenagem Urbana.Sistema de Drenagem Precário.Alagamentos. 
Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A precariedade ou inexistência do sistema de drenagem urbana pode trazer diversos 

problemas para a vida da população diariamente. Como Belém e suas regiões metropolitanas 

possuem altos níveis pluviométricos esses problemas acabam sendo frequentes no cotidiano 

da população. Afetando a locomoção nas vias e moradias com a entrada de água, causando a 

perda de bens materiais em períodos de chuvas intensas, onde os alagamentos se intensificam. 

O Município de Marituba possui sistema de drenagem implantado em algumas ruas, porém 

a manutenção do mesmo não é realizada para que este continue em bom estado, tendo tampas 

de bueiros quebradas ou retiradas e com  resíduos sólidos que são depositados próximos a 

bueiros, estes acabam caindo na tubulação, causam posteriormente o entupimento no sistema 

e isso acaba gerando os alagamentos. 

A drenagem urbana é apresentada como uma das vertentes do saneamento, estando 

sua garantia para a população prevista em lei, pelo fato desta interferir direta e indiretamente 

na vida da população, com os alagamentos nas cidades que trazem a perda de bens matérias. 

De acordo com a Lei nº 11445 de 05/01/2007, um dos princípios fundamentais é que a 

drenagem urbana e manejo das águas pluviais urbanas são constituídos pelas atividades, pela 

infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. 

Entretanto muitas vezes estas atividades não são realizadas pelos órgãos responsáveis. 

De acordo com o instituto Trata Brasil 2019 o intuito do saneamento é modificar ou 

preservar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças, promover 

saúde, melhorar a qualidade de vida da população e facilitar a atividade econômica. A 

drenagem urbana eficientemente aplicada resulta na redução dos possíveis alagamentos e 

inundações e a consequente diminuição de doenças por veiculação hídrica (VINAGRE et al., 

2017). 
 

Por tanto o objeto da pesquisa foi avaliar o sistema de drenagem do bairro Boa Vista 

no município de Marituba, localizado na região metropolitana de Belém, situado na bacia 

hidrográfica do rio Benfica, no Estado do Pará. Foi verificada a situação da estrutura de 

drenagem que atende a população, para saber se está consegue cumprir o que está descrito na 

lei nº 11445 de 05/01/2007 quanto ao sistema de Drenagem Urbana. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

Marituba é um município brasileiro do estado do Pará, Região Norte do país, 

localizado na Região Metropolitana de Belém, distante 11 km da capital. A área de estudo foi 

o bairro Boa Vista que possui uma área de 696.522,45 m² Figura 2. De acordo com 

Paungartten, 2013, a área de estudo está localizada na bacia hidrográfica do rio Benfica, a 

qual prolonga-se ao município de Ananindeua e de Benevides, encontra-se entre as 

coordenadas geográficas 1°17’30” S e 1° 25’ 0” S de latitude e 48° 22’ 30” W e 48°15’ 0” W 

de longitude, possui uma área aproximada de 134 km² , com seu rio principal estendendo-se 

por, aproximadamente, 19 km desde as proximidades da área urbana de Benevides, onde está 

localizada sua nascente, até sua foz no complexo hidrográfico que forma a Baía do Guajará. 

A identificação da área da bacia hidrográfica pode ser observada na Figura 1 abaixo.  

Figura 01 - Bacia hidrográfica do rio Benfica 

Fonte: Paungartten, 2013 

O método utilizado no trabalho foi mediante visita in loco para verificar a real situação 

do sistema de drenagem da área, foram realizados registros fotográficos em um dia sem chuva 

e outro dia com chuva, foi verificado a situação dos bueiros, sarjetas e rio localizado dentro 

da área. 
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Figura 02 – Mapa do local 

Fonte: Google Earth 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o observado in loco o bairro apresenta pavimentação nas ruas, rede 

de abastecimento de água e coleta de resíduos de forma periódica. A ocupação do bairro e 

predominantemente por residências, alguns comércios locais. O local de captação de água 

feito pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) está localizado no bairro, onde a 

captação é feita por poços subterrâneos. 
 

O bairro apresenta um sistema de drenagem para águas pluviais com sérios problemas, 

na Figura 3 podemos observar que as ruas não apresentam dimensionamento de sarjetas para 

escoar superficialmente as águas pluviais, sendo está a realidade da maioria das ruas do 

bairro. As ruas que apresentam sarjeta, ainda assim, possuem a infraestrutura comprometida, 

a presença de vegetação e areia, o que dificulta o escoamento da água. 

  

 Figura 3- Situação das Sarjetas presentes no bairro  

 

 

 

 

 

 

Fonte:Autores 
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A coleta de resíduo no bairro é feita de forma periódica, porém não há um local para se 

depositar os resíduos para aguardar o dia da coleta, desta forma a população deposita os sacos 

com resíduos em frente as suas residências para aguardar a coleta, como mostra a Figura 4. 

Isso faz com que em períodos de chuvas esses resíduos acabem se direcionando para o sistema 

de drenagem, causando problemas de alagamentos em alguns pontos do bairro. Há também 

o acumulo de resíduo em diversos pontos do bairro, pelo fato de alguns tipos de resíduos não 

serem levados pelo carro compactador, sendo necessário outro tipo de veículo para o 

transporte. Ambas as situações geram problemas no sistema de drenagem, pois geralmente 

estes resíduos são depositados próximos a valas e sarjetas, interferindo assim no escoamento 

das águas pluviais. 

Figura 4- registro fotográfico de acumulo de resíduos no bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores(2019) 

 

O bairro apresenta sistema de microdrenagem em algumas ruas, porém com sérios 

problemas estruturais (Figura 5), as galerias possuem grande volume de sedimentos e 

resíduos pelo fato de estarem abertas facilitando a entrada dos mesmos no sistema de 

drenagem e não possuírem manutenção periódica. As bocas de lobo do sistema de 

microdrenagem possuem suas tampas quebradas, permitindo a entrada de matérias de 

grandes dimensões. Os materiais presentes dentro das galerias dificultam o escoamento da 

água, causando o extravasamento das águas pluviais nas ruas quando ocorrem chuvas. Há 

também risco de queda para a população, podendo ocasionar a perda de vidas. 
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Figura 5- Registro fotográfico de bocas de lobos e galerias do bairro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

O local onde é feita a captação de água subterrânea pela COSANPA, para ser feita a 

distribuição para o município de Marituba está localizado no bairro Figura 6. Próximo onde 

ocorre a captação de água pela COSANPA passa um trecho do rio Uribóca, onde há um 

grande número de residências presentes às margens do rio que lançam seus esgotos no 

mesmo. A presença do lançamento de esgoto próximo a captação de água acaba aumentando 

risco de contaminação dos poços e encarecendo o tratamento da água para a distribuição. 

 

Figura 6- COSANPA e trecho do Rio Uribóca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

A presença de valas a céu aberto por onde é feito a drenagem das águas pluviais, são 

comuns ao longo do bairro, porém, estas se encontram com grande presença de vegetação, 

reduzindo a área por onde a água escoa. Quando ocorrem chuvas intensas diversos pontos do 
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bairro sofrem com alagamento, e as vegetações presentes nas valas dificultam a entrada das 

águas pluviais, gerando assim o acumulo nas ruas e causando problemas para a locomoção 

da população que muitas vezes precisa passar por ruas alagadas tendo contato com essas 

águas que estão contaminas e isso acaba trazendo risco de contaminação para a população 

local. 

Figura 7-Registro fotográfico após a ocorrência de chuvas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

4. CONCLUSÃO 

O bairro Boa Vista descrito nesse estudo apresentou diversos problemas relacionados à 

drenagem urbana local.  Há inadequação dos serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

relacionadas ao saneamento básico do bairro de Boa Vista, os quais são ausentes, mal 

dimensionados ou inoperantes, originando diversas situações de irregularidade como 

alagamentos, acúmulo de resíduos sólidos nas ruas, sarjetas e bocas de lobo, prejudicando a 

microdrenagem local. Por tanto o sistema de drenagem presente no bairro Boa Vista não atende 

o que está descrito na Lei nº 11445 de 05/01/2007.  Observa-se a necessidade de intervenções 

públicas, para realizar um estudo mais amplo das características locais, para que se defina um 

projeto de drenagem que possa vir a atender de forma eficaz a população do bairro. Programas 

e campanhas de educação ambiental e conscientização da comunidade local também se faz 

necessário, haja vista que muitas ocorrências observadas, como a deposição de resíduos em 

locais inapropriados, são de responsabilidade dos moradores e frequentadores habituais do 

bairro. 
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RESUMO  

 

Os igarapés são para a população um importante espaço de lazer no qual estão imbuídas além 

da herança cultural amazônica a importância biológica. São os caminhos estreitos no meio da 

floresta que permitem atividades diversas desde a pesca até o banho, ações ligadas e de 

importância enraizada nos que destes se beneficiam. Essa pesquisa teve como objetivo mapear 

e avaliar de acordo com a percepção dos moradores as condições ambientais dos igarapés 

utilizados como espaço de lazer no entorno do município de Igarapé-Miri/PA. De acordo 

com informações da população urbana e rural foram mapeados e visitados os seis igarapés 

conhecidos. Foram entrevistados tanto os moradores da cidade quanto os moradores no 

entorno dos igarapés, através de formulários contendo perguntas sobre o uso e sobre questões 

ambientais como: condições da água e estado da mata ciliar. Foram estudados os igarapés 

localizados em ramais (Mucajateua, Farinheira, Santos) e na PA 151 (La Barragem, tubo 1 e 

tubo 2). Mucajateua é conhecido por 90% dos entrevistados, apesar de ser o que apresenta 

maior alteração em relação a cor da água. O mais visitado foi o La Barragem por 76% dos 

entrevistados, e o tubo 2 o mais preservado tanto em relação a cor da água quanto pela 

presença da mata ciliar. As principais alterações relatadas pelos entrevistados foram: 

mudança na cor e nível de água, 90 % dos entrevistados recomece que os igarapés têm sofrido 

mudanças significativas causadas por desmatamentos das nascentes e instalação de empresas 

no entorno. Medidas mitigadoras devem ser tomadas pelo poder público para fiscalização da 

instalação de empresas no município, uma vez que tem contribuído fortemente para as 

mudanças observadas. 

  

Palavras-Chave: Preservação, Nascentes, Comunidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 
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1. INTRODUÇÃO  

O município de Igarapé-Miri possui vários igarapés amplamente frequentados pela 

população local, muito embora algumas dessas porções de água doce estejam localizadas 

dentro de propriedades particulares como chácaras e espaços destinados a lazer. Apesar do uso 

frequente da população, até então não havia sido relatado nenhuma pesquisa tratando desse 

tema. 

A manutenção da qualidade dos espaços de água superficial é de suma importância por 

estar diretamente relacionada à qualidade de vida de espécies aquáticas que por estes transitam 

e de seus usuários, segundo consta a Resolução no 274 de 29 de novembro de 2000, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que enuncia o direito de usuários que 

utilizam esses espaços como balneários encontra-los em boas condições para o uso.  

 Nos parágrafos 7 e 8 afirmam que o enquadramento dos corpos de 

água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, 

mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às 

necessidades da comunidade; considerando que a saúde e o bem-estar 

humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser 

afetados pela deterioração da qualidade das águas (BRASIL, 2012). 

Qualquer alteração na qualidade da água de um igarapé, afeta diretamente a saúde e o bem 

estar de indivíduos que utilizam esses espaços, podendo provocar sintomas físicos como 

irritação na epiderme e ou mucosas, náuseas, diarreia dentre outros sintomas caso a água 

apresente o afloramento de bactérias estas apresentando-se como bioindicadores de 

decomposição da matéria orgânica lançada no igarapé (SANTOS E ALVES, 2013). 

O que realça a importância do monitoramento da balneabilidade desses espaços de 

água superficial afim de verificar se realmente estão aptos para o uso. Buscando promover a 

manutenção dos mesmos há de se preservar a área de seu entorno, a vegetação presente às 

margens dos rios e igarapés.O processo de manutenção da qualidade dos corpos de água doce 

é inversamente proporcional as ações antrópicas que comprometem esse processo, estas são 

extração de madeira, construção de moradias, além de atividades industriais resultantes do 

processo de urbanização que se estabelecem próximo aos igarapés sendo capazes de causar 

impactos ambientais em curto, médio e longo prazo, afetando a população que utiliza os 

igarapés como recurso hídrico e as relações ecológicas que destes dependem. 

A constante busca por expressiva quantidade de recursos naturais é uma das grandes 

facilitadoras dos problemas ambientais observados não apenas em grandes cidades mas  

também, em pequenos municípios como Igarapé-Miri que tem experimentado um crescimento 

populacional e desenvolvimento urgentes, assim ocorre a  necessidade de redistribuição 
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geográfica  aproximando-se então das áreas rurais através da compra de terrenos conhecidos na 

região por “sítios” e grande parte deles estão bem próximos dos igarapés.     

Com o crescimento da ação antrópica no entorno desses balneários as atividades como 

extrativismo principalmente para a formação de pastos vão se intensificando alcançando as 

margens de igarapés comprometendo a vegetação ciliar, elemento que como apontado 

anteriormente é de fundamental importância para a manutenção de qualquer recurso hídrico. 

De acordo com Matos (2010) a ocupação próxima as margens dos rios provocam 

alterações na bacia hidrográfica afetando o ciclo hidrológico diretamente e contribuindo para o 

depósito de sedimentos na rede de drenagem alterando a qualidade da água, interferindo no 

nível, cor entre outros. 

Sendo assim a preservação de qualquer curso de água tem como principal medida a 

manutenção da mata ciliar, pois a mesma exerce a função de promover o equilíbrio deste 

ecossistema no qual o corpo de água está inserido. Segundo afirma Souza (2013) a proteção 

de águas sendo superficiais ou mesmo subterrâneas (lençóis freáticos ou aquíferos) que 

abastecem as cidades, só é possível a partir da proteção das matas ciliares, mesmo porque são 

como barreiras naturais capazes de conter processos erosivos, e assoreamento causadores da 

perda da profundidade, e desequilíbrio de relações ecológicas as quais os córregos estão 

diretamente ligados. 

A deterioração desses igarapés não apenas compromete os balneários utilizados pela 

população local como também causam desequilíbrio ecológico na fauna e flora e o modo de 

vida das comunidades como o abastecimento de água utilizada 

Essa pesquisa teve como objetivo mapear e avaliar de acordo com a percepção da 

população local as condições ambientais dos igarapés utilizados como espaço de lazer no 

entorno do município de Igarapé-Miri/PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

A pesquisa realizada é de cunho exploratório funcionando então como uma primeira 

etapa para posteriores investigações sobre de impactos ambientais, nos igarapés e nascente da 

região, tipo de estudo pouquíssimo explorado até então, porém de grande importância, para Gil 

(2008).  

O local da pesquisa foi o entorno do município de Igarapé-Miri. Foram visitados e 

mapeados através da utilização de GPS, seis igarapés mais conhecidos pela população urbana, 
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localizados em ramais Mucajateua, Farinheira, Santos, enquanto que o La Barragem, Tubo 

1 e Tubo 2, localizados na PA151, principal acesso ao município. (Figura 1) 

Figura 1-Localização dos igarapés no município de Igarapé-Miri/PA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Google Earth, modificado, 2018 

2.1. ENTREVISTA NA ÁREA URBANA 

 

Foi aplicado um formulário contendo sete perguntas objetivas para 50 moradores na 

área urbana do município, cujos critérios adotados foram ter idade entre 25 e 45 anos e ser 

residente no município no mínimo há cinco anos, com a finalidade de conhecer as 

informações que os usuários possuem a respeito dos igarapés localizados no município. 

2.2. ENTREVISTA NO ENTORNO DOS IGARAPÉS 

Foram realizadas visitas aos igarapés e também entrevistados através de formulários, 

cerca de 25 moradores do entorno, que responderam oito perguntas a respeito das mudanças 

da qualidade da água e preservação da mata ciliar assim como informações sobre as nascentes. 

2.3. ANÁLISE DOS FORMULÁRIOS 

As respostas dos entrevistados passaram por uma avaliação prévia para verificar 

discrepâncias no momento das entrevistas, em relação ao entendimento dos conceitos. As 

correções foram realizadas a respeito das mudanças nos aspectos físicos e ambientais no 

entorno. Os dados foram transformados em gráficos com utilização de médias e percentagem, 

no programa Excel 2010. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O acesso para os igarapés mapeados foi realizada pela PA 151 via de acesso principal 

a Igarapé-Miri e outros municípios do baixo Tocantins PA – 151 que vai do porto do 

Arapari, em Barcarena, até Baião, passando por Abaetetuba, Igarapé Miri, Cametá e 

Mocajuba” (MALHEIRO; JUNIOR, 2009, pg.11). Os igarapés Mucajateua, Farinheira e 

Santos ficam em ramais, enquanto que o Tubo 1 e Tubo 2 , localizam-se juntos a PA 151.  

O igarapé mais distante do centro urbano de Igarapé-Miri é o Farinheira e Tubo 2 

distante cerca de 7,1 e 7,01, respectivamente, e o mais próximo e o La barragem distante 

5,35 Km. Os igarapés La Barragem, Farinheira e Santos formam um complexo de seis 

igarapés alimentados pela mesma nascente que formam o rio Itamimbuca (Quadro 1). 

Quadro1- Dados da localização dos igarapés mapeados 

 

 

 

 

 

Fonte: Lopes et al., 2014 

 

3.1.  ENTREVISTA COM A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA 

 

De acordo com a reposta dos entrevistados moradores da zona urbana verificou-se que 

62% dos usuários vivem no município há mais de 20 anos, 32% há 20 anos e 6% residem a 

apenas 5 anos. 

Esses resultados indicam que os usuários viviam na cidade há muito tempo e conseguem 

relatar as mudanças ocorridas ao longo dos anos sobre as alterações ocorridas de qualquer 

natureza.    

O igarapé mais conhecido por 90% da população foi o Mucajateua, igarapé 

frequentado há mais tempo pelos usuários, pois foi um dos primeiros a ser conhecido e por 

muitos anos era o único amplamente frequentado principalmente por famílias da zona 

urbana de Igarapé-Miri. Seguido pelo La barragem com 76% da população frequentado, isso 

se deve a ser o Igarapé muito divulgado através de publicidade onde são realizadas festas 

com música ao vivo geralmente aos fins de semana. E por último o igarapé Farinheira 

conhecido por 50% dos usuários começou a ser bastante frequentado há acerca de dois anos 
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no período de inverno e início do verão, época em que há o aumento dos índices 

pluviométricos. 

Conhecido por 50% do total de entrevistados Santos é o Igarapé que apesar de localizado 

em propriedade privada é permitido acesso de usuários em geral. 

O Tubo 1 conhecido também por 50% dos entrevistados tem acesso livre para 

visitação, porém não é muito utilizado por familiares devido ao difícil acesso, uma vez que 

fica ao lado da  PA e com grande desnível que pode causar acidentes. Tubo 2 é o igarapé 

menos conhecido dos demais listados, acredita se por ser o mais distante. 

Dos 50 entrevistados apenas 16 afirmaram que conhecem todos os igarapés e 2 pessoas 

responderam não conhecer nenhum dos 6 igarapés que compõe a referida pesquisa. 

Em relação a frequência de visita aos igarapés, verificou-se que 54% dos entrevistados 

responderam que visitam os igarapés aos finais de semana, enquanto 38% preferem visitar 

no período de férias e 8% dos usuários em outros períodos. 

Os igarapés para o povo amazônico são as ruas pelas quais transitam, o espaço onde 

fazem sua higiene, pois tem o costume de tomar banho nas pontes às margens dos igarapés e 

rios além do que é o lugar de onde retiram alimento. Com usuários mirenses não é diferente, a 

herança cultural embutida na ação de frequentar os igarapés começa com os primeiros anos de 

vida em que as famílias mirenses levam os filhos para divertir-se nos igarapés. Possuem então 

uma relação intimamente ligada as suas raízes, integrada com a natureza, onde esses espaços 

de água doce têm papel fundamenta. Para Lima (2011) o rio é um lugar de diversão em que se 

exterioriza a íntima relação que os usuários têm com a sua herança cultural advinda dos índios 

que nos igarapés se banhavam e do banho faziam um importante momento para se divertir e 

partilhar esse ato com outros indivíduos imprimindo no ato de frequentar balneário um valor 

cultural em que o contato com a natureza e outras pessoas o mantem ativo em uma prática social 

local partilhada por estes ao longo dos anos. 

O rio é espaço de lazer, higiene, via de transporte. É onde crianças e 

adultos se divertem, brincam, salteiam... Aliás, a relação é com o rio 

é tão forte que mesmo as crianças menores da comunidade não 

demonstram qualquer nenhum tipo de reação por algum eventual 

perigo vindo das águas. Ressalte- se que o banho é um dos 
momentos de maior diversão que as crianças ribeirinhas têm. O rio 

é o palco da liberdade, das possibilidades de cambalhotas, mergulhos, 

como já enunciado, da higienização do corpo. (LIMA, 2011, p.365 ) 

Componente da cultura local, fazer dos igarapés um espaço de lazer, porem perceber 

que o mesmo é patrimônio ambiental o qual pode e deve ser protegido. Foi perguntado aos 

entrevistados sobre que outra atividade era realizada no igarapé, além do banho. Os mesmos 
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responderam que 98% utilizam os igarapés somente para lazer e os 2% para a prática da pesca. 

Sendo assim a prática do lazer predomina quando esses igarapés são visitados. 

Quanto as condições dos igarapés para o uso, os entrevistados responderam que o 

igarapé que apresenta a melhor condição para uso é o La Barragem com 78%, seguido pelo 

Farinheira com 68% das respostas afirmando que estão em boas condições, enquanto que 

mais impróprio para o uso foi o Mucajateua com 78% dos entrevistados respondendo que não 

se encontra próprio para o uso. Vale lembrar que só a partir de testes microbiológicos pode 

ser feita a afirmativa de próprio ou não próprio para o uso. Não foi possível realizar esses 

testes de parâmetros microbiológicos como o de coliformes fecais por indisponibilidade de 

material e laboratório destinados a este fim dentro da instituição de ensino. De acordo com 

os artigos 7º,8º,10º da resolução 274 (CONAMA,2012) esses métodos de amostragem e 

análise das águas devem ser os especificados pelo INMETRO, cabendo aos órgãos de controle 

ambiental aplicação desta resolução, sendo responsável pela divulgação dos resultados, e na 

ausência dos referidos órgãos fica a encargo do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) atuar diretamente quanto a aplicação dessa 

resolução. 

Quando foi perguntado aos entrevistados sobre a incidência de algum sintoma de 

doença como vômito, diarreia, coceira ou irritação nos olhos, 78% responderam ser o vômito 

mais comum seguido de coceira com 28%, das respostas dos entrevistados. 

Sobre a vegetação no entorno dos igarapés, 57% dos entrevistados responderam que 

encontra-se parcialmente preservada, enquanto que 29% responderam está preservada, 

enquanto que apenas 19% consideram como parcialmente desmatada e nenhum dos 

entrevistados considerou a área desmatada. 

3.5.2 ENTREVISTA COM MORADORES NO ENTORNO DOS IGARAPÉS 

Quando perguntado aos moradores no entorno dos igarapés se estes sofreram 

mudanças, cerca de 90% responderam que sim, enquanto apenas 10% não perceberam 

nenhuma mudança. 

Segundo resposta dos moradores as principais mudanças foram em relação a cor, 

transparência, odor e nível da água. Em relação a cor da água verificou-se que 52% dos 

entrevistados responderam que a coloração da água mudou de clara para barrenta, enquanto 

que 24% percebeu que a coloração passou de clara para escura. 
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O igarapé Mucajateua, foi apontado como o que sofreu maior alteração no tocante a cor 

da água, ressaltando que a imagem mostra a água durante o inverno portanto suscetível a ação 

de suspensão de sedimentos, e vestígios do solo conduzidos pela chuva para seu leito. 

Sobre a transparência das águas dos igarapés, quando questionados se haviam 

percebido alguma alteração,71% responderam que consideravam as águas dos igarapés 

bastante transparentes, com exceção do igarapé do Mucajateua cuja transparência ficou 

comprometida dando lugar a uma água com aspecto bastante sedimentada. Enquanto que 

28% que não atribuíram mudança quanto a transparência das águas apontaram ser o igarapé 

Tubo 1 como o único que mantém as águas transparentes. 

Quando perguntado aos entrevistados sobre a mudança do nível dos igarapés, levando 

como referência o ano anterior, 71% dos entrevistados afirmaram que o nível da água baixou 

em todos os igarapés, apesar de 29% das pessoas afirmarem que não perceberam qualquer 

diminuição no nível da água. 

Em relação ao odor 71% dos entrevistados responderam que os igarapés apresentam 

odores forte, enquanto que apenas 29% indicaram fraco odor nas águas dos igarapés. 

A respeito das mudanças ocorridas nos igarapés houve a necessidade de saber há 

quanto tempo as mesmas começaram a ser observadas pelos moradores do entorno. Nesse 

caso 33% disseram que as mudanças vêm sendo percebidas há um ano, 29% acredita que essa 

mudança se estabeleceu há mais tempo por volta de 5 anos e a grande maioria 38% confirma 

que a partir de dois anos todas as mudanças apresentadas acima puderam ser observadas em 

todos os igarapés.  

Dentre os 6 igarapés pesquisados o que apesar de ter sofrido mudanças teve menor 

impacto é o La Barragem que compõe um balneário de mesmo nome e diferencia-se dos 

demais por possuir barramento de concreto construído no leito do igarapé formando assim 

dois reservatórios de água como piscina natural. Tanto o La Barragem, Santos e Farinheira 

fazem parte de uma rede que tem como nascente o rio Itamimbuca. 

As mudanças ocorridas nos igarapés foram percebidas por 33% dos entrevistados no 

inverno que é a estação em que os igarapés são mais frequentados, no  en tanto  67% das 

pessoas afirmam que tanto no inverno e início do verão as mudanças ocorreram. 

O igarapé que foi considerado como mais preservado se tratando da mata ciliar foi o 

Tubo2. Figura a seguir é um dos menos frequentados e o mais distante da área urbana da 

cidade, porém bastante preservado. 
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3.6. IMPACTOS AMBIENTAIS NOS IGARAPÉS 

 
De acordo com os relatos dos moradores depois que houveram ocupações no entorno 

dos recursos hídricos foi percebido mudanças tanto na qualidade da água quanto da mata 

ciliar. Isso aponta que quanto mais expostas a ação humana essas áreas de preservação 

permanente tiverem maior risco de sofrerem ações desestabilizadoras (SANTOS E ALVES, 

2013, p.02). 

Os igarapés em estudo até poucos anos atrás eram áreas isoladas em que só os 

usuários tinham acesso e não havia muitas moradias próximas como existe hoje, 

incluindo empresas como a olaria localizada nas proximidades do Mucajateua. Essa 

reorganização da população permitiu maior evidência desses lugares e sendo assim a ação 

antrópica afetou da maneira negativa principalmente com a extração da mata ciliar e assim 

provocou ao longo prazo impactos vistos atualmente. 

Há mais ou menos dois anos foi estabelecida uma olaria em um dos ramais à 

esquerda da estrada que dá acesso ao córrego, é um espaço onde o armazenamento do barro 

utilizado na fabricação, principalmente de tijolos, não é feita de forma adequada 

possibilitando o escoamento superficial de sedimentos junto á água da chuva para dentro do 

leito do Mucajateua, alterando transparência.  

Outro impacto que os igarapés têm sofrido segundo informações das entrevistas no 

município foi implantação do plantio de dendê (Elaeis oleífera), pois através da abertura de 

ramais para ter acesso aos plantios tem se retirada a mata ciliar da nascente de onde nascem 

o complexo de igarapés La Barragem, Santos e Farinheira, causando a diminuição do nível 

de água dos mesmos e relatados pelos moradores no entorno. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram mapeados seis igarapés conhecidos dos quais apenas o Mucajateua foi o que 

atualmente não é frequentado tanto pelos moradores da zona urbana, quanto da zona rural do 

município, devido a se encontrar com características visuais como cor, transparência e nível 

de água inadequados para o lazer. 

O igarapé mais frequentado foi o La Barragem por apresentar uma infra-estrutura mais 

adequada e o mais preservado em relação à presença da mata ciliar e transparência foi o Tubo 

2 por não ter infraestrutura adequada e por ser mais afastado da zona urbana. 

Percebe-se também que a instalação de empresas como olaria e o plantio de dendê no 

município tem influenciado a mudança nos aspectos de cor, transparência e nível de água 
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principalmente nos igarapés La Barragem, Santos e Farinheira que desaguam para formação 

do rio Itamimbuca. 

Medidas de fiscalização e atuação do poder público municipal devem ser realizadas 

para mitigar os impactos causado pelas instalações inadequadas das empresas no município. 
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RESUMO  

 

As Unidades de Conservação (UC’s) são áreas de suma importância pelas inúmeras funções 

que beneficiam a sociedade, e têm como intuito assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais. Com este enfoque, o objetivo desse trabalho foi analisar a percepção socioambiental 

da população que frequenta o Parque Estadual do Utinga (PEUt) e da população que vive no 

seu entorno, afim de compreender o papel dessa unidade de conservação como meio de 
promover a educação ambiental. Analisar a percepção socioambiental é fundamental para 

compreender como essas pessoas estão relacionadas com o meio em que elas vivem ou 

frequentam, e assim procurar melhores medidas para melhorar essa relação homem e natureza. 

Para traçar o perfil dos entrevistados e a compreensão dos mesmos sobre a importância do PEUt 

e da educação ambiental, foi aplicado um questionário com 17 perguntas. No total foram 

aplicados 100 questionários, 50 para os visitantes do parque e 50 para os moradores que vivem 

no entorno. Os resultados indicaram que a revitalização do parque trouxe diversos benefícios 

para o turismo da cidade de Belém e, fortaleceu a conscientização ambiental por parte dos 

moradores do entorno da área. A população que vive entorno do PEUt apresentou uma maior 

percepção ambiental em relação aos frequentadores que foram entrevistados. 

 

Palavras-chave: Unidade de Conservação; Percepção Ambiental; Questionário.  

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

 Unidade de Conservação (UC) é a denominação dada pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (Lei nº 9.985/00) às áreas naturais passíveis de 

proteção por suas características especiais. O estabelecimento da Lei do SNUC, pelo Ministério 

do Meio Ambiente representou grandes avanços e, estabeleceu mecanismos que regulamentam 

a participação da sociedade na gestão das UCs, potencializando a relação entre o Estado, os 

cidadãos e o meio ambiente. As Unidades de Conservação têm por objetivo disciplinar o 

processo de ocupação, proteger a diversidade biológica e assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais, observando a qualidade dos atributos ambientais (BRASIL, 2000). 

 No Estado do Pará, as Unidades de Conservação estão sob a responsabilidade do 

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio). Dentre as UCs 

que fazem parte da administração do IDEFLOR-Bio, tem-se o Parque Estadual do Utinga 

(PEUt) que está localizado no município de Belém. Segundo o Ideflor-Bio, o Parque Estadual 

do Utinga é uma Unidade de Conservação criada com o objetivo de preservar ecossistemas 

naturais, estimular a realização de pesquisas científicas e, incentivar o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental, incluindo o turismo ecológico. 

 Hertzog (2009) relatou que a educação ambiental destaca-se por ser uma das 

ferramentas mais importantes do processo educativo, na medida em que visa à melhoria da 

qualidade de vida da população e um relacionamento harmonioso entre o homem e a natureza. 

A Educação Ambiental tem se inserido gradualmente em nossa sociedade por meio de 

programas e projetos desenvolvidos em escolas, empresas, organizações não governamentais 

(ONGs) e instituições ligadas ao poder público (BAÍA, 2016). 

 Com a inauguração do Parque Estadual do Utinga em Belém-PA, observou-se um 

exponencial aumento na procura do espaço pela população e, assim este estudo buscou analisar 

a percepção socioambiental entre a população que frequenta o Parque Estadual do Utinga e a 

que vive no seu entorno. 

 

2. METODOLOGIA 

 A coleta de dados foi realizada no Parque Estadual do Utinga (PEUt) e no seu entorno, 

que estão localizados na Avenida João Paulo II, S/nº, Curió-Utinga, Belém – Pará (Figura 1). 

Foram aplicados cinquenta questionários com perguntas em foco qualitativo e quantitativo aos 

frequentadores do PEUt e 50 à população que reside no seu entorno. Após a aplicação dos 
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questionários, realizou-se a consolidação das respostas da população na plataforma de Software 

Microsoft Excel, e os resultados foram apresentados através de gráficos que representam a 

percepção da população. 

 

Figura 1- Localização da área do Parque Estadual do Utinga, Belém-PA. 

 

Fonte: Autores (2018) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A maioria (70%) dos entrevistados informaram que tinha conhecimento sobre educação 

ambiental, mas relataram que não conheciam projetos de educação ambiental, enquanto 30% 

alegaram que conheciam projetos de educação ambiental dentro da sua cidade (Figura 2). A 

maioria relatou que gostaria que existissem mais projetos de educação ambiental dentro dos 

espaços urbanos, devido não conhecerem projetos vinculados a educação ambiental. 

Figura 2- Percentual das respostas da população em relação ao conhecimento sobre projetos 

de Educação Ambiental. (a) População frequentadora do Parque; (b) População do entorno do 

Parque. 

 (a)  (b) 

Fonte: Autores (2018). 
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Para Cozzolino (2004) as unidades de conservação apresentam grande importância 

ambiental, estética, histórica ou cultural, além de serem importantes na manutenção dos ciclos 

ecológicos, e demandam regimes especiais de preservação e ou exploração. Contudo, a criação 

de Unidades de Conservação (UCs), como única medida de conservação ambiental, não tem 

sido suficiente (TORRES, et al., 2008).  

Figura 3- Percentual das respostas da população em relação a formação escolar. (a) 

População frequentadora do Parque; (b) População do entorno do Parque. 

(a)  (b) 

Fonte: Autores (2018). 

 A maioria dos entrevistados dentro do PEUt (66%) relataram que estavam em um curso 

superior ou já haviam concluíram (Figura 3), mas quando se compara com a população que 

vive em torno do PEUt demonstra uma diferença, pois a maioria relatou que possuía apenas o 

ensino médio (45%) ou ensino fundamental completo e incompleto (35%). 

As ações governamentais têm um papel fundamental nesse meio, pois conservam áreas 

ambientais e utilizam esse meio para lazer da população da região, por isso foi relatado quais 

são as áreas verdes mais frequentadas pelos entrevistados. 

Apesar dos entrevistados terem indicado o Parque do Utinga como a área verde de 

Belém mais frequentada, também indicaram o Bosque Rodrigues Alves e o Mangal das Garças 

como áreas que buscam para lazer e passeios (Figura 4).  A visitação ao parque ficou mais 

frequente depois da revitalização, e atualmente possui diversas atividades que atraem a 

população paraense. Na pesquisa foi relatado que cerca de 40% dos frequentadores e dos que 

moram no entorno, visitam o PEUt por motivo de fácil acesso e 47% por motivo de lazer que é 

proporcionado. 
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Figura 4-Percentual das respostas em relação às áreas verde mais frequentada pela 

população frequentadora do Parque Estadual do Utinga. a) População frequentadora do 

Parque; b) População do entorno do Parque 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      (a)                                                                 (b) 

Fonte: Autores, 2018 

Para Ferreira et al. (2006), ao se estudar uma determinada comunidade podemos 

entender melhor o ambiente em que ela está inserida e buscar soluções para a conservação da 

biodiversidade local. A educação ambiental tem um papel importante na sociedade, cerca de 

50% da população do entorno do PEUt e 75% dos frequentadores informaram que a educação 

ambiental seria eficiente para preservar esses locais, visto que são locais que são procurados 

pela população em geral.  

 Foi destacado também, o motivo da frequência de visitações da população ao frequentar 

essas áreas verdes (PEUt, Mangal das Graças, Museu Paraense Emilio Goeldi e Bosque 

Rodrigues Alves) dentro de Belém, na qual a população frequentadora do PEUt cerca de 45% 

relatou que buscam esses locais por motivo da tranquilidade que esses locais trazem e em 

seguida por motivo de lazer (25%), enquanto que a população que vive entorno ao PEUt relatam 

que frequentam esses locais principalmente por motivo de acessibilidade (40%) e lazer (27%).  

É indispensável que essas áreas verdes, tais como a Unidade de Conservação do Parque 

do Estadual do Utinga proporcione um lazer socioambiental para a comunidade, portanto, um 

adequado planejamento do meio físico urbano que, estendendo a sua preocupação para além 

dos aspectos econômicos, se volte para o equilíbrio ambiental e bem-estar social (ARRAIS ET 

AL., 2014). 

Atualmente é indispensável a educação ambiental nos municípios do nosso país, já 

existem políticas nacionais (Lei Federal 9.795/99) que possam promover a educação nas 

unidades de conservação (UCs), por isso o Parque Estadual do Utinga é uma alternativa para 

que a comunidade tenha o contato com a natureza e entenda a finalidade de uma Unidade de 
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Conservação e de uma área verde através da educação ambiental. A educação ambiental está 

ligada de como o ser humano reage com a natureza, de modo que ele possa conhecer, entender 

e respeitar a natureza. As respostas ou manifestações são resultados das percepções, dos 

processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada um (PALMA, 2005). Diante disso 

realizamos algumas pesquisas onde podemos destacar o conhecimento das pessoas 

entrevistadas sobre projetos de educação ambiental. 

 

Figura 5- Percentual das respostas em relação ao motivo da frequentação desses locais. a) 

População frequentadora do Parque; b) População do entorno do Parque. 

(a)  (b) 

Fonte:  Autores (2018). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com os resultados, a população que vive no entorno do parque possui uma 

maior percepção relacionada a educação ambiental comparada com as dos visitantes do PEUt. 

O fator responsável por esse resultado é a gestão do parque, realizada pela equipe do IDEFLOR-

BIO que está sempre comprometida em desenvolver projetos relacionados a preservação dessa 

UC. Mesmo assim, somente uma parcela dos moradores colabora com a manutenção do parque, 

pois ainda persiste a problemática de que alguns degradam e poluem os arredores dessa unidade 

de conservação. 
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RESUMO 

 

A relação entre a urbanização e a qualidade da água deve ser estudada e monitorada 

constantemente, já que a primeira interfere com a segunda, seja de forma direta ou indireta. O 

problema do crescimento desordenado da urbanização devido ao crescimento populacional é 

global, e modifica os estados físicos, químicos e biológicos da água, o que decreta diminuição 

na qualidade dela. Isso justificou esta pesquisa, que teve como objetivo determinar as formas 

de como ocorre essa relação. O método aplicado para isso, foi o PICO (Processo; Intervenção; 

Comparação; Ocorrência). Os dados obtidos e analisados indicaram que a urbanização interfere 

na qualidade da água devido aos aglomerados populacionais em locais onde a infraestrutura 

básica do saneamento como o tratamento de efluentes estão ausentes. Houve também a 

indicação de que as erosões, a contaminação e poluição das águas, a drenagem fluvial, o 

desmatamento, e o escoamento pluvial, promovem o carreamento de sedimentos e substâncias 

tóxicas, metais pesados, além de microrganismos patogênicos como, por exemplo, Escherichia 

coli, Salmonela e Shigella. Logo, a urbanização é um fator de impacto de alto grau sobre a 

qualidade da água, seja ela superficial e/ou subterrânea, seja em área muito ou pouca 

urbanizada, já que, nesses casos, pode-se estabelecer a qualidade dela com mensurações 

elevadas para a Demanda Biológica do Oxigênio (DBO) que, no primeiro caso, apresenta 

concentração elevada, e no segundo, há prevalência de Oxigênio Dissolvido (OD). 

 

Palavras-chave: Crescimento populacional. Infraestrutura básica. Saneamento básico. 

Área de interesse: Recursos Hídricos 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os problemas oriundos do crescimento urbano desordenado têm causado impactos 

ambientais sobre os corpos hídricos cujos serviços ambientais (Ex.: mananciais; matéria prima 

às indústrias e agricultura) são essenciais ao desenvolvimento. Isso porque esse tipo de evolução 

ocorre sem um planejamento ordenado, com ausência ou deficiência de saneamento básico, o 

que compromete um dos recursos naturais mais fundamentais à vida: a água (SILVA, SANTOS 

E GALDINO, 2016). 

 O fato é que a urbanização e meio ambiente estão inter-relacionados, isto porque a 

primeira, tende a concentrar comunidades em determinados espaços e isso tem como 

consequência impactos, em que a maioria é de caráter negativo, especialmente sobre os recursos 

hídricos, cuja utilização é primordial para a atividades econômicas como agricultura, pecuária, 

matriz energética, dentro outros (JATOBÁ, 2011). 

Outra problemática causada pela urbanização é a pavimentação concretícia e asfáltica, 

as quais prejudicam a qualidade da água, pois a impermeabilização do solo dificulta o processo 

de infiltração e percolação, o que compromete o fluxo dos lençóis freáticos. Além disso, o 

escoamento das águas de chuva carrea materiais orgânicos e inorgânicos soltos ou solúveis para 

os mananciais, com isso aumenta significativamente a carga de poluentes cuja origem é 

diversificada (PELLIZZARO ET AL., 2008). 

A água cobre cerca de 70% da crosta terrestre, por isso é um elemento essencial e 

indispensável, não apenas por suas características físicas e químicas, mas também pelo fato de 

que nenhum processo metabólico ocorre sem sua ação direta ou indireta. Nestas condições, 

torna-se imprescindível a presença deste recurso no meio ambiente com quantidade e qualidade 

apropriadas à utilização (SOUZA ET AL., 2014).  

Com essa deficiência, ocorre a redução da qualidade da água, e isso tornou-se um 

assunto bastante discutido no meio acadêmico e político. Essa degradação da qualidade da água 

está, em muitos casos, relacionada ao processo de urbanização e industrialização que através 

da geração de efluentes domésticos e industriais (tratados ou não) contaminam e/ou poluem os 

corpos hídricos tanto subterrâneos quanto os corpos superficiais (PELLIZZARO ET AL., 

2008).  

Todos esses problemas justificam a realização dessa pesquisa, e eleva a relevância dela, 

cujo objetivo foi a busca de uma resposta para a seguinte questão: A crescente urbanização 

causa perda na qualidade da água?  
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2. METODOLOGIA 

O método utilizado nesta pesquisa, revisão sistemática, foi adaptado a partir do 

sintetizado por Galvão e Pereira (2014). Nele, os autores afirmam que uma revisão sistemática, 

via elaboração de uma pergunta, investiga a relação entre dois eventos, aqui, a urbanização e 

os impactos na qualidade da água.  

Outro fator descrito por eles, é o uso do anagrama PICO, onde: P – processo de 

urbanização;  I – A intervenção a ser efetuada para evitar o impacto na água; C - comparação 

da qualidade da água antes do processo de urbanização e depois que ele ocorreu; O – o desfecho 

que ela causou nesse recurso natural. Tal método foi complementado com Levantamento de 

dados documentais, com recorte temporal situado entre 2007 e 2019 (13 anos). Justifica-se esse 

período, a partir da promulgação da Lei nº 11.445/07, que dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e o padrão de potabilidade.  

Para a seleção literária cientifica, aplicaram-se os nove descritores ambientais: (1) 

contaminação da água; (2) crescimento da população e (3) urbano; (4) desmatamento; (5) 

drenagem pluvial; (6) escoamento superficial; (7) poluição da água; (8) qualidade da água e (9) 

urbanização. Eles devem constar no título, no resumo, e/ou nas palavras chaves, de forma 

individual ou associados entre si. 

 Após a obtenção dos dados, eles foram tratados estatisticamente com o uso de planilhas 

eletrônicas contidas no software Excel, versão 14,0 (MICROSOFT OFFICE, 2010). Em 

seguida, aplicou-se a Estatística Descritiva, para o cálculo da frequência absoluta (fi) e relativa 

(fr%), para verificar o uso dos descritores em três seções (Título, Resumo e Palavras-chave) 

nos artigos selecionados. Vale ressaltar que a apresentação dos dados obtidos nas três seções 

(título, resumo e palavras-chave) das literaturas cientificas, foram somadas as frequências 

relativas e interpretadas como grau de preocupação dos artigos selecionados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 SELEÇÃO DA LITERATURA 

Os dados obtidos e analisados indicaram que dos 21 artigos pré-selecionados, 

satisfizeram as diretrizes para a seleção final (Tabela 1).  

 

 



 

 

300 

 

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

ISSN 2316-7637 

Tabela 1 – Cronologia das literaturas cientificas selecionadas à composição dessa revisão 

sistemática. Paragominas – PA. 

Ano da 

publicação 
Autores Título 

Periódico, volume, 

número e páginas. 

2007 Xavier, 

P.C.D.S.; 

Campos, H. 

L. 
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Vitória, ES. 

Dissertação (Mestrado 

em Engenharia 
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2008 Andrade, A. 

R.; Felchak, 
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Irati/PR. 

Geoambiente online, 

n.12, p. 108 – 132.  
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C. et al. 
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2008 Tucci, C. E. 
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Figura 1 – Valores para frequência relativa quanto a ocorrência de descritores em três seções 

das literaturas científicas selecionadas. 

 

Fonte: Autores (2019) 

 

A análise dos dados obtidos indicou que os descritores aplicados à seleção da literatura 

científica, foram empregados, de forma isolada, 11 (52,38%) vezes, como em: Abreu e Cunha, 

2015; Andrade e Felchak, 2009; Camara, Jamil e Abdullah, 2019; Cunha e Borges, 2015; Horta 

et al., 2016; Jatobá, 2011; Pellizzaro et al., 2008; Santos Júnior e Santos, 2013; Silva, Santos e 

Gaudino, 2016; Souza et al., 2014; Tosta e Stradiotti, 2018. 

Quanto aos descritores associados eles foram identificados em: Durigon et al. 2015 (9 

= urbanização;8 = qualidade da água); Penteado; Ross, 2010 (9;8); Silva et al. 2017 (9;8); Targa 

et al. 2012 (9;6 = escoamento superficial); Xavier; Campos, 2007 (3 = crescimento urbano;8); 

Zang et al. 2019 (8;9); Zovoudakis, 2007 (2 = crescimento da população;8); Houve exceção 

para três literaturas (Tucci, 2008; Souza; Cruz; Tucci, 2012; Reis, 2015) que não continham 

informações diretas, quanto aos descritores analisados, no entanto, estes foram usados devido 

ao elevado reconhecimento na área dos recursos hídricos que estão associados ao tema dessa 

pesquisa. 

 A partir dessas associações percebeu-se a necessidade de incrementar as variáveis 

potencializadoras da diminuição/perda da qualidade da água associada ao crescimento urbano 

que sofre pressão a partir do crescimento populacional em áreas onde a infraestrutura básica 

(Ex.: coleta seletiva) esteja ausente/deficiente além da forma errônea do uso e ocupação do solo. 

No estudo de revisão bibliográfica, efetuado por Camara et al. (2019), eles concluiram que 82% 
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dos problemas ocorridos na qualidade da água são oriundos da urbanização e do uso e ocupação 

do solo. 

 

3.2 CONTAMINAÇÃO, POLUIÇÃO DAS ÁGUAS E URBANIZAÇÃO 

 Para a contaminação das águas, a urbanização foi associada a coliformes totais 

(XAVIER; CAMPOS, 2007) presentes em corpos hídricos, via esgoto doméstico 

(ZAVOUDAKIS, 2007), devido à ausência de saneamento básico em aglomerados urbanos. 

Quanto a poluição e a urbanização, a associação ocorreu a partir do crescimento dos parques 

industriais e populacionais, consequentemente, ambos geram poluição orgânica e química. 

 

3.3 CRESCIMENTO POPULACIONAL, URBANIZAÇÃO E A QUALIDADE DA ÁGUA 

Quanto a essas integrações, Penteado e Ross (2010) realizaram pesquisa na região 

metropolitana de Porto Alegre (RS), e os dados por eles obtidos indicaram que o crescimento 

populacional provoca grande volume de efluentes domésticos e de resíduos sólidos. Outro fator 

negativo nessa tríade, é a atividade econômica, pois Abreu e Cunha (2015),efetuaram estudo 

no Rio Jari (PA) sobre a mineração de caulim, calcário, e concluíram que isso provoca 

deterioração dos ambientes aquáticos como, por exemplo, rios e córregos, e estes, 

frequentemente, são utilizados como “mananciais” para abastecer as comunidades onde 

ocorrem tais extrações minerais.  

 Além disso, o “inchaço” provocado tanto na periferia quanto nos grandes centros 

urbanos, culmina com os problemas de fornecimento de água e tratamento de esgotos, que de 

acordo com Cunha e Borges (2015), no estudo efetuado na região metropolitana de Goiânia 

(GO), esses autores concluíram que a infecção das águas também ocorre em face da existência 

de lixões/vazadouros a céu aberto existentes sobre as microbacias das nascentes. 

 

3.4 ESCOAMENTO PLUVIAL E SUPERFICIAL, DRENAGEM URBANA, 

URBANIZAÇÃO E A QUALIDADE DA ÁGUA. 

Os estudos efetuados em Belém (PA), Macapá (AP), por Targa et al. (2012) e Santos 

Júnior e Santos (2013), Souza, Cruz e Tucci (2012) e Tucci (2008), concluíram que o aumento 

da urbanização provoca elevação na capacidade de drenagem e compromete a qualidade da 

água devido ao carreamento de material sólido para o interior do corpo hídrico. Já em Macapá, 

os pesquisadores verificaram que a urbanização causa impactos no sistema de drenagem pluvial 

a partir da impermeabilização do solo, o que eleva a taxa do escoamento superficial.  
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Além desses fatos, a qualidade da água é comprometida por variações quanto as 

mensurações químicas da Demanda Biológica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) e Oxigênio dissolvido (OD) porque Jatobá (2015), em um estudo de revisão 

bibliográfica, concluiu que na relação urbanização versus meio ambiente, naquelas áreas mais 

urbanizadas as médias para o DBO são elevadas e, em áreas menos urbanizadas, as 

concentrações de OD se elevam.   

 

3.5 DESMATAMENTO E A QUALIDADE DA ÁGUA NA URBANIZAÇÃO. 

As matas ciliares são as protetoras marginais da qualidade da água nos corpos hídricos, 

e permitem um “filtro” que mantém a qualidade da água, todavia, o processo de urbanização 

causa desmatamento, altera a permeabilidade do solo e retira a proteção natural marginal. Reis 

et al. (2015), efetuou um estudo no município de Palmeirópolis (TO) e concluiu que a ausência 

dessa vegetação intensifica a erosão do solo e consequente assoreamento do curso d’água em 

face do aumento da deposição de sedimentos. Além dessa exposição para a perda da qualidade 

da água superficial, em outra pesquisa, agora realizada por Silva et al. (2017), no município de 

Gramame, João Pessoa (PB), os autores obtiveram dados que os permitiram afirmar: a 

urbanização causa impactos na qualidade e quantidade das águas subterrâneas, devido a 

construções, pavimentações e mobilidade urbana. 

 

3.6 URBANIZAÇÃO 

 As pesquisas realizadas por Jatobá (2011), Silva, Santos e Galdino (2016) e Xavier e 

Campos (2007) acerca do efeito da urbanização sobre a qualidade da água, os dados que eles 

obtiveram, indicaram que há o comprometimento tanto da quantidade quanto da qualidade 

devido à presença de loteamento as proximidades dos corpos hídricos; a retirada da vegetação, 

e o comprometimento da drenagem (infiltração e escoamento superficial), também foram 

evidenciadas.  

Os dados indicaram também que, mesmo nas pesquisas internacionais, o uso do solo 

causa impactos sobre a qualidade da água. Tal afirmativa é consolidada por dados 

internacionais, pois Camara et al. (2019), no artigo de revisão bibliográfica sobre poluição da 

água na Malásia, argumentou que o uso do solo, as mudanças provocadas pela urbanização, 

industrialização e agricultura continuarão a causar impactos sobre a qualidade da água e que 

poderão ser identificados pelos indicadores físico, químicos e biológicos.  

Já no sul da China, no Tibete, o estudo efetuado por Zhang et al. (2019), foi conclusivo 

quanto aos principais indicadores de impactos causados por aquelas mudanças, são os diferentes 
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níveis, pois nas áreas mais urbanizadas, o Manganês (Mn) e o Ferro (Fe) foram os mais 

frequentes poluidores obtidos a partir das análises laboratoriais efetuadas. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A urbanização é sim um dos fatores mais impactantes sobre a qualidade da água, sejam 

elas superficiais ou subterrâneas. Os fatos geradores desse impacto são diversificados como, 

por exemplo, supressão vegetal de matas ciliares, seja para soerguimento de unidades 

arquitetônicas, dessedentação do gado ou mobilidade urbana. Outro fator contribuinte é a 

aglomeração de comunidades em áreas onde as necessidades de infraestrutura como o 

saneamento básico, tratamento de efluentes, coleta de resíduos sólidos, somam para a perda da 

qualidade da água, muitas vezes, em corpos hídricos que prestam serviços de abastecimentos 

para as comunidades que os degradam. 
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RESUMO  

 

Com o avanço da tecnologia e dos processos industriais nas últimas décadas, houve um maior 

destaque da preocupação com a conservação do meio ambiente, visto que seus recursos naturais 

são utilizados de forma irresponsável, o que acaba resultando em uma carência dos mesmos. A 

água, apesar de ser um recurso abundante no planeta, se inclui em tal problemática, pois a 

parcela de água doce disponível para o consumo humano é utilizada de forma inadequada, tanto 

devido à poluição quanto pelo consumo exagerado para fins menos nobres. Dessa forma, 

atualmente são desenvolvidos novos métodos que contribuem para a conservação desse recurso 

de extrema importância para a manutenção da vida dos seres vivos. Um exemplo é a captação 

de águas provenientes da chuva, que podem ser utilizadas tanto para fins não potáveis, 

dispensando o uso da água tratada para tal fim, quanto para fins potáveis, como o consumo 

humano, dependendo do tratamento utilizado. O município de Belém, capital do Estado do Pará, 

possui elevados índices pluviométricos, favorecendo assim os estudos para captação de águas 

das chuvas. Essa prática propicia uma otimização da utilização desse importante recurso natural 

projetando um futuro sem intercorrências de escassez de água, melhorando a qualidade de vida 

da população. O objetivo do artigo é verificar a viabilidade da instalação de sistemas de 

captação, bem como enumerar seus possíveis usos. Para isso, utilizou-se pesquisa bibliográfica 

e estatística, levantamento de dados e análise de documentos. O estudo mostrou que, sob posse 

de todas as informações essenciais para a instalação desse tipo de sistema, o mesmo não só é 

viável como também é vantajoso, considerando as condições climáticas da cidade de Belém. 

 

Palavras-chave: Pluvial. Qualidade. Reutilização 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 
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1 INTRODUÇÃO  

Apenas 2,5% do volume total de água na Terra é de água doce, sendo que, dentre esta 

porcentagem, apenas 0,07% encontra-se em locais cujo acesso é mais fácil para uso. O restante 

está em regiões de difícil acesso tais quais aquíferos e geleiras, de acordo com Marinoski 

(2007). 

Nesse sentido, tem-se que, em diversos países, há escassez de recursos hídricos, onde 

mecanismos para suprir a demanda de água da região não conseguem ser desenvolvidos no 

mesmo ritmo do crescimento populacional local.   Isto é, deve-se levar em consideração a 

situação global a fim de estabelecer uma priorização de acesso à água para que seja possível 

suprir as necessidades básicas da vida humana do mesmo modo que dos ecossistemas. 

A partir da promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela lei 

nº9433 de 8 de janeiro de 1997, a água passou a ser considerada como um recurso natural de 

valor econômico, tendo como uso prioritário o consumo humano e a dessedentação de animais, 

demonstrando com isso que também é um recurso estratégico e social, o qual é vulnerável à 

escassez. Ainda que o Brasil seja um país privilegiado no que tange à disponibilidade de água, 

é inconsequente utilizar a água potável desenfreadamente para fins menos nobres. Também 

cabe destacar que a poluição de recursos hídricos em função de péssimos índices de 

saneamento, de resíduos de indústrias e do crescimento desordenado fatalmente gerará uma 

crise de abastecimento.  

Nesse contexto, uma alternativa para a busca da preservação dos recursos hídricos 

poderia ser a captação da água da chuva – tecnologia criada há muito, mas que, com o advento 

da água encanada, foi sendo gradativamente esquecida. Recentemente, a preocupação com 

sustentabilidade levou ao desenvolvimento de novas tecnologias de implantação do sistema de 

captação da água pluvial. 

Portanto, realizar o levantamento de práticas e tecnologias para a implementação eficaz 

de um sistema de captação da água da chuva, bem como avaliar a viabilidade deste sistema no 

contexto da cidade de Belém, no Pará, além de enumerar os possíveis destinos dessa água 

captada para fins não-potáveis, constituem o escopo deste artigo.  

Este levantamento, futuramente, poderá servir como base para outros projetos de gestão 

ambiental, beneficiando a população atual e futuras gerações nos âmbitos local, regional, 

nacional e, quiçá, internacional.  
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2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consiste em pesquisa bibliográfica, levantamento de dados, 

análise de documentos e pesquisa estatística.  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O município de Belém, capital do Pará, está localizado no extremo norte do Brasil e é o 

mais populoso do estado com 1.492.745 habitantes, aproximadamente, segundo o IBGE (2019). 

Apresenta elevada umidade relativa do ar e temperatura média durante o ano de 26,50 ºC, de 

acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), caracterizando um clima tropical: 

quente e chuvoso.  

O período entre dezembro e maio é marcante em termos de precipitação pluviométrica 

para os 1.059 km² da área territorial de Belém, a ponto de significar expressiva influência deste 

estudo.   

2.2 CHUVA ACUMULADA NO LOCAL 

A fim de efetuar os cálculos para a instalação do sistema de captação da água da chuva, 

é necessário primeiramente que se analise o índice pluviométrico da região onde irá ser 

implementada tal tecnologia. Dessa forma, o tamanho do reservatório será melhor escolhido, 

evitando sobrecarga e/ou desperdício. 

Para isso, consultou-se o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o qual tem uma 

rede de estações que fazem a medição de diversos índices climatológicos diariamente. A seguir, 

têm-se dois gráficos, um mostrando a chuva total em um ano (2016), outro mostrando a chuva 

acumulada mensal para o ano de 2019 até 29/09/2019. 

Gráfico 1- Precipitação de chuva mensal (mm) no ano de 2016 
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Gráfico 2- Chuva acumulada mensal X Chuva (normal climatológica 1961-1990) 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

 

2.3 LEGISLAÇÃO 

Um grande empecilho para a aprovação de projetos de lei referentes ao aproveitamento 

de águas pluviais consiste na inexistência de uma legislação técnica específica para a 

reutilização da água da chuva.  

Nesse contexto, há duas vertentes em que os estudiosos se dividem: uma delas acredita 

que devem ser seguidas as mesmas diretrizes dos testes de balneabilidade, já a outra defende a 

ideia de que as normas estabelecidas pela NBR (Norma Brasileira) 13969:1997  para o reuso 

de esgoto doméstico devem ser a opção mais viável. 

Quanto a NBR 13969:1997, tem-se que a mesma apresenta o seguinte escopo:  

Esta norma tem por objetivo oferecer alternativas de procedimentos técnicos para o 

projeto, construção e operação de unidades de tratamento complementar e disposição 

final dos efluentes líquidos de tanque séptico, dentro do sistema de tanque séptico 

para o tratamento local de esgotos. As alternativas aqui citadas devem ser selecionadas 

de acordo com as necessidades e condições locais onde é implantado o sistema de 

tratamento, não havendo restrições quanto à capacidade de tratamento das unidades. 

Conforme as necessidades locais, as alternativas citadas podem ser utilizadas 

complementarmente entre si, para atender ao maior rigor legal ou para efetiva 

proteção do manancial hídrico, a critério do órgão fiscalizador competente. (ABNT, 

1997).  

 

Além disso, é importante destacar a NBR 15527:2007 que explana a respeito da água 

da chuva - aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, conforme 

escopo abaixo:  

Esta norma fornece os requisitos para o aproveitamento de água de chuva de coberturas 

em áreas urbanas para fins não potáveis. Esta Norma se aplica a usos não potáveis em 

que as águas de chuva podem ser utilizadas após tratamento adequado como, por 

exemplo, descargas em bacias sanitárias, irrigação de gramados e plantas ornamentais, 

lavagem de veículos, limpeza de calçadas e ruas, limpeza de pátios, espelhos d'água e 

usos industriais. (ABNT, 2007).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1  SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUA DA CHUVA 

De acordo com o Manual de controle da qualidade da água para técnicos que trabalham 

em ETAS (2014), a escolha das obras de captação deve atentar para os seguintes fatores: dados 

hidrológicos de bacias da região bem como monitoramento da mesma; nível de água nos 

períodos de estiagem e enchente; qualidade da água; distância do ponto de captação ao ponto 

de tratamento e distribuição; desapropriações; necessidade de elevatória; fonte de energia e 

facilidade de acesso. 

Vistas estas características, Carlon (2005) apud Colla (2008) descrevem que: 

o funcionamento de um sistema de coleta e aproveitamento de água pluvial consiste 

de maneira geral, na captação da água da chuva que cai sobre os telhados ou lajes da 

edificação. A água é conduzida até o local de armazenamento através de calhas, 

condutores horizontais e verticais, passando por equipamentos de filtragem e descarte 

de impurezas. Em alguns sistemas é utilizado dispositivo desviador das primeiras 

águas de chuva. Após passar pelo filtro, a água é armazenada geralmente em 

reservatório enterrado (cisterna), e bombeada a um segundo reservatório (elevado), 

do qual as tubulações específicas de água pluvial irão distribui-la para o consumo não 

potável, tais como nos vasos sanitários, máquinas de lavar roupas e torneira do jardim. 

A água da chuva é armazenada separadamente da água da rede de distribuição (p. 32). 

 

A fim de prevenir alguns problemas tais como baixa qualidade da água e/ou construção 

errada, Daker (1987) apud Kobiyama et al. (2005) explana sobre as diversas recomendações 

listadas por Santos (1925) e Corrêa e Bacelar (1939) que consistem em:  

• A cisterna deve ser perfeitamente revestida, para não ocorrer contaminação pelo 

subsolo;  

• O local preferido para coleta é somente no telhado, sendo as águas da chuva inicial 

eliminadas;  

• A água coletada deve passar no filtro antes de entrar na cisterna;  

• A limpeza completa da cisterna deve ser feita, no mínimo, uma vez por ano;  

• A cisterna deve ser mantida fechada;  

• Evita-se a retirada da água com baldes, para impedir contaminação com a sujeira 

desses;  

• A cisterna deve ter um orifício superior como ladrão.  

 

 

A partir das considerações necessárias tanto na escolha do lugar onde será instalado o 

sistema de captação da água da chuva quanto no desenvolvimento desse sistema, é possível 

utilizá-lo de maneira mais abrangente e eficaz.  

3.2 POSSÍVEIS DESTINAÇÕES DA ÁGUA CAPTADA 

3.2.1Utilização da água captada pela chuva 

Atualmente, devido ao aumento da preocupação com o meio ambiente e a conservação 

dos recursos naturais, o uso da água tratada em atividades menos nobres, prática comum em 
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períodos anteriores, tornou-se inviável, estimulando o desenvolvimento de tecnologias que 

aproveitem as águas pluviais para fins não potáveis, como afirmam Seeger, Sari e Paiva (2007). 

O aproveitamento de água da chuva é uma maneira altamente sustentável de economizar 

água para fins não potáveis, contribuindo para a economia da água potável para consumo 

humano, por exemplo. Em Belém, a água da chuva para fins não potáveis pode ser utilizada na: 

limpeza de quintais, lavagem de veículos e calçadas, na descarga dos vasos sanitários das 

residências, e em diversos outros usos. Segundo Viola et al. (2007), o aproveitamento de águas 

pluviais traz aspectos positivos por ser uma fonte livre de cobranças e que exige um consumo 

energético muito menor para seu funcionamento. 

Seeger, Sari e Paiva (2007) apontam que o bom funcionamento de um sistema de 

aproveitamento de água de chuva depende da quantidade de água que pode ser captada e 

utilizada para o atendimento da demanda, sendo este atendimento função da área impermeável 

de captação, do volume do reservatório de armazenamento e das características pluviométricas 

da região, sendo assim, o município de Belém possui condições de se beneficiar com esse 

sistema devido à elevada frequência de chuvas na região, principalmente no período chuvoso, 

que corresponde ao período correspondido entre dezembro e maio. A demanda a ser atendida é 

crucial e deve ser mensurada de forma adequada para possibilitar menor gasto com a 

implantação do sistema e melhor aproveitamento da água captada e armazenada. 

3.2.2Qualidade da água da chuva  

         Tomaz (2003) aponta que o material do telhado da casa influencia na qualidade da água 

coletada, pois a mesma pode entrar em contato com fezes de animais, folhas de árvores, poeiras 

e outros rejeitos, e dependendo do material utilizado na confecção dos telhados, a contaminação 

pode ser maior. A concentração de determinados elementos pode variar de acordo com a 

localização geográfica da área em questão, como explica Carlon (2005). Em locais próximos 

ao oceano, a água da chuva apresenta elevado teor de elementos como sódio, potássio, 

magnésio, cálcio e cloro provenientes da água do mar. No entanto, em áreas urbanas, devido à 

poluição do ar causada pelas indústrias, a presença de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio 

é mais elevada, diminuindo assim o pH da água da chuva, ocasionando o fenômeno da chuva 

ácida. 

Silva et al. (1988) defende o uso da água da chuva em atividades domésticas, consumo 

humano e para atendimento de necessidades imediatas, entretanto, o mesmo frisa a importância 

dessa água atender os padrões de potabilidade, assim, evitando que o usuário entre em contato 

com organismos causadores de doenças presentes em água de má qualidade. 
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Kobiyama (2005) corrobora que o tratamento dado à água da chuva varia dependendo 

do uso ao qual a mesma se destina. Um nível maior de tratamento será necessário caso a água 

coletada seja destinada a um fim mais nobre. Group Raindrops (1995) apresenta dois casos em 

que tal diferença de tratamento torna-se evidente: na irrigação de jardins, a água não requer 

nenhum tratamento para ser utilizada, já no uso humano (banho, preparo de alimentos), ela 

necessita passar por um processo de desinfecção completo para que esteja apta ao consumo. 

A qualidade da água da chuva também pode variar de acordo com o local onde é feita a 

coleta, segundo Group Raindrops (1995), que mostra tal variação na tabela a seguir. 

 

Tabela 1-variação da qualidade da água da chuva devido à área de coleta. 

GRAU DE 
PURIFICAÇÃO 

ÁREA DE COLETA DE CHUVA OBSERVAÇÕES 

A Telhados (locais não ocupados por 

pessoas e animais). 

Se purificada, a água pode ser 

consumida. 

B Telhados (locais ocupados por 

pessoas e animais). 

Usos não potáveis. 

C Terrenos impermeabilizados. 

  

Mesmo para usos não potáveis, 

necessita tratamento. 

D Estradas. Mesmo para usos não potáveis, 

necessita tratamento. 

Fonte: Group Raindrops, 1995. 

3.2.3 Vantagens do sistema de captação pluvial 

         O aproveitamento da chuva traz benefícios tanto econômicos, como sociais e 

ambientais, que em pouco tempo passam a compensar suas desvantagens iniciais, 

principalmente relacionadas ao alto custo de instalação e custos com energia elétrica, de acordo 

com Kobiyama (2005). 

         O autor aponta que a instalação dos sistemas de captação reduz o gasto mensal com água 

e esgoto, além de aumentar a renda familiar mensal, após o retorno do investimento inicial. 

Dessa forma, além da garantia da qualidade de vida, dependendo da tecnologia utilizada, o 

custo de implantação pode ser reduzido, auxiliando famílias com condições econômicas menos 

favoráveis. 
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         Para Kobiyama (2005), a reutilização das águas pluviais contribui também para a 

preservação dos mananciais que anteriormente eram utilizados para o abastecimento local. O 

asfaltamento, que reduz a capacidade de infiltração do solo e a interferência humana no 

ambiente por meio da ocupação irregular e do descarte incorreto de lixo, acaba resultando em 

um aumento no número de enchentes na área urbana. Diante dessa problemática, que pode ser 

vista em diversos locais no município de Belém, o sistema de captação pluvial pode ser eficaz 

na diminuição dos efeitos causados pelas enchentes, direcionando a água que originalmente 

seria utilizada nos esgotos para ser utilizada em outros fins. 

A Cáritas da Arquidiocese de Belém desenvolveu o projeto “Água em Casa Limpa e 

Saudável”, o qual consiste no abastecimento de residências das ilhas Longa, Urubuoca e Jutuba 

– localizadas na região metropolitana de Belém – através de captação e armazenamento de água 

da chuva. A água captada é tratada por meio de técnicas de desinfecção solar – método simples 

de tratamento capaz de desinfetar pequenas quantidades de água-, em seguida ela é armazenada 

e distribuída para os moradores da região. A seguir, uma foto do sistema montado.  

Figura 1: Sistema de captação de águas pluviais das ilhas 

 

Fonte: Caritas, 2007 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir do estudo realizado, é possível concluir que o município de Belém demonstra 

características climáticas propícias para a instalação de sistemas de aproveitamento de água da 

chuva. Nesse contexto, tais sistemas trazem uma série de vantagens tanto socioeconômicas 

quanto ambientais. Dentre elas, é válido destacar as seguintes: redução de gastos com a 

concessionária; melhoria da qualidade de vida e prevenção de enchentes. Na conjuntura 

belenense, tais benefícios são essenciais para o avanço do desenvolvimento sustentável no 

município, visto que um sistema de captação de águas pluviais pode ser instalado em todos os 
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tipos de residências, das mais favorecidas até as menos privilegiadas, de acordo com o tipo de 

tecnologia escolhido no projeto.   
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RESUMO  

 

A escolha da temática envolvendo lixo eletrônico é relevante pelo fato de que o consumo de 

dispositivos eletrônicos cresceu consideravelmente nos últimos e continuará a crescer no futuro. 

Portanto a educação ambiental foi o tema explorado na oficina realizada com os alunos do 

ensino médio, objetivando explicar a importância do tema proposto e incentivá-los a pensar 

numa solução para o problema do lixo eletrônico. Essa oficina foi realizada durante o período 

18 e 19 de setembro de 2019 na escola Magalhães Barata em Belém do Pará. No primeiro 

momento foi realizado uma aula expositiva sobre os tipos de pilhas e baterias, explorando a 

composição química desses dispositivos e os danos causados ao meio ambiente, no segundo 

momento, foi desmontado uma pilha e foi feito uma solução do seu conteúdo com a água para 

simular a contaminação do lençol freático, para a coleta de dados no terceiro momento foi 

utilizada a metodologia da roda de conversa, os temas de debates foram a importância da 

preservação do meio ambiente e uma proposta de intervenção para o problema da poluição por 

resíduos sólidos. A principal solução proposta pelos alunos foi a coleta seletiva, separar o lixo 

doméstico do lixo eletrônico, depois de separar o lixo eletrônico encaminhá-lo para o ponto de 

coleta ou devolver, no caso das baterias, para os fabricantes, seguindo uma logística reversa e 

a resolução da Conama, o uso da mídia para propagandas que conscientize a população também, 

A promoção de palestras em escolas públicas realizadas por secretárias que estão relacionadas 

à preservação do meio ambiente. A realização de cursos, oficinas e palestras para os estudantes 

são um importante fator para a formação dos mesmos, e nesse papel de transmitir informação 

para conscientizar o próximo a respeito do descarte de lixo, poluição do meio ambiente, 

reciclagem e coleta seletiva. 

 

Palavras-chave: Lixo Eletrônico. Roda de Conversa. Coleta Seletiva. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 

  



 

 

321 

 

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

ISSN 2316-7637 

1. INTRODUÇÃO  

 Para definirmos o conceito de pilhas e baterias foi utilizado o livro “A ciência central” 

Brown (2005) que são: “uma fonte de energia eletroquímica fechada e portátil que consiste em 

uma ou mais células voltaicas.” Os exemplos aplicados do livro foram das pilhas comuns, 

bateria de ion-litío, bateria de níquel-cádmio e bateria de automóvel. Para outros tipos de pilhas 

e baterias foi consultado o livro Química vol. 2 do autor Ricardo Feltre. 

No Brasil, as pilhas e baterias exauridas são descartadas no lixo comum, 

por falta de conhecimento dos riscos que representam à saúde humana 

e ao ambiente, ou por carência de outra alternativa de descarte. Esses 

produtos contêm metais pesados como mercúrio, chumbo, cádmio, 

níquel, entre outros, potencialmente perigosos à saúde. Esses metais, 

sendo bioacumulativos depositam-se no organismo, afetando suas 

funções orgânicas. Outras substâncias tóxicas, presentes nesses 

produtos, podem atingir e contaminar os aquíferos freáticos, 

comprometendo a qualidade desses meios e seu uso posterior, como 

fontes de abastecimento de água e produção de alimentos. (Reidler e 

Günther, 2002) 

O descarte de lixo eletrônico é uma questão importante no cenário atual do Brasil e do 

mundo, uma medida efetiva é a da logística reversa, o termo refere-se ao papel da logística 

empregada pelas empresas para o retorno de produtos, reciclagem, substituição de materiais, 

reutilização de materiais, redução de materiais, etc. Como é improvável zerar o uso de produtos 

eletrônicos o princípio dos 3 R's também pode ser considerado como um meio para solucionar 

o problema. (Leite, 2002). 

Grande parte das pilhas e baterias são constituídas por metais pesados que causam danos 

ambientais e para saúde, como dito anteriormente os metais têm as características 

bioacumulativos, portanto, se acumula no meio ambiente e tem efeitos tóxicos, crônicos e 

agudos nos animais e nas plantas. (Vieira e Soares, Soares, 2009).  

A dissolução de metais pesados que foram levados para os aterros sanitários irregulares 

pode contaminar lençóis freáticos e o ambiente local. Estima-se que acumulo dos metais 

pesados de forma inadequada no meio ambiente contamina uma área de um metro quadrado. 

Isso facilita a acumulação de metais pesados na cadeia alimentar através da contaminação de 

animais e vegetais, que podem causar a intoxicação de seres humanos que venham a consumir 

esses alimentos afetados. (da Rocha, 2009). 

As pilhas e baterias a base de metais pesados causam problemas tanto para o meio 

ambiente como para a saúde humana. Segundo Vieira, Soares, Soares (2009), esses compostos 

podem atacar o sistema nervoso central e periférico, o sistema sanguíneo e os rins, exemplo do 
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chumbo presente nas baterias de automóveis e do níquel e cádmio presente na bateria de NiCad. 

Outros compostos são absorvidos através da respiração e causam sintomas de envenenamento, 

podendo até mesmo ser nocivo para fetos e bebês, causando danos crônicos no cérebro, exemplo 

do dióxido de manganês que está presente nas pilhas comuns e pilhas secas. (Apud 

GONÇALVES, 2007). 

O órgão responsável por regular a fabricação e o descarte de pilhas e baterias é o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que publicou 30 de julho de 1999 a 

resolução sobre resíduos sólidos que determina a porcentagem em peso de matais permitidos 

na constituição desses dispositivos, essa determinação se encontra no artigo 5 da resolução, a 

resolução do Conama determina a responsabilidade de devolução dos dispositivos para o 

fabricante, também sendo responsabilidade dos fabricantes e importadores implementar 

sistemas de coleta, e encaminhar para empresas capacitadas para reutilizar, reciclagem 

tratamento e/ou disposição final. (Espinosa e Tenório, 2005;  Reidler e Günther, 2002). 

As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 

cádmio, mercúrio e seus compostos(...)deverão, após seu esgotamento 

energético, ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as 

comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, 

para que estes adotem diretamente ou através de terceiros, os 

procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 

final ambientalmente adequada. (CONAMA no 257, de 30.06.99) 

Existem diversos processos consagrados para a reciclagem de pilhas e baterias no 

mundo, as três principais linhas de reciclagem de pilhas são: a mineralurgia, a hidrometalúrgica 

e a pirometalúrgica. Alguns desses processos são para um tipo exclusivo de pilhas, outros são 

para modelos em geral. Por exemplo o método japonês chamado Sumitomo que se dá pelo 

processo de pirometalúrgica e se aplica todos os modelos exceto a bateria de NiCad. Porém, o 

método francês Snam-Savam e o sueco e Sab-Nife que também utilizam o processo de 

pirometalúrgica, mas são exclusivos para recuperação de baterias NiCad. (TENÓRIO E 

ESPINOSA, 2006). 

A escolha da temática envolvendo lixo eletrônico é relevante pelo fato de que o consumo 

de dispositivos eletrônicos cresceu consideravelmente nos últimos e continuará a crescer no 

futuro, o lixo comum já é um problema que vem sendo debatido no mundo por vários anos em 

busca de soluções, a gestão de resíduos sólidos tem que ser debatida desde cedo, principalmente 

com os jovens que são o futuro e são consumidores dessa tecnologia. Portanto a educação 

ambiental foi o tema explorado na oficina realizada com os alunos do ensino médio, objetivando 
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explicar a importância do tema proposto e incentivá-los a pensar numa solução para o problema 

do lixo eletrônico. 

 

2. METODOLOGIA 

A escolha da temática envolvendo foi devido a importância do tema para o Brasil, é 

recorrente falar sobre questões ambientais em espaços acadêmicos, afinal é papel da educação 

formar o cidadão, e a preocupação em preservar os recursos naturais, preservar o meio 

ambiente, o conceito de desenvolvimento sustentável, são tópicos previstos na formação dos 

estudantes, principalmente na área ciências da natureza e suas tecnologias, em química por 

exemplo há o conteúdo de química ambiental que está relacionado com os danos causados por 

compostos químicos na água, ar e no solo. 

Essa oficina foi realizada durante o período 18 e 19 de setembro de 2019 com um grupo 

de 38 alunos do ensino médio da escola Magalhães Barata em Belém do Pará. Os 38 alunos 

foram separados em turnos, 19 pela manhã e 19 pela tarde, no primeiro momento foi realizado 

uma aula expositiva sobre os tipos de pilhas e baterias, explorando a composição química desses 

dispositivos e os danos causados ao meio ambiente, no segundo momento, foi desmontado uma 

pilha e foi feito uma solução do seu conteúdo com a água para simular a contaminação do lençol 

freático. 

Para a coleta de dados no terceiro momento foi utilizada a metodologia da roda de 

conversa, os temas de debates foram a importância da preservação do meio ambiente e uma 

proposta de intervenção para o problema da poluição por resíduos sólidos. O método da roda 

de conversa foi escolhido, pois estas priorizam discussões em torno de uma temática, sendo que 

o debate instiga cada pessoa a falar, sendo possível se posicionar e ouvir o posicionamento do 

outro. (FIGUEIRÊDO E QUEIROZ, 2012). 

A Roda de Conversa é, dentro da pesquisa narrativa, uma forma de 

coleta de dados em que o pesquisador se insere como sujeito da 

pesquisa pela participação na conversa e, ao mesmo tempo, produz 

dados para discussão. É, na verdade, um instrumento que permite a 

partilha de experiências e o desenvolvimento de reflexões sobre as 

práticas educativas dos sujeitos, em um processo mediado pela 

interação com os pares, mediante diálogos internos, e, ainda, no silêncio 

observador e reflexivo. (Moura e Lima, 2014). 
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Para Bedin e Del Pino (2017) o método da roda de conversa entende que o debate sobre 

as atividades são feitas junto com o professor do curso, de maneira formal e informal, há uma 

de troca de ideias e conhecimentos sobre o objetivo da atividade. Ainda para esses autores é 

reforçado que as rodas de conversa também se caracterizam por apresentar momentos em que 

cada individuo fala e escuta, em que se adem diferentes interlocutores, logo, este é um momento 

singular de partilhar ideias. 

A pesquisa qualitativa permite um tipo de discussão teórica e metodológica sobre uma 

determinada temática, que foi idealizada nesse trabalho, a utilizando a metodologia para 

fomentar o debate entre os alunos, como uma forma de coleta de dados para uma pesquisa 

qualitativa, essa estrutura de análise foi previamente pensada no desenvolvimento da oficina 

sobre pilhas e baterias antes de ser aplicada com os alunos, esse momento para o 

desenvolvimento da oficina se deu na disciplina de estágio supervisionado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a discussão a respeito da preservação do meio ambiente foi mencionado o fato 

do meio ambiente se a fonte de alimentos advindos do solo, citando os vegetais, frutas e o 

oxigênio, também relataram que o consumo dos meios naturais tem que ser de forma moderada, 

também foi lembrado que além dos metais pesados e lixo eletrônicos, outro resíduo sólido que 

causam a poluição do meio ambiente é o plástico, sendo ressaltado questões recentes dos 

canudos de plástico e as sacolas plásticas que estão sendo deixados de usar no Brasil. 

Um risco que os alunos apontaram a respeito da poluição é que elas prejudicam a saúde 

da biodiversidade que vive na área afetada pelo descarte irregular de resíduos tóxicos, o 

principal exemplo foi da vida marinha que sofre com a poluição de rios e lagos. Além de que 

essa água contaminada também prejudica a população que venha a consumir essa água poluída.  

Outras áreas de ação do homem que prejudicam o meio ambiente foi citado como o 

desmatamento das florestas, as queimadas das matas, a caça de animais principalmente de 

espécies ameaçadas, porém foi dito como senso comum que quando se pensa em poluição do 

meio ambiente se pensa nas florestas, pode-se entender tal pensamento imediato em associar às 

florestas, mas a poluição pode ser vista nas cidades, e o principal relato foi a poluição das praias, 

principalmente em período de férias onde o movimento aumenta, onde grande parte da 

população deixa o lixo na areia, e vezes acabam poluindo a água da praia. Fazendo um paralelo 
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com a situação da poluição das praias com óleo que também prejudicou a vida marinha na costa 

do Nordeste brasileiro.  

A responsabilidade da poluição do meio ambiente é da sociedade, usando a parte 

histórica para embasar essa responsabilidade a revolução industrial estabeleceu um crescimento 

se exploração do homem em cima dos recursos naturais, essa relação de exploração de recursos 

se mantém até os dias de hoje. É dever do homem preservar o meio ambiente, porém é preciso 

pontuar que algumas pessoas que são responsáveis por descarte irregular fazem por falta de 

informação e ignorância, por exemplo é uma cena corriqueira no cotidiano ver lixo doméstico 

ser jogado no canteiro da estrada, ou exemplo menores como latinhas, garrafas sendo jogadas 

no chão, portanto, é possível dizer que grande parte da população tem essas atitudes por falta 

de conscientização. Os jovens que estão na escola tem de ser conscientizados sobre esse assunto 

e estudar a gravidade desses atos do cotidiano. 

Falando exclusivamente da contaminação por pilhas e baterias, e os metais pesados que 

compõem esses dispositivos, por ser a temática da oficina aplicada foi o principal tema de 

discussão entre os alunos, grande parte dos mesmos não faziam ideia do risco do descarte 

irregular do lixo eletrônico, nem sobre a logística reversa e os pontos de coletas exclusivo para 

esses materiais. 

No momento em que há o vazamento dos produtos químicos das pilhas nos solos, além 

da poluição do solo, os metais acabam penetrando em camadas mais profundas até alcançar os 

lençóis freáticos, e alguns resíduos são levados para rios e lagos pela chuva, a preocupação que 

envolve é que com o avanço da tecnologia e inevitável o uso de pilhas e baterias, a decorrência 

disso é a maior produção desses dispositivos. 

Foi notado pelos participantes da oficina que é comum a presença de um ácido forte ou 

de uma base forte nesses dispositivos que acabam alterando o pH de certas regiões, ou seja, em 

áreas que poderiam ser férteis o pH alterado do solo não dá frutos, portanto, contatou-se que 

além dos metais a influência do meio ácido ou básico para que haja a reação redox nas pilhas 

também é uma questão para ser discutido em um futuro trabalho.  

A principal solução proposta pelos alunos foi a coleta seletiva, separar o lixo doméstico 

do lixo eletrônico, depois de separar o lixo eletrônico encaminhá-lo para o ponto de coleta ou 

devolver, no caso das baterias, para os fabricantes, seguindo uma logística reversa e a resolução 

da Conama, nessa parte de ponto de coletas, muitos estudantes entenderam que um ponto de 

descarte nas escolas para que cada aluno, professores e funcionários levassem de casa o seu 

lixo, ou disponibilizar lixeiras ecológicas específicas para lixo eletrônico. 
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O uso da mídia para propagandas que conscientize a população também, campanhas que 

lembram as contra dengue por exemplo, onde há comerciais na TV, pôsteres espalhados pela 

cidade, tudo isso para alertar sobre o risco do descarte irregular, e para incentivar as pessoas a 

fazerem a separação do lixo comum do lixo tóxico. Essa campanha seria uma iniciativa por 

parte do governo estadual ou federal, foi consenso que não há campanha de alerta sobre o risco 

de poluição por meio de dispositivos eletrônicos mesmo sendo um assunto atual na sociedade. 

A promoção de palestras em escolas públicas realizadas por secretárias que estão 

relacionadas à preservação do meio ambiente, muitas palestras são realizadas em universidades 

públicas e particulares, porém a base deve ser conscientizada e informada desde cedo, portanto, 

as palestras deviam ser realizadas tanto em escolas do ensino fundamental e médio, para que 

esses estudantes já tenham noção da importância da preservação do meio ambiente e do descarte 

regular de lixo tóxico. 

Os alunos assumiram a responsabilidade de mudar pequenos atos do cotidiano que 

influenciam na poluição da cidade, o pequeno ato de jogar lixo no chão, a função de 

conscientizar membros da família a respeito da coleta seletiva, começando pelos familiares até 

comentar a respeito com a vizinhança para que haja mobilização para efetuar a coleta seletiva 

numa rua ou bairro da cidade de Belém. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de cursos, oficinas e palestras para os estudantes são um importante fator 

para a formação dos mesmos, foi interessante notar durante a roda de conversa que cada aluno 

tem uma noção sobre as questões ambientais, porém, são noções superficiais sobre o tema que 

caso seja mais explorado possibilita uma construção de pensadores críticos a respeito do tema, 

e nesse papel de transmitir informação para conscientizar o próximo a respeito do descarte de 

lixo, poluição do meio ambiente, reciclagem e coleta seletiva. 

No Brasil existe a resolução do Conama que tem um programa sobre o tratamento de 

resíduos sólidos, no entanto são poucos aqueles que a conhecem e por isso seria interessante o 

investimento na área de propaganda desse material, para que maior parte do publico tenha noção 

sobre a prática a ser adota envolvendo esses dispositivos. Além do conhecimento envolvendo 

a logística reversa que pode ser utilizada não somente para pilhas e baterias, mas para outros 

lixos sólidos. 
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RESUMO  

 

Um sistema de drenagem urbana deve ser dimensionado pela perspectiva hidrológica da chuva 

de projeto, evento extremo que possa ocorrer na sua região de implantação. Assim, a escolha 

do método de mensuração desse parâmetro é essencial na garantia de uma concepção segura, 

eficiente e não onerosa. Considerando isso, essa pesquisa objetivou analisar os métodos de 

estimativa de intensidade pluviométrica propostos por Bell (1969) e Souza et al. (2012) para a 

cidade de Marabá-PA, verificando qual a metodologia mais compatível com sistemas de micro 

e macrodrenagem e o quão similares suas previsões podem ser entre si. Para isso, foi necessário 

construir curvas IDF (Intensidade-Duração-Frequência) a partir de uma série hidrológica de 46 

anos (1973-2018) obtida no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

comparando-as com a equação de chuvas intensas proposta por Souza et al. (2012) através do 

índice de concordância de Willmott (1982). Os resultados evidenciaram que o método da 

equação de chuvas intensas apresenta maiores valores estimados para intensidades com 

menores taxas de recorrência, onerando sistemas de microdrenagem. Por outro lado, quando 

comparados para grandes tempos de recorrência, apresentam homogeneidade de resultados, 

sendo facultativo o uso da equação de chuvas intensas ou das curvas IDF para macrodrenagens. 

Desse modo, os métodos apresentaram concordância de 89,43%, considerada excelente, 

podendo, portanto, ser comumente equiparáveis. Por fim, ressalta-se que o uso da equação de 

chuvas intensas deve ser dosado para evitar sistemas superdimensionados, que deve ser 

utilizada para sistemas de microdrenagem apenas quando não for possível obter as curvas IDF. 

 

Palavras-chave: Chuva de Projeto. Microdrenagem. Macrodrenagem.  

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Inundações urbanas ocorrem em virtude de falhas no desenvolvimento de projetos de 

drenagem urbana, que devem ser dimensionados considerando um evento extremo de 

precipitação pluviométrica (conhecido como chuva de projeto). A partir desse parâmetro, é 

possível estimar uma vazão máxima de contribuição à bacia do sistema, sendo essencial a 

verificação apropriada das características hidrológicas do local de interesse para a garantia de 

requisitos mínimos de segurança, durabilidade e eficiência do sistema (ARISZ E BURREL, 

2006). Assim a previsão equivocada dessa chuva de projeto pode desencadear no 

subdimensionamento do sistema, incorrendo em danos materiais e, por vezes, humanos.  

 Segundo Bell (1969), o valor desse fator é definido por representações de distribuições 

estatísticas de dados de precipitação máxima através das curvas de Intensidade-Duração-

Frequência (IDF), possibilitando verificar o evento hidrológico mais significativo (tempestade 

de projeto). Entretanto, embora a literatura disponha de diversos métodos de determinação das 

curvas IDF, o método desse autor se destaca pela sua facilidade de aplicação, sendo largamente 

utilizado em estudos brasileiros (OLIVEIRA et al., 2008; SOUZA, AMORIM E TORRES, 

2016; TISCHER, 2015).  

 Todavia, a elaboração de curvas IDF pode ser comprometida em razão da ausência de 

um banco relevante de séries hidrológicas, usualmente constituído de, no mínimo, 30 anos de 

observações diárias (TUCCI, 2012). Ademais, a falta de uma rede confiável de monitoramento 

de chuvas pluviométricas também impacta a confiabilidade dos possíveis resultados gerados 

pelas curvas IDF, principalmente quando coletados de estações localizadas em áreas remotas. 

Nesses casos, equações de intensidade de precipitação adaptadas ao local de interesse podem 

ser alternativas viáveis, auxiliando na determinação segura de vazões de contribuição. Acerca 

disso, Souza et al. (2012) ajustaram equações de chuva de projeto para 74 estações 

pluviométricas no estado do Pará. 

 Assim, este estudo comparou os desempenhos dos métodos de Bell (1969) e Souza et 

al. (2012) quanto à estimativa de chuvas de projeto para o desenvolvimento de sistemas de 

drenagem urbana na cidade de Marabá-PA. Esta pesquisa objetivou verificar se os métodos 

supracitados apresentam resultados similares, auxiliando o projetista de sistemas de drenagem 

na escolha do método de estimativa de intensidade pluviométrica mais eficiente para a realidade 

de uma cidade do sudeste do estado do Pará. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

 Escolheu-se como área de estudo o município de Marabá (Figura 1), localizado na 

mesorregião do sudeste do estado do Pará, região Norte do Brasil. A cidade está situada em 

área de relevo acidentado, com altitude média de 84m, localizada nas coordenadas geográficas: 

05º21’54”S e 49º07’24”W, (IBGE, 2018).  

Figura 1 – Caracterização Geográfica de Marabá. 

Fonte: Autores, 2019. 

 Hidricamente, a cidade está inserida na confluência dos rios Itacaiúnas e Tocantins, 

constituintes da macrorregião hidrográfica do Tocantins-Araguaia, (SEMA, 2014). O clima é 

tropical semiúmido (Aw/As), com temperaturas médias mensais entre 22,9ºC e 32ºC. A 

umidade relativa do ar varia de 73% a 93%, enquanto a insolação média é de 2.400 h/ano. A 

velocidade média dos ventos é 1,4m/s, com predominância no sentido Nordeste (NE). Quanto 

ao regime hidrológico, a região possui um período chuvoso de janeiro a março, ao passo que o 

período menos chuvoso é observado de julho a setembro (IBGE, 2018).  
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2.2 COLETA DE DADOS 

 Os dados foram obtidos da plataforma digital do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), que forneceu os valores de precipitação diária da Estação nº 82562, latitude -5.36, 

Longitude -49,13, altitude 95m. A série hidrológica coletada compreendeu o período de 1973 

até 2018, totalizando 46 anos de amostras diárias de precipitação.  

2.3 TRATAMENTO DE DADOS 

 Os dados diários foram agrupados em anos, utilizando apenas os anos hidrológicos 

(constituídos de, pelo menos, 360 observações diárias). Verificou-se que dos 46 anos, 11 foram 

descartados em função da insuficiência de observações para constituir um ano hidrológico, 

resultando na série final: 1973-1975; 1977-1978; 1983-1984; 1986-1988; 1990-1991; 1993-

2017, com 13.868 observações diárias. Ressalta-se que, após o refinamento dos dados, a série 

hidrológica apresentou 37 anos completos, acima do mínimo recomendado, que é de 30 anos 

(TUCCI, 2012). 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

 Para obter a Precipitação Máxima Provável (PMP), pode-se utilizar o método de Bell 

(1969), que a relaciona com uma determinada duração e período de recorrência. Segundo 

Bertoni e Tucci (2012) e Righetto (1998), o método de Bell (1969) associa a precipitação de 

uma chuva padrão com duração curta (60 minutos) e forte intensidade, com tempo de 

recorrência de 2 anos, conhecida como chuva P2.60. A Equação 1 descreve o método: 

                          ℎ(𝑡;𝑇𝑟) = (𝛼 × ln(𝑇𝑟 + 𝛽1)) × (𝛽2 × 𝑇𝑑
𝛾 − 𝛽3) × ℎ(60;2)                   Eq. (1) 

 Onde h(t;Tr) é a Precipitação Máxima Provável (PMP) (em milímetros) para uma duração 

Td (em minutos) e um período de recorrência Tr (em anos); h(60;2) é a chuva P2.60;  1, 2, 3 

e  são parâmetros regionais ajustados pelo método dos mínimos quadrados. De acordo com 

Oliveira et al. (2008), o método só é viável se for possível estimar a chuva P2.60, que pode ser 

realizado utilizando dados de poucos anos de séries hidrológicas, ou multiplicando a 

precipitação crítica (h(1 dia;2)), com duração de um dia e período de recorrência de 2 anos, por 

um fator regional K, como na Equação 2. Foi utilizado o fator K igual a 0,51 proposto por 

Righetto (1998): 

                                              ℎ(60;2) = 𝐾 × ℎ(1 𝑑𝑎𝑦;2)                                                    Eq. (2) 
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 Assim, ajustando a Equação 1 aos parâmetros propostos por Righetto (1998) e baseado 

na análise das estações pluviométricas de vários continentes por Garcia et al. (2011), foi obtida 

a Equação 3: 

                  𝑃𝑀𝑃(𝑏) =  ℎ(𝑡;𝑇𝑟) = (0,35 × ln(𝑇𝑟 + 0,76)) × (0,54 × 𝑇𝑑
0,25 − 0,50) × ℎ(60;2)  

Eq. (3) 

 Cabe destacar que Gonçalves et al. (2011) restringem a aplicabilidade da equação de 

Bell (1969) a chuvas com tempo de duração entre 05 e 120 minutos e tempo de recorrência 

entre 2 e 100 anos. Assim, analisou-se as intensidades máximas de precipitação (PMP) pelas 

durações de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 e 120 minutos; E períodos de recorrência de 5, 10, 25, 50 

e 100 anos, conforme recomendaram Gonçalves et al. (2011).  

 A partir da equação de chuva intensa proposta por Souza et al. (2012) (Equação 4), 

pôde-se calcular as intensidades máximas de precipitação (I, em mm/h) em função das mesmas 

condições de tempos de duração (Td, em minutos) e de recorrência (Tr, em anos) propostos por 

Gonçalves et al. (2011), utilizando os coeficientes determinados para Marabá-PA: 

                                                     𝐼 =
1242,9246 × 𝑇𝑟0,1057

(𝑡𝑑+9,7849)0,7242                                                 Eq. (4) 

 Em sua metodologia, Souza et al. (2012) utilizaram uma série histórica de 20 anos de 

dados hidrológicos diários para o município de Marabá-PA, obtida no banco de dados da 

Agência Nacional de Águas (ANA). Em seu estudo, foram verificados os valores anuais 

máximos de precipitação diária, ajustando os dados à distribuição de Gumbel, sendo submetida 

ao teste de Kolmogorov-Smirnov. No mesmo, os autores demonstraram que o modelo obteve 

um ajuste satisfatório das distribuições de eventos extremos da hidrologia para o modelo. 

Assim, a comparação entre as duas metodologias foi realizada utilizando o índice de 

concordância proposto por Willmott (1982), detalhado pela Equação 5: 

                                                     𝑑 = 100 [1 −
∑ (𝑒𝑖−𝑜𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (|𝑒𝑖−𝑒𝑚|+|𝑜𝑖−𝑜𝑚|)2𝑛
𝑖=1

]                         Eq. (5) 

 Sendo d o índice de concordância (em %); oi e ei são os valores máximos estimados de 

chuvas pelos métodos de Bell (1969) e Souza et al. (2012), respectivamente; om e em são as 

médias das intensidades estimadas pelos métodos de Bell (1969) e Souza et al. (2012), 

respectivamente. Para avaliar o índice de concordância de Willmott (1982) para as intensidades, 

utilizou-se os parâmetros de performance de Camargo e Sentelhas (1997) (Tabela 1): 
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Tabela 1 – Critérios de avaliação do índice de concordância de Willmott (1982) 

Performance 
Muito 

Ruim 
Ruim Pobre Regular Bom 

Muito 

Bom 
Excelente 

Índice de 

Concordância 

(d) 

≤ 40% 
41% a 

50% 

51% a 

60% 

61% a 

65% 

66% a 

75% 

76% a 

85% 
> 85% 

Fonte: Camargo e Sentelhas (1997) (adaptado). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Após o tratamento dos dados (seção 2.3) e utilização das Equações 2 e 3, elaborou-se a 

Figura 2, que apresenta as relações entre Intensidade (I) e tempo de duração (Td) calculadas 

pelos métodos de Bell (1969) e Souza et al. (2012), considerando os tempos de recorrência 

evidenciados na seção 2.4. 

Figura 2 – Intensidade (mm/h) para Marabá-PA, com Tr’s de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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 A Figura 2 evidencia que, quanto maior o tempo de recorrência adotado (respeitando os 

limites previstos pelos métodos), mais próximos serão os valores de intensidade estimados por 

Bell (1969) e Souza et al. (2012). Por exemplo, se analisada uma chuva com Td de 60min e Tr 

de 2 anos, o método de Souza et al. (2012) apresenta uma intensidade de precipitação 

(61,80mm/h) aproximadamente quatro vezes maior do que o previsto por Bell (1969) 

(19,76mm/h). Na prática, o desenvolvimento de um projeto de microdrenagem pelo método de 

Souza et al. (2012), que normalmente utiliza Tr entre 2 e 10 anos (DEPARTAMENTO..., 1980), 

implicaria no superdimensionamento do sistema, onerando-o.  

 Contudo, conforme o Tr aumenta, os resultados de intensidade tendem a ser aproximar, 

atingindo uniformidade para eventos de chuva com grandes tempos de duração e de recorrência. 

Tal consideração pode ser útil em projetos de macrodrenagem, que comumente utilizam tempos 

de recorrência entre 25 e 100 anos (DAEE; CETESB, 1980). Nas mesmas, a adoção do método 

de Bell (1969) ou de Souza et al. (2012) se tornaria facultativa, pois os resultados de 

intensidades não apresentam diferenças significativas. 

 Quanto ao índice de concordância, verificou-se que os métodos obtiveram performance 

excelente (d = 89,43%). Isso significa que, em geral, os métodos conseguem prever a 

intensidade de forma não destoante entre si. As discrepâncias evidenciadas entre os métodos 

podem se dá em virtude do período de abrangência das séries hidrológicas que ambas os 

métodos utilizaram: enquanto Souza et al. (2012) utilizaram 20 anos de registros diários, este 

estudo obteve uma série de 46 anos. Tal diferença de períodos incorre diretamente no 

comportamento da normal hidrológica da região, inferindo que, quanto maior a série utilizada 

na construção das curvas IDF, maior será a discrepância com a equação de Souza et al.  (2012) 

e, logo, menor será a performance do índice de concordância de Willmott (1982). 

 

4. CONCLUSÃO 

  A definição da chuva de projeto, quantificada por meio da sua intensidade (em mm/h), 

é a principal componente hidrológica no dimensionamento de um sistema de drenagem. Dessa 

forma, os valores de intensidade obtidos variam conforme o método adotado, bem como das 

condições de comportamento do evento extremo (como os tempos de duração e de recorrência). 

 Neste estudo, pôde-se comprovar que a equação de chuvas intensas proposto por Souza 

et al. (2012) mensuram valores de intensidade bem acima do previsto pelo método de curvas 

IDF proposto por Bell (1969), quando analisados baixos tempos de recorrência. Em termos de 
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microdrenagem urbana, a escolha do método de estimativa da chuva de projeto pode implicar 

em um possível superdimensionamento do sistema, tornando a obra mais onerosa. Já em 

sistemas macrodrenagem, os métodos propostos não apresentam diferenças significativas. Isso 

pôde ser corroborado com um índice de concordância qualificado como excelente.  

 Com isso, conclui-se que o método da equação de chuvas intensas é, em geral, aplicável 

em cenários de dimensionamento de sistemas de macro e microdrenagem, devendo atentar-se 

nestes últimos a possíveis superdimensionamentos consequentes. Para mitigar tal efeito, é 

sugerível a realização de outra equação de chuvas intensas a partir uma série hidrológica maior, 

o que reduziria possíveis discrepâncias entre os métodos. 
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RESUMO  

 

A presente pesquisa foi realizada no município de Cametá-PA, nas zonas urbana e rural da 

cidade, já que as águas desses locais estavam apresentando caráter duvidoso quanto a sua 

qualidade para o consumo. O objetivo deste estudo foi analisar os parâmetros físico-químicos 

das águas subterrâneas de poços amazonas e tubular, tais como: pH, determinada através do 

equipamento pHmêtro de bolso, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (OD), nitrito, 

analisados por meio de titulação e STD, verificado pelo medidor TDS-3. Além disso, para 

determinar as propriedades e distância dos pontos de coleta das águas foram efetuados 

georreferenciamentos e cadastramentos de 3 (três) poços da área de estudo a fim de saber as 

condições hídricas da zona de pesquisa para que fosse realizada a comparação com os valores 

disponibilizados pela portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde . Em seguida, levadas ao 

laboratório de microbiologia da Universidade do Estado do Pará/ Campus–XVIII, nas quais os 

resultados foram tabelados e equiparados de acordo com a portaria nº 2914;11. 

 

Palavras-chave: Águas Subterrâneas.Parâmetros Físico-Químicos. Poços. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O município de Cametá está localizado na mesorregião do nordeste paraense e a 

microrregião de Cametá, abrangendo uma área territorial 3.081,367 km2. A sede municipal tem 

as seguintes coordenadas geográficas: 02° 14’ 54” de latitude sul e 49° 30’ 12” de longitude ao 

oeste de Greenwich (IDESP, 2014). 

Neste município, a distribuição de água é de responsabilidade do Sistema Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE, 2017). Todavia há moradores que, por ficarem distante da área de 

atendimento do SAAE ou ainda evitarem o vínculo, optam por meios alternativos de adquirir 

este recurso tão precioso à vida humana. Dentre esses meios, destaca-se a perfuração de poços 

tubulares, onde buscam obter a água em reservas subterrâneas. 

De acordo com Foster (1993) e Silva (1999), esta água pode ser obtida em aquíferos que 

podem ser confinados ou livres.  O primeiro pode ser encontrado em regiões distantes da 

superfície, enquanto o último localiza-se mais próximo. Vale ressaltar que a proximidade da 

superfície torna a água mais susceptível à contaminação por microrganismos e substâncias 

químicas. 

Nesse contexto, Almeida Junior e Guimarães (2017) alertam que, dentre as diversas 

formas de contaminação, a por ação antrópica é o que mais tem influenciado a contaminação 

de águas subterrâneas, estando o necrochurome (líquido proveniente de decomposição de 

cadáveres) e o chorume (proveniente da decomposição da matéria orgânica) como fatores 

predominantes. 

Logo, essa pesquisa visa analisar a água presente em diferentes poços de algumas 

residências do município de Cametá, pois muitos moradores usam essa água para diversas 

atividades do cotidiano, inclusive para consumo e, dependendo da qualidade desse mineral, 

pode proporcionar problemas relacionados à saúde humana. Além de comparar os resultados 

obtidos com a portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde – MS (BRASIL, 2011), para 

analisar se a água retirada para consumo por algumas casas do município está dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela portaria. 

Como fator social, o estudo também contribui para a sociedade como um alerta na 

possível contaminação da água consumida, pois muitos moradores, sem a devida instrução, 

promovem a perfuração de poços de baixa profundidade e, como mencionado anteriormente, 

estão mais susceptíveis à contaminação através de veiculação hídrica. 

Dessa forma, o presente estudo foi realizado no laboratório de microbiologia da 

Universidade do Estado do Pará- Campus VIII- Cametá. 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi executado na cidade de Cametá, Estado do Pará, em 3 locais do 

município a fim de verificar a qualidade de água subterrânea consumida pelos cidadãos das 

zonas urbanas e rural (urbanos: Travessa Brasil e Travessa. Marquês de Pombal) e (rural: 

Tajaú.) através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A figura abaixo demonstra a 

localização da área em estudo. 

Figura 1-Mapa de localização da área de estudo. 

 

Fonte: Imagens de satélite do Google Earth, adaptado 

 

Inicialmente, foram coletadas amostras de água em garrafas pets de 350 mL, 

devidamente lacrados e etiquetados com a data, local, hora, na zona rural e urbana. Em seguida 

foram transportadas para o laboratório da instituição para começar o processo de análises físico-

químicas das águas subterrâneas. Vale ressaltar que, é de fundamental importância fazer a 

análise no momento exato em que as amostras são coletadas (analise in situ), pois os elementos 

contidos na água podem sofrer alterações, porém a análise da água em estudo não foi feita logo 
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após sua coleta nos poços, dessa forma os valores podem ter sido alterados no decorrer do 

tempo, a baixo, está o quadro 1 que disponibiliza informes a respeito dos poços de estudo. 

Quadro 1- Exibe as informações relacionadas aos poços subterrâneos. 

Poços Localidade Tipo de poço 

1 Trav. Brasil Tubular 

2 Tajaú Amazonas 

3 Trav. Marques de Pombal Tubular 

Fonte: Os Autores. 

Nessa pesquisa foram analisados os seguintes parâmetros: pH, condutividade elétrica, 

sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido e nitrito.  

Primeiramente, adicionou-se 100 mL de cada amostra coletada em cada béquer e com 

ajuda do aparelho T.D.S mediu-se suas temperaturas, condutividade elétrica e sólidos totais 

dissolvidos para avaliar as condições da água coletada dos poços mencionados no quadro 1. 

Para a realização da análise de concentração de oxigênio dissolvido na água, foi definido 

os parâmetros de O2 dissolvido e com o auxílio de uma pipeta descartável foi adicionado uma 

certa quantidade de água da amostra referente ao poço 1, o qual sua informação está 

demonstrado no quadro 1. Em seguida, adicionou-se duas gotas de cada reagente de O2 

dissolvido (1,2,3) tampou-se a cubeta, e agitou-se a amostra, após isso, foi esperado cerca de 

cinco minutos para poder realizar a comparação com a tabela do Labecon Test. Esse 

procedimento realizado foi para monitorar a concentração de gás existente nas águas 

catalogadas. O mesmo procedimento foi realizado com as outras amostras (2 e 3). 

O último procedimento, ocorreu com a adição de uma determinada quantidade de água 

da amostra 1 em uma cubeta até sua aferição, logo após adicionou-se duas gotas do reagente 1 

de nitrito na amostra, depois a cubeta foi tampada e agitada. Foram adicionadas mais duas gotas 

do reagente 2 de nitrito, tampou-se e agitou-se e esperou aproximadamente de dez minutos a 

amostra descansar para assim obter os resultados e fazer as comparações com o padrão 

estabelecido. O mesmo processo foi realizado nas amostras (2 e 3). 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 
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Quadro 2- Resultado das análises físico-químicas das amostras de água dos 3 poços. 

Parâmetros VMP* P1 P2 P3 Média 

pH 6,0-9,5 4,5 4,6 3,9 4,33 

C.E ** 0132 0026 0196 118 

S.T.D 1000 0066 0012 0097 58,33 

O.D ** 1,0 6,0 2.0 3 

NITRITO 1 0,0 0,0 0,0 0 

Fonte: Autores( 2019) 

 

3.1.1. Interpretação das análises físico-químicos 

Com as três amostras de água foram utilizados os seguintes parâmetros como mostra o 

quadro 2, acima. A tabela e os gráficos foram construídos com recursos do software Excel para 

que fosse analisados os parâmetros na área estudada, a fim de ter uma melhor interpretação dos 

resultados obtidos. 

 

3.1.2. Potencial Hidrogeniônico (ph): 

Primeiramente, o pH indica se a água está com caráter ácido ou básico. Segundo a 

portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde, o limite de potabilidade da água subterrânea 

estabelecido é o pH entre 6,0 e 9,5 (BRASIL, 2011).  

Com isso, as análises realizadas nos poços 1,2 e 3 apresentaram valores abaixo do 

indicado pela portaria com 4,5, 4,6 e 3,9 respectivamente, com uma média de 4,33. Portanto, o 

pH é um índice que caracteriza o grau de acidez ou de alcalinidade de um determinado ambiente 

(AYACH e CAPPI AYERS; WESTCOT, 1994). Logo, as águas das amostras não estão 

seguindo os padrões disponibilizados, pois o pH está indicando um nível baixo, ou seja, está 

ácido devido a escala de pH varia de 0 a 14, sendo 7 que corresponde a neutralidade e valores 

abaixo e acima desse valor refere-se ao meio ácido e básico, respectivamente. 

Assim, as águas subterrâneas se apresentam de maneira ácida e podem ocasionar 

empecilhos em algumas culturas, corrosão como, por exemplo, em tubulações. E também, está 

impropria para consumo humano. A recomendação é que o pH esteja entre 6 e 9,5 como 

determina o Ministério da Saúde. 

O gráfico 1, mostra a variação dos valores de pH das águas dos 3 poços, onde o poço 2 

obteve o maior valor de pH com 4,6 e o poço 3 o menor valor com 3,9. Ambos apresentam 

valores abaixo do recomendado pela portaria nº 2.914/11, onde estabelece “sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade.” (BRASIL, 2011, p. 1) 
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Gráfico 1-Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

Fonte: Os Autores. 

 

3.1.3.  Condutividade Elétrica (C.E) 

  A condutividade elétrica se refere à capacidade que uma solução aquosa possui em 

conduzir corrente elétrica. A medição da condutividade de um líquido é uma maneira indireta 

e simples de inferir a presença de íons provenientes de substâncias polares, geralmente sais 

inorgânicos, dissolvidos na água, como cloretos, sulfetos, carbonatos, fosfatos, essas 

substâncias são eletrólitos, elas se dissolvem em íons na água e contribuem para a condução de 

eletricidade Esta unidade pode ser usada empiricamente para determinação de sólidos totais 

dissolvidos (STD). A temperatura é um fator influente na determinação da condutividade nas 

amostras. Os valores obtidos para condutividade elétrica foram 0132, 0026 e 0196 dos poços 1, 

2 e 3 respectivamente, apresentado a média de 118mS cm-1. O VMP da condutividade elétrica 

pode ser relacionada com os parâmetros, como, S.T.D. Dessa maneira, é obtida a capacidade 

que a água tem de conduzir corrente elétrica.  

3.1.4 Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

Os sólidos totais dissolvidos é a soma dos teores de todos os constituintes mineiras 

presentes na água (SANTOS, 1997). Os resultados apresentados para os STD foram os 

seguintes: P1= 0066ppm, P2=0012ppm e P3=0097ppm, obtendo uma média de 58,33ppm. 

Dessa maneira, as amostras estão seguindo os parâmetros do Ministério da Saúde o qual seria 
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de 1000ppm.Portanto, essas concentrações não prejudicam à vida aquática. O gráfico 2 mostra 

a variância desses valores de STD. 

Gráfico 2- Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

 

Fonte: Os autores 

3.1.5. Oxigênio Dissolvido (OD) 

O oxigênio dissolvido é a concentração de oxigênio (O2) contido na água, sendo 

essencial para todas as formas de vida aquática. A determinação da concentração de oxigênio é 

de suma relevância na avaliação da qualidade das águas, uma vez que, o mesmo está envolvido 

em todos os processos químicos e biológicos. O descarte excessivo de material orgânico na 

água pode resultar no esgotamento do oxigênio do sistema. Exposições prolongadas abaixo de 

5mg/L aumenta a susceptibilidade ao estresse e a exposição abaixo de 2mg/L pode levar a morte 

a maioria dos organismos. O OD na pesquisa obteve uma variância de resultados, com valores 

de 1,0ppm, 6,0ppm e 2,0ppm para os poços 1,2 e 3 respectivamente. 

O oxigênio dissolvido (OD) é um componente essencial para o metabolismo dos 

microrganismo aeróbicos presente em águas naturais, sendo indispensável para os seres vivos, 

especialmente os peixes, os quais geralmente não resistem a concentrações de OD na água 

inferiores a 4,0 mg L-1. (KEGLEY E ANDREWNS, 1998). 

Observa-se no gráfico 3 que o P2 tem o pico mais alto, pois apresentou o maior valor 

nos resultados, os mesmos apresentam uma média de 3ppm, ou seja, valores baixos de oxigênio, 

fato esse normal para águas subterrâneas Almeida Junior e Guimarães (2017). 
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Gráfico 3-Oxigênio Dissolvido 

 

Fonte: Os Autores. 

3.1.6. Nitrito (N-NO2
-) 

O nitrito um é parâmetro de fundamental importância na investigação da qualidade da 

água, sua presença indica contaminações intermediaria, a qual procede da decomposição 

biológica, decomposição de materiais orgânicos. 

A presença de íon nitrito indica a ocorrência de processos biológicos ativos 

influenciados por poluição orgânica (BASTOS et al., 2007). 

 A portaria n° 2914/11 estabelece que o VMP para o Nitrito é de 1ppm, os resultados 

obtidos após as análises determinaram que ambos os poços apresentam valores igual a 0,0ppm. 

Logo, não é prejudicial à saúde dos indivíduos. 

 

4. CONCLUSÃO  

A água consumida através de poços tubulares e amazonas estão dentro dos valores 

estabelecidos pela portaria nº 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde das localidades em que as 

amostras foram coletadas no município de Cametá- PA. Por fim, uma sugestão, se possível, era 

fiscalizar os pontos de analisados a fim de saber a variação das concentrações de substâncias 

no decorrer do tempo, eventualmente nos locais que exerceram o valor máximo permitido pelo 

Ministério da Saúde.  
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4.1.RECOMENDAÇÕES  

A água possui diversos parâmetros para analisar a sua qualidade para o consumo 

humano como indicadores físicos, químicos e biológicos. Neste trabalho, foram apresentados 

as análises físico-químicas de 3 amostras de poços diferentes da zona urbana e rural, as quais 

determinaram que as águas subterrâneas dos poços da área em estudo apresentam caráter ácido 

com a média do pH em torno de 4,33. Além disso, os valores obtidos da condutividade elétrica 

apresentou uma média de 118 mS cm-1, a qual está dentro dos parâmetros levando em 

consideração o valor máximo permitido do S.T.D. Ademais, os sólidos totais dissolvidos 

assumiram resultados dentro do padrão estabelecido pela portaria 2914/11, pois indicaram 

valores abaixo de 1000 ppm. Ainda, é importante relatar que o oxigênio dissolvido apresentou 

valores baixos, mais normal para agua subterrânea. Vale ressaltar que, o nitrito manifestou-se 

em todas as amostras de forma ideal, isto é, estão dentro dos padrões estabelecidos por lei. Vale 

ressaltar que o valor de acidez e abaixo da portaria e normal para a região amazônica em função 

da sua formação geológica. 
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RESUMO  

 

A qualidade da água é um dos fatores mais importantes para o sucesso do cultivo de organismos 

aquáticos. Na Amazônia, uma das espécies atualmente mais cultivadas é o tambaqui, 

Colossoma macropomum, cujo cultivo na região iniciou-se no começo da década de 1980. O 

presente estudo tem como objetivo avaliar as variações de parâmetros abióticos (pH, 

temperatura, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio) em um tanque escavado com 70 tambaquis, durante o período de 12 horas. No 

momento da coleta foram obtidos dados de pH e da temperatura com pHmetro AK90, e 

condutividade elétrica com condutivimetro CD-880. Em seguida as amostras foram 

transportadas para o Laboratório de Química Ambiental da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, onde foram obtidos dados de turbidez com colorimetro DR/890, oxigênio dissolvido 

e demanda bioquímica de oxigênio seguindo os métodos descritos em Standard Methods of 

Water and Wastewater. A temperatura oscilou de 28,4 °C a 30,6 °C, o pH de 4,7 a 5,6, a 

condutividade elétrica foi constante no valor de 60 μS cm-1, a turbidez de 10 UNT a 12 UNT, 

o oxigênio dissolvido de 8,57 mg.L- a 15,65 mg.L-, e para a demanda bioquímica de oxigênio 

de 0,73 mg.L- a 3,70 mg.L-. Os parâmetros analisados para o tambaqui estiveram dentro de 

valores estipulados na literatura para o seu bom desenvolvimento, indicando que o manejo 

adequado favorece a qualidade da água.  

 

Palavras-chave: Cultivo, oxigênio dissolvido, qualidade da água. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A condição climática brasileira associada a maior reserva de água do mundo, tem 

possibilitado ao país uma alta potencialidade no cultivo de espécies aquáticas, uma das quais 

tem destaque é a piscicultura. O Brasil possui aproximadamente 8 mil km3 de água doce, isso 

evidencia o alto potencial para a exploração dos recursos pesqueiros, outro fator relevante é que 

a piscicultura possui diversas espécies de determinadas regiões (endêmicas) que apresentam 

alta produtividade em sistemas de cultivo, podendo ser intensivo ou extensivo, umas das 

espécies citadas acima são: tambaqui e pacu. (SIDONIO et al.,2015). 

A produção mundial de pescado foi de 145 milhões de toneladas em 2009, sendo que 

38% foi decorrente da produção de organismos aquáticos em cativeiro (aquicultura) e o restante, 

proveniente da pesca (FAO, 2010). No Brasil, foi estimada uma produção de pescado ao redor 

de 1 milhão de toneladas em 2009, sendo que a atividade aquícola colaborou com 33% deste 

total (MPA, 2010).  

Em tanques de criação de peixes, a proliferação excessiva do fitoplâncton pode causar 

diminuição de oxigênio no período noturno e supersaturação durante o dia, podendo causar a 

obstrução das brânquias dos peixes pelos filamentos e inibição do crescimento das algas mais 

assimiláveis, além do aparecimento de produtos do metabolismo secundário de cianobactérias, 

que causam sabor desagradável no pescado (MITCHELL, 1996; PERSCHBACHER et al., 

1996; DATTA E JANA, 1998). 

A qualidade da água é um dos fatores mais importantes para o sucesso do cultivo de 

organismos aquáticos (PROENÇA E BITTENCOURT, 1994; VINATEA E ARANA, 2003). 

Ela é determinada por fatores físicos (temperatura, cor, turbidez e condutividade), químicos 

(pH, alcalinidade, dureza e gases dissolvidos) e biológicos (produção primária e secundária), 

que variam ciclicamente, no período de vinte e quatro horas (variação nictemeral), sob a 

influência de fatores bióticos e abióticos (PÁDUA, 2001; DINIZ et al., 2002).  

Na Amazônia, uma das espécies atualmente mais cultivadas é o tambaqui, Colossoma 

macropomum, cujo cultivo na região iniciou-se no começo da década de 1980 (ROLIM, 1995; 

MAEDA, 1998). Esta espécie é uma das mais importantes para a economia regional, e sua 

oferta já chegou a representar quase a metade do total de pescado comercializado em Manaus 

(ARAÚJO-LIMA E GOULDING, 1998). 

Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar as variações de parâmetros abióticos (pH, 

temperatura, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de 

oxigênio) em um tanque escavado com 70 tambaquis, durante o período de 12 horas. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2. 1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado em um tanque de cultivo de tambaqui no Laboratório de 

Aquicultura Tropical (LAqTrop), da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), 

localizado nas seguintes coordenadas ( -1,4587 S, -48,4358 W; -1,4586 S e -48,4359 W). O 

tanque tem dimensões de 5 x 7 x 2 m (Figura 1), o tanque tinha 70 espécimes de tambaqui. 

Figura 1-Mapa de Localização da Coleta. A) Laboratório de Aquicultura Tropical, B) UFRA, 

C) Estado do Pará 

 

Fonte: Autor 

As coletas de água superficial (20 cm da coluna de água) foram realizadas durante um 

período de 12 horas, no dia 10 de janeiro de 2019, com intervalo de uma em uma hora, com 

início às 6:00 e termino as 18:00 horas. No momento da coleta de água foram obtidos dados de 

temperatura e pH com a utilização de um pHgametro da marca AKSO, modelo AK90, e 

condutividade elétrica com condutivimetro CD-880. 

Em seguida as amostras foram transportadas para o Laboratório de Química Ambiental 

da Universidade Federal Rural da Amazônia, onde foram obtidos dados de turbidez com 

colorimetro DR/890, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio seguindo os 

métodos descritos em Standard Methods of Water and Wastewater. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os valores de temperatura (Figura 2) no tanque oscilaram de 28,4 °C a 30,6 °C. Os 

dados estão em conformidade com Kubitza (1999), pois o valor ideal para o cultivo de tambaqui 

é entre 28 °C e 32 °C. No tanque entre 14:00 e 15:00 horas foi possível observar os maiores 

valores de temperatura, o que pode ser relacionado a intensa radiação solar. 

Figura 2- Distribuições dos valores da temperatura (°C). 

 

Fonte: Autor. 

Os valores encontrados para o pH no tanque (Figura 3) oscilaram de 4,7 a 5,6. Para 

piscicultura o pH recomendado é entre 6,5 a 8,5 (SIPAUBÁ-TAVARES, 1995; KUBITZA, 

1997; TEIXEIRA, 1997; LIMA, et al. 2015a), mesmo com os dados fora dessa margem os 

tambaquis cultivados em ambos os tanques não apresentaram mortalidade. 

Figura 3-Distribuição dos valores de pH no tanque. 

 

Fonte: Autor ( 2018) 

Os valores da condutividade elétrica em todos os horários foi de 60 μS cm-1 sem 

variação, isso pode ser explicado por causa da renovação de água lenta que era feita no tanque. 

Os valores de condutividade elétrica estão dentro da faixa considerada por ZIMERMANN 

(2001) como desejáveis para o cultivo de peixes de 20 μS cm-1 a 150 μS cm-1. 
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A turbidez é uma medida da capacidade de penetração da radiação que é consequência 

dos sólidos em suspensão (silte, areia, fitoplâncton, detritos orgânicos e bactérias) que podem 

de certa forma atrapalhar nos processos fotossintéticos de plantas aquáticas (ESTEVES, 1998).  

Os valores de turbidez (Figura 4) oscilaram de 10 UNT a 12 UNT no trabalho, sendo 

que nos horários das 10:00, 13:00, 15:00 e 17:00 horas os dados foram ligeiramente mais altos 

que os demais, de acordo com LEIRA et al., (2017) águas turvas não são indicadas para a 

aquicultura, pois o ambiente não vai ser propício para a criação de peixes, a qual prejudica 

penetração da luz solar e consequentemente do desenvolvimento de fitoplâncton. 

Figura 4- Distribuição dos valores de turbidez (UNT) no tanque. 

 

Fonte: Autor ( 2018) 

Os valores do oxigênio dissolvido – OD (Figura 5) oscilaram de 8,57 mg.L- a 15,65 

mg.L-. De acordo com Boyd (1990) o OD recomendado é que seja superior de 4 mg.L- no 

cultivo de peixes, na qual os valores foram encontrados no tanque. 

Os valores da DBO (Figura 5) no tanque variaram de 0,73 mg.L- a 3,70 mg.L-, os picos 

foram registrados nos horários das 08:00 e 15:00 horas, o que pode ser explicado pela produção 

da matéria orgânica dentro do tanque, além das bactérias que estejam degradando a água neste 

meio, quanto maior a demanda bioquímica de oxigênio mais baixa vai ser o oxigênio dissolvido 

no tanque. 
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Figura 5- Distribuições dos valores do Oxigênio dissolvido (OD) e da demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) no tanque 

 

Fonte: Autor (2018) 

4. CONCLUSÃO  

O manejo eficaz alinhado com o monitoramento da qualidade da água, é de suma 

importância para o desenvolvimento dos organismos aquáticos. Os parâmetros analisados para 

o tambaqui estiveram dentro de valores estipulados na literatura para o seu bom 

desenvolvimento, indicando que o manejo adequado favorece a qualidade da água. 
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RESUMO 

 

A água é considerada um dos elementos de maior importância do planeta, sendo fundamental 

para a sustentação da vida. Contudo, a intensidade da ação antrópica sobre este recurso natural 

tem provocado a deterioração da qualidade da água, favorecendo a problemática da 

eutrofização. Dessa forma, o objetivo do trabalho é avaliar o Índice de Estado Trófico (IET) do 

rio Guamá. A coleta das amostras superficiais da água foi realizada no dia 18 de maio de 2018 

em quatro pontos ao longo do rio Guamá. No Laboratório de Química Ambiental da 

Universidade Federal Rural da Amazônia campus Belém foram analisados os seguintes 

parâmetros: fósforo total (μg.L-1) e clorofila a (μg.L-1), cujos valores são usados para calcular 

o IET. Os resultados de fósforo total, clorofila a e IET mostraram um gradual aumento dos 

valores do ponto P1 ao P4, o que pode ser um indicativo da entrada de esgoto doméstico oriundo 

do igarapé Tucunduba. Nota-se, então, que o rio Guamá mostra condições tróficas com um 

elevado grau de perturbação do ambiente aquático, o que indica possíveis influências humanas 

no corpo hídrico em questão. Portanto, torna-se necessário avaliações mais aprofundadas do 

ambiente de estudo com a finalidade de conservar a qualidade da água do rio Guamá, em virtude 

da elevada importância deste corpo d’água para a população local. 

 

Palavras-chave: Nutrientes. Eutrofização. Qualidade da Água 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é considerada um dos elementos de maior importância do planeta, sendo 

fundamental para a sustentação da vida, bem como promove o desenvolvimento econômico, o 

equilíbrio dos ecossistemas e o bem-estar social. Contudo, a intensidade da ação antrópica sobre 

este recurso natural tem provocado a deterioração da qualidade da água, favorecendo a 

problemática da eutrofização (LIMA, 2018). 

O processo de eutrofização é caracterizado pela proliferação excessiva de plantas 

aquáticas e o aumento da quantidade de matéria orgânica no ambiente aquático, os quais são 

ocasionados, principalmente, por causa do excesso de nutrientes na água, como o fósforo e 

nitrogênio, cuja origem pode ser tanto de forma natural através do intemperismo de rochas e 

decomposição de matéria orgânica, quanto de fatores antropogênicos através do lançamento de 

efluentes domésticos, agrícolas e industriais (VALENTE ET AL., 2018; NOGUEIRA ET AL., 

2015). 

Quando em estado avançado, o processo de eutrofização pode acarretar prejuízos à 

qualidade da água, possibilitando diversos efeitos negativos para o ecossistema, como: a 

redução da concentração de oxigênio dissolvido e, por consequência, a morte de peixes e 

organismos aeróbicos; maior dificuldade no tratamento de água; e problemas recreativos 

(FURTADO, 2017). 

O rio Guamá é um importante afluente constituinte do município de Belém, sendo 

primordial para o abastecimento de água da região (SILVA ET AL., 2014). Devido as possíveis 

interferências antrópicas neste ambiente, a utilização de índices ambientais que convertem 

diversas informações em um único resultado torna-se, então, fundamental para o 

desenvolvimento de propostas de soluções com a finalidade de conservação dos recursos 

hídricos. Em vista disso, destaca-se o Índice de Estado Trófico (IET) o qual determina as 

condições da água em diferentes níveis de trofia, indicando as consequências provocadas pelo 

enriquecimento de nutrientes no corpo hídrico (CETESB, 2018). 

 Dessa forma, em razão da importância para a comunidade local, o objetivo do trabalho 

é avaliar o Índice de Estado Trófico (IET) do rio Guamá, através da distribuição do fósforo total 

e clorofila a, ao longo de quatro pontos neste rio, situado no município de Belém, Pará. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O rio Guamá está localizado no município de Belém-PA, na região norte do Brasil. A 

cidade de Belém, latitude 01° 27’ 22” Sul e longitude 48° 30’ 14” Oeste, apresenta área 

territorial de 1.059,458 km2 e uma população estimada em cerca de 1.485.732 habitantes, 

conforme dados do IBGE (2018). Segundo a classificação de Köppen, o município de Belém 

encontra-se na zona climática Afi, indicando um clima de floresta tropical, permanente úmido 

(PMB, 2011), com temperatura média mensal que vai de 25,4ºC a 26,5ºC, em março e 

novembro, respectivamente, precipitação média anual de 2.834 mm e umidade relativa do ar 

em torno de 85% (CAVALCANTI ET AL., 2009; RODRIGUES ET AL., 2014). 

O rio Guamá margeia a cidade de Belém pelo Sul e desagua na baía do Guajará. A bacia 

do rio Guamá constitui uma área de drenagem de 87.389,5 km2, com um curso total de, 

aproximadamente, 380 km sendo um divisor natural entre vários municípios. De acordo com 

Sioli (1965), o rio Guamá é classificado como rio “águas brancas” indicando elevada 

quantidade de material em suspensão e alta turbidez, além disso este rio é classificado também, 

de acordo com Braz e Mello (2006), como ambiente de água doce classe 2 com base no 

enquadramento da Resolução CONAMA n° 357/05. Ademais, conforme PMB (1997), no 

município de Belém o igarapé Tucunduba deságua neste rio. 

2.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A coleta das amostras superficiais da água foi realizada no dia 18 de maio de 2018 em 

quatro pontos ao longo do rio Guamá, localizados próximo ao bairro universitário de Belém, 

sendo três pontos nas proximidades da Universidade Federal do Pará e um ponto, na 

Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme ilustrado na figura 1. 

Após a finalização das coletas, as amostras foram acondicionadas e conservadas em 

isopor e, posteriormente, encaminhadas para o Laboratório de Química Ambiental da 

Universidade Federal Rural da Amazônia campus Belém, onde foram analisados os seguintes 

parâmetros: fósforo total (μg.L-1) e clorofila a (μg.L-1). 
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Figura 6 - Mapa de localização dos pontos de coleta no rio Guamá, Belém-PA. 

 

Fonte: Autores, 2019. 

O fósforo total foi analisado pelo método da oxidação com persulfato de potássio 

alcalino conforme descrito em Grasshoff et al. (1983). Posteriormente, foi submetido ao mesmo 

processo de análise do fosfato inorgânico dissolvido, que em reação com o molibdato de amônio 

formam o complexo fosfomolibdato. Com a adição de ácido ascórbico e tartarato de antimônio 

e potássio este complexo é reduzido mostrando uma coloração azul para, em seguida, ser 

determinado como ortofosfato, onde a leitura foi realizada em um espectrofotômetro da marca 

Hach modelo DR 2010. 

A clorofila a foi determinada pelo método da extração com acetona 90%, conforme 

descrito em Teixeira (1973). Primeiramente, as amostras foram filtradas e os filtros de 

membrana de fibra de vidro foram introduzidos em acetona 90%, posteriormente macerados e 

submetidos a refrigeração por, aproximadamente, 20 horas ao abrigo da luz. Após esse período, 

as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 15 minutos e, em seguida, lida em um 

espectrofotômetro da Biochrom Libra Instruments modelo S70 nos seguintes comprimentos de 

onda: 630, 645, 665, 750 nm. 

O Índice de Estado Trófico (IET) foi utilizado para determinar o grau de trofia da água 

do rio Guamá, conforme o método de Carlson (1977) modificado e adaptado por Lamparelli 
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(2004) para rio, sendo calculado a partir dos dados de fósforo total e clorofila a. O IET teve 

como base as equações 1, 2 e 3. 

𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) = 10 ∗ {6 − [
0,42 − 0,36 ∗ ln(𝑃𝑇)

ln(2)
]} − 20                                    (1) 

 

𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿) = 10 ∗ {6 − [
−0,7 − 0,6 ∗ ln(𝐶𝐿)

ln(2)
]} − 20                                       (2) 

 

𝐼𝐸𝑇 =
𝐼𝐸𝑇(𝑃𝑇) + 𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿)

2
                                                                                  (3) 

Onde: 

PT é a concentração de fósforo total, em μg.L-1, na superfície da água; 

CL é a concentração de clorofila a, em μg.L-1, na superfície da água; 

IET (PT) é o índice de estado trófico para o fósforo total; 

IET (CL) é o índice de estado trófico para a clorofila a e; 

ln é o logaritmo natural. 

 

Conforme a CETESB (2018), o estado trófico de um rio pode ser classificado como: 

ultraoligotrófico (IET ≤ 47), oligotrófico (47 < IET ≤ 52), mesotrófico (52 < IET ≤ 59), 

eutrófico (59 < IET ≤ 63), supereutrófico (63 < IET ≤ 67) e hipereutrófico (IET> 67). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de fósforo total variaram de 78 µg.L-1 a 133 µg.L-1, nos pontos P1 e P4, 

respectivamente (Figura 2). É possível visualizar um aumento na concentração do fósforo do 

ponto P1 ao P4. Nota-se, também, que somente o ponto P1 se manteve de acordo com o limite 

máximo estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05, os demais pontos ultrapassaram 

este limite. Para Souto et al. (2019), esses valores podem indicar a entrada de esgotos 

domésticos oriundos do igarapé Tucunduba, visto que os esgotos possuem elevada 

concentração de fósforo e este igarapé está localizado próximo ao ponto P2, o qual segue o 

fluxo contínuo da maré em direção ao ponto P4. 
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Figura 7 - Distribuição do fósforo total ao longo do rio Guamá, Belém-PA. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

Os valores de clorofila a variaram de 4 µg.L-1 a 11 µg.L-1, nos pontos P1 e P4, 

respectivamente (Figura 3). O aumento na concentração de clorofila que vai do ponto P1 ao P4, 

conforme Maia et al. (2015), sugere ótimas condições na quantidade de luz, temperatura e 

nutrientes no decorrer dos pontos. Ou seja, a entrada de esgoto doméstico do Tucunduba, 

também, pode favorecer a concentração de clorofila, uma vez que que os esgotos contêm 

elevada carga de nutrientes e são carreados para o rio Guamá. Ademais, nenhum valor de 

clorofila a ultrapassou o limite máximo estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/05. 

Figura 8 - Distribuição da clorofila a ao longo do rio Guamá, Belém-PA. 

 
Fonte: Autores ( 2019) 

Com relação ao Índice de Estado Trófico, os valores variaram de 59 a 65, nos pontos P1 

e P4, respectivamente (Figura 4). Dessa forma, verifica-se que as condições de trofia oscilaram 

de eutrófico a supereutrófico, o que pode ser um indicativo de possíveis interferências 

antrópicas no meio aquático, especialmente pelas águas do igarapé Tucunduba no ponto P2, 
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evidenciando uma distribuição similar aos parâmetros fósforo total e clorofila a, com um 

gradual aumento dos valores do ponto P1 ao P4. 

Figura 9 - Distribuição do Índice de Estado Trófico ao longo do rio Guamá, Belém-PA. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

Como o resultado foi supereutrófico na maioria dos pontos, o rio Guamá, conforme a 

CETESB (2018), corresponde a corpos d’água com alta produtividade e baixa transparência, 

geralmente afetados por atividades antrópicas, onde o aumento da concentração de nutrientes 

favorece modificações indesejáveis e episódios de florações de algas, interferindo nos múltiplos 

usos do corpo hídrico. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se que o rio Guamá mostra condições tróficas com um elevado grau de perturbação 

do ambiente aquático, o que indica possíveis influências humanas no corpo hídrico em questão. 

O ambiente mostra um aumento na concentração de fósforo e clorofila a, especialmente a partir 

da entrada das águas do igarapé Tucunduba próximo ao ponto P2, evidenciando a atuação do 

mesmo no aporte de nutrientes que contribuem para a elevação desses valores. 

Contudo, torna-se necessário avaliações mais aprofundadas do ambiente de estudo com 

a finalidade de conservar a qualidade da água do rio Guamá, em virtude da elevada importância 

para os organismos aquáticos e, também, para a população de Belém, visto que este é o principal 

rio utilizado para o abastecimento do município. 
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RESUMO  

 

O objetivo dessa pesquisa foi realizar um estudo sobre as características morfométricas da 

microbacia hidrográfica do Rio Mucuruçá, Barcarena-PA, com a utilização de parâmetros 

fisiográficos obtidos da literatura e utilizando um software livre chamado Quantum-GIS. Os 

arquivos vetoriais utilizados nesse estudo foram extraídos do site do SEIRH, para fazer a 

delimitação da bacia e a extração das redes de drenagem. Dessa forma, foi possível obter os 

dados da área de drenagem da bacia, o comprimento axial, o comprimento total das redes de 

drenagem e o perímetro da bacia. Com esses resultados, foi possível aplicar nas formulas dos 

parâmetros morfométricos como o Coeficiente de Compacidade (Kc)= 0,29 km, Índice de 

Circularidade (Ic)= 10,89 km, o Índice de Conformação (Fc)= 8,99 km e a Densidade de 

Drenagem (Dd)= 0,62 km; após isso, fez-se a interpretação dos dados de acordo com a 

literatura. Os resultados obtidos mostram que a microbacia do Rio Mucuruçá possui riscos de 

sofrer enchentes e inundações, por isso a necessidade do planejamento da gestão da microbacia. 

 

Palavras-chave: Características Moformétricas. Quantum-GIS. Bacia Hidrográfica.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com o aumento do crescimento populacional ao redor de rios ou outros trechos de 

drenagem, surge a preocupação com a gestão dos recursos hídricos para manter a quantidade e 

a qualidade da água disponível para o consumo humano. Partindo desse princípio, torna-se 

importante o desenvolvimento de técnicas e políticas para auxiliar o processo de gestão da bacia 

a fim de garantir o presente recurso para suprimir as necessidades das atuais e futuras gerações, 

e manter o ecossistema ecologicamente equilibrado. 

No estado do Pará, a Lei nº 6381 de 25 de junho de 2001 instituiu a Política Estadual 

dos Recursos Hídricos que criou técnicas e normas para a gestão dos recursos hídricos e tornou 

as bacias hidrográficas como uma unidade físico-territorial. para a atuação da tal política, 

instituiu-se também o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Sistema 

Estadual de Informações Sobre Recursos Hídricos. 

Segundo (GUERRA, 1993) bacia hidrográfica pode ser definida como uma área de terra 

drenagem por um rio principal e seus afluentes, contendo nascentes, cabeceiras e divisores de 

água, no qual se destina a um único ponto conhecido também como exutório. Para se obter uma 

melhor compreensão sobre bacias hidrográficas e seu comportamento hidrológico, faz-se 

necessário o estudo sobre as características morfométricas de uma bacia. Portanto, é necessário 

a utilização de ferramentas do geoprocessamento, como por exemplo, o software Quantum-GIS 

(Qgis), que auxilia no processo de extração de informações tais como área e comprimento de 

uma bacia a fim de aplicá-las nas equações dos parâmetros morfométricos. 

Os softwares são formados por uma gama de programas e processos de análise, cujo o 

objetivo é relacionar um fenômeno da natureza com a sua localização espacial, para isso, utiliza-

se banco de dados computadorizados que possuem informações espaciais. Inspira-se em uma 

tecnologia de armazenamento, avaliação de dados espaciais e temporais e na produção de 

informações correlatas (TEIXEIRA, 2002). 

De acordo com (VILLELA E MATTOS, 1975; apud CARDOSO ET AL., 2006) a 

caracterização morfométrica de uma bacia hidrográfica se dá pela determinação de parâmetros 

morfométricos fisiográficos, estabelecidos como variáveis indicativas de alguns fenômenos 

possíveis de acontecer em uma bacia como a erosão, inundações e enchentes. Sendo assim, o 

estudo da caracterização morfométrica permite diagnosticar o potencial hídrico de uma bacia a 

fim de estabelecer ações que possam promover o desenvolvimento sustentável dos recursos 

naturais, em especial os recursos hídricos (TONELLO, 2005). 
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O presente estudo tem como objetivo realizar a caracterização morfométrica utilizando 

o software livre Quantum GIS, na microbacia do Rio Mucuruçá, no município de Barcarena – 

PA. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Barcarena no estado do Pará. A área 

escolhida para o estudo se dá pelo fato de desenvolvimento urbano, agrícola, atividades de pesca 

e captação de água para o consumo humano, atividades industriais e de mineração ocorrerem 

dentro da bacia. E também, está inserido na área o Terminal Hidroviário da cidade, principal 

ponto para entrada e saída da população. A carta de localização da microbacia pode ser 

visualizada na figura 1 a seguir. 

 

Figura 10 – Carta de localização da microbacia do rio Mucuruçá 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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2.2 TIPO DE PESQUISA 

O estudo fundamentou-se em pesquisa bibliográfica para o entendimento dos 

parâmetros morfométricos e a obtenção de dados através do Software Quantum-GIS. 

 

2.3 AMOSTRA 

O levantamento morfométrico das bacias hidrográficas é determinado pela análise 

quantitativa das relações entre a dinâmica hidrológica e a fisiografia da bacia. O estudo dos 

parâmetros morfométricos é de suma importância, pois, através de uma análise quantitativa, 

pode-se ter uma noção do desempenho hidrológico da bacia. Para fazer a caracterização 

morfométrica da bacia, foi necessário identificar alguns atributos básicos como: a área, o 

perímetro e o comprimento axial do rio principal. 

 

2.3.1 Parâmetros Morfométricos 

Para encontrar os valores para cada parâmetro morfométrico foram adotadas as 

seguintes fórmulas segundo Villela e Matos (1975). 

a) Coeficiente de Compacidade (Kc) 

Para os autores o Coeficiente de Compacidade se trata da relação entre o perímetro da 

bacia e a sua área. Esse coeficiente é um número sem unidade de medida que possui uma 

variação com a forma da bacia independente do seu tamanho. Quanto mais a bacia hidrográfica 

for irregular, maior vai ser o seu Coeficiente de Compacidade, logo, quanto mais circular for a 

bacia, maior vai ser o risco de enchente. 

 Kc=0,28*(P/√A)  

A = área da bacia (km²) 

P = perímetro da bacia (km) 

 

b) Índice de Circularidade (Ic) 

O resultado da sua unidade se dá conforme a bacia se alcança da forma circular e se 

minimiza a modo que a bacia se torne alongada. 

 Ic=(12,57*A)/(P²) 

A = área de drenagem (km²) 

P = perímetro da bacia (km)  

 

c) Índice de conformação (Fc) 



 

 

370 

 

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

ISSN 2316-7637 

Este parâmetro relaciona a área da bacia com a área do quadrado de lado similar ao 

comprimento axial. Essa grandeza representa a probabilidade que a bacia tem de ocorrer 

enchentes. 

 Fc= A/L² 

 

A = área da bacia (km²) 

L = comprimento axial da bacia (km) 

 

d) Densidade de Drenagem (Dd)  

A densidade de Drenagem se trata da de relação do comprimento total de todos os cursos 

de água e a área total da bacia, expresso pela seguinte relação: 

 Dd= Lt/A 

Lt = comprimento total de todos os canais da rede hidrográfica  

A = área da bacia  

 

2.4 COLETA DE DADOS 

Para a obtenção dos dados, foi utilizado o Software Quantum GIS Desktop 2.8.9 Wien 

e Bases cartográficas do Estado do Pará, disponibilizado pelo Sistema Estadual de Informações 

Sobre Recursos Hídricos - SEIRH, em formato de arquivo vetorial.  

Para a delimitação da bacia hidrográfica e a obtenção das redes de drenagem da bacia, 

foi utilizado o Software QGIS que seguiu os seguintes passos:  

O primeiro passo foi adicionar o arquivo vetorial das áreas de drenagem do Estado do 

Pará disponibilizado no site do SEIRH, a bacia atual do presente estudo estava dividida em 

outras sub-bacias, para uni-las, foi utilizado uma ferramenta do software chamada “dissolver” 

que após o processamento, deu-se origem a atual bacia.  

O segundo passo foi adicionar o arquivo vetorial das redes de drenagem do Estado do 

Pará, disponível no mesmo local das áreas de drenagem, com arquivo vetorial das redes de 

drenagens, foi feito o recorte da drenagem sobre a bacia hidrográfica delimitada, para isso, foi 

utilizado a ferramenta do software chamada “cortar” localizada no campo “vetor”, após o 

processamento feito por essa ferramenta, o resultado obtido foram as redes de drenagem. 

Para a aquisição dos valores dos valores das variáveis dos parâmetros moformétricos, 

também foi utilizado o QGIS 2.8.9 Wien que seguiu os seguintes passos: 
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O primeiro foi passo foi encontrar a área de drenagem da bacia, para isso, abriu a tabela 

de atributos do arquivo vetorial da bacia delimitada, criou-se um novo campo de resultados com 

o nome em Km², depois utilizou a calculadora geométrica disponível na própria tabela de 

atributos e após isso configurou o novo campo criado para encontrar o resultado em Km².  

O segundo passo foi encontrar o comprimento total de todos os canais de drenagem, 

para isso foi aberto a tabela de atributos do arquivo vetorial das redes de drenagem da bacia, foi 

localizado um campo no qual tem o comprimento de cada feição do arquivo vetorial em Km no 

qual foram selecionado todos os itens, feito o somatório e depois chegou-se ao resultado em 

Km.  

O terceiro passo foi encontrar o Comprimento Axial da Bacia, no qual foi utilizado uma 

ferramenta do Software chamada “régua” posicionada no exutório até o ponto mais distante da 

bacia. No caso dessa bacia, o exutório na área de estudo fica ao norte da bacia e o ponto mais 

distante fica ao sul. 

O quarto passo foi encontrar o Perímetro da Bacia. Foi aberto a tabela de atributos do 

arquivo vetorial da bacia, criou-se uma coluna com o título de “perímetro”, usou a ferramenta 

“calculadora de campo” e o a configurou geometricamente para encontrar o resultado do valor 

do perímetro em km. 

 

2.5 ANÁLISE DE DADOS 

Em relação ao Coeficiente de Compacidade, de acordo com (SILVA e MELLO, 2008 

apud SILVA et al., 2017) quanto mais próximo for a medida do Coeficiente de Compacidade 

mais parecida com um círculo a bacia fica. A bacias hidrográficas em função do Kc podem ser 

classificadas da seguinte forma: 

− 1 ≤ Kc < 1,25 – Bacia com alta capacidade a grandes enchentes; 

− 1,25 ≥ Kc < 1,5 – Bacia com média capacidade a grandes enchentes; 

− 1,5 ≥ Kc – Bacia não propensa a grandes enchentes. 

Sobre o Índice de Circularidade (Ic) para (Schumm, 1956) sobre essa variável, as bacias 

podem ser caracterizadas da seguinte forma: 

− Ic = 0,51 – Possuem pequenas chances de cheias rápidas e o escoamento superficial 

moderado; 

− Ic > 0,51 – Indica uma bacia circular com probabilidade a fatores de inundação; 

− Ic < 0,51 – Bacia mais alongada com facilidade ao escoamento superficial. 
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Para o Índice de Conformação (Fc), de acordo com (VILELLA E MATTOS, 1975) 

quanto mais próximo o resultado for de 1, maior vai ser a probabilidade da bacia a sofrer 

enchentes, isso se dá pelo fato de a bacia ter uma maior concentração de um fluxo d’água em 

uma pequena área estabelecida por um quadrado, de acordo com a equação. 

Em relação a Densidade de drenagem (Dd), para (VILELLA e MATTOS, 1975) a bacia pode 

ser caracterizada da seguinte forma: 

− ≤ 0,5 km/km² - Bacias com drenagem pobre;  

− ≥ 3,5 km/km² - Bacias com ótima drenagem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Para solucionar as equações dos parâmetros morfométricos, foi necessário encontrar os 

valores das variáveis como a área da bacia que deu 233,55 km², comprimento total de todos os 

canais de drenagem que deu 145,88 km, o perímetro da bacia que deu 96,31 km e o 

comprimento axial da bacia que deu 25,96 km, conforme pode ser observado na tabela 1 a 

seguir. 

Tabela 4 – Valores das variáveis da microbacia do rio Mucuruçá 

Variáveis Valores 

Área da bacia 
233,55 

km² 

Comprimento dos trechos de 

drenagem 
145,88 km 

Perímetro da bacia 96,31 km 

Comprimento axial da bacia 25,96 km 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Após a aplicação dos valores nas fórmulas da seção 2.3.1, foram obtidos os resultados 

dos parâmetros conforme mostra a tabela 2. 

Tabela 5 – Resultados dos parâmetros morfométricos 

Parâmetros Resultados 

Coeficiente de compacidade 

(Kc) 
1,76 

Índice de circularidade (Ic) 0,32 

Índice de conformação (Fc) 0,35 

Densidade de drenagem (Dd) 0,62 km 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Nota-se que o Coeficiente de Compacidade (Kc) possui um valor de 1,76 km, isso 

significa que a bacia não é propensa a sofrer grandes enchentes. O resultado do Índice de 

Circularidade (Ic) mostra que a bacia possui um formato mais alongado com uma facilidade 

maior em relação ao escoamento superficial. O Índice de Conformação (Fc), mostra um 
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resultado não tão próximo ao valor de 1 e isso implica que, a probabilidade de ocorrer enchentes 

em uma pequena área estabelecida por um quadrado, é bem baixa. E a Densidade de Drenagem 

(Dd), indica que a bacia possui uma drenagem pobre, ou seja, poucos afluentes para fazer uma 

boa drenagem. 

 

4. CONCLUSÃO 

Com o uso do programa Quantum-GIS, observou-se uma certa facilidade para fazer a 

delimitação da bacia hidrográfica, a extração das redes de drenagem da bacia e a obtenção de 

dados como a área de drenagem da bacia, perímetro, comprimento total das redes de drenagem 

e o comprimento axial da bacia. 

A aplicação do estudo das características morfométricas dessa bacia forneceu dados 

consistentes, que permitem uma melhor investigação sobre o comportamento hidrológico da 

bacia e a influência dessas características fisiográficas. O estudo poderá servir como base para 

o monitoramento de enchentes e inundações que possam ocorrer na bacia. 

Ademais, sugere-se que mais estudos utilizando o Quantum-GIS ou outros Softwares 

livres seja desenvolvido a fim de se fazer uma comparação entre os estudos, com o intuito de 

estudar as bacias hidrográficas com mais precisão. Recomenda-se também, um plano de gestão 

da bacia, para que possam ser desenvolvidas atividades específicas para manter a segurança 

sobre as enchentes e inundações na bacia.  
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RESUMO 

 

A deposição irregular de efluentes domésticos e industriais provocam alterações nos corpos 

hídricos e, consequentemente no meio ambiente, com isso é necessário gerir com 

sustentabilidade tal recurso. O conjunto Catalina localizado, no município de Belém do Pará 

possui diversos problemas ambientais, dentre eles, a disposição irregular de efluentes 

domésticos e deposição irregular de resíduos sólidos. Tendo em vista a necessidade de 

conservação do meio ambiente, o presente trabalho visou socializar e estimular os moradores 

deste conjunto, informações referentes à importância do saneamento e da ação comunitária para 

a preservação do equilíbrio ambiental, por meio de palestras e incentivo à realização de mutirão. 

A palestra foi desenvolvida no mês de Outubro/2018 e repercutiu positivamente na 

comunidade, levando esta a repensar sobre algumas atitudes que estavam desalinhadas com a 

preservação do meio ambiente. A comunidade, após a realização da palestra, assumiu o 

compromisso para a realização de um mutirão no supracitado mês, o qual foi realizado com o 

objetivo de recuperar a praça existente e que havia se tornado, com o passar dos anos, ponto 

irregular de deposição de resíduos sólidos domésticos e também de resíduos da construção civil. 

A praça, após o mutirão dos moradores, tornou-se um local de encontro comunitário resgatando 

sua identidade precípua que é ser um local de lazer, entretenimento, realização de atividades 

físicas entre outras finalidades, deixando para trás uma história de abandono, descaso e, talvez 

o mais grave, “bota fora” de resíduos e propagação de vetores e roedores, os quais, constituem 

perigo à saúde humana. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O meio ambiente vem sendo alterado constantemente e, com isso é necessário utilizar 

tais recursos com sustentabilidade. Tendo em vista esta prerrogativa, foram criadas legislações 

como a Lei nº 6.938 de 1981 (Política Nacional de Meio Ambientes - PNMA), a Lei nº 9.433 

de 1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH), a Lei nº 9.795 de 1999 (Política 

Nacional de Educação Ambiental - PNEA), a Lei nº 11.445 de 2007 (Lei do saneamento 

básico), a Lei nº 12.305 de 2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS), entre outras. 

Essas legislações são de suma importância para conservar e garantir a utilização dos recursos 

ambientais para as próximas gerações. 

 A Educação Ambiental pode ser entendida como os processos que constroem 

conhecimento a cerca de valores sociais, habilidades, entre outros, voltados a conservação do 

meio ambiente (BRASIL, 1999). O saneamento por sua vez consiste em um conjunto de itens 

estruturais e estruturantes com o intuito de fornecer saúde para a população. O saneamento 

básico é um conjunto de instalações e serviços referentes a abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais.  Dentre os princípios do saneamento 

básico, é possível citar a universalidade, princípio que aborda que tais serviços de saneamento 

devem atender a totalidade da população (BRASIL, 2007). 

 Considerando a necessidade em se utilizar os recursos ambientais com sustentabilidade, 

a necessidade de abordar a educação ambiental como ferramenta de gestão ambiental e que o 

saneamento por sua vez também é uma ferramenta para fornecer saúde à população, o presente 

trabalho possui como objetivo transmitir conhecimentos sobre a importância do saneamento e 

da participação coletiva para a sustentabilidade ambiental em um conjunto habitacional 

“Catalina”, no município de Belém do Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DA PESQUISA 

O presente trabalho foi realizado no Conjunto Catalina, localizado no Bairro do 

Mangueirão, no município de Belém do Pará. O Conjunto está localizado às margens da 

Avenida Centenário, conforme consta no mapa da figura 1, próximo ao Shopping Bosque Grão-

Pará. O nome do Conjunto provém de um hidroavião denominado “Catalina” bastante utilizado 
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na Amazônia, o avião atuava como cargueiro e possuía características anfíbias, ou seja, atuava 

tanto na terra quanto na água. 

Figura 1 – Localização do Conjunto Catalina. 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

‘ A presente pesquisa foi realizada de Julho à Outubro de 2018 e foi classificada como 

pesquisa-ação, que para Prodanov e Freitas (2013) é aquela voltada para intervir na realidade 

social. Essa pesquisa possuiu a finalidade de levar conceitos básicos de saneamento por meio 

da Educação Ambiental, a fim de tornar a comunidade do Conjunto Catalina capaz de agir por 

conta própria, buscando a solução dos problemas coletivos e consequentemente, o 

empoderamento comunitário. 

2.3 ETAPAS DA PESQUISA 

2.3.1 Questionário sobre a percepção de saneamento dos moradores  

 O questionário foi aplicado visando obter informações sobre o entendimento dos 

moradores a respeito do que é saneamento básico, considerando suas experiências e vivências, 

e as implicações que a falta ou ineficiência deste, pode ocasionar ao meio ambiente e 

consequentemente, a vida da população. O questionário possuiu 10 perguntas, dispostas no 

quadro 1. 
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Quadro 1- Perguntas do questionário aplicado aos moradores. 

1. O que é Saneamento? 

2. Qual a importância do Saneamento? 

3. Qual a origem da água que consome? 

4. O que é esgoto? 

5. Qual o destino do seu esgoto? 

6. O que é Drenagem? 

7. O que são resíduos sólidos? 

8. O seu conjunto possui coleta de “lixo”? Se sim, quantas vezes? 

9. O que é coleta seletiva? 

10. O seu conjunto possui coleta seletiva? 

Fonte: Direta, 2018. 

  

Na ocasião, todos os entrevistados foram convidados a participar da pesquisa, a partir 

de explicação dada pelos entrevistadores, com o objetivo de informar aos moradores o escopo 

do trabalho e, somente, a partir da autorização dos mesmos, é que se procedeu a atividade. 

2.3.2 Palestra: “A importância do saneamento e o agir comunitário para um meio 

ambiente equilibrado” 

 Para Bianchine et al. (2015), as palestras são de suma importância para bons resultados, 

no sentido de consolidar conhecimentos pré-existentes e adquiridos pelos expectadores sobre a 

preocupação com o meio ambiente. A palestra no Conjunto Catalina, foi divulgada por meio de 

redes sociais e também via folder, sendo este, elaborado pela equipe responsável pela pesquisa. 

A palestra objetivou transmitir os conceitos básicos de saneamento e a importância da 

organização comunitária para a resolução de problemas na comunidade. A palestra buscou 

ainda, enfatizar a relação das ações comunitárias para que o meio ambiente seja mais 

equilibrado e saudável e, consequentemente, influencie na qualidade de vida para a 

comunidade. 

2.3.4 Mutirão para limpeza de um espaço público 

 O mutirão possuiu como objetivo, recuperar uma praça pública, a qual estava servindo 

como ponto clandestino de disposição irregular de resíduos sólidos, o que impossibilitava a sua 

utilização pelos comunitários. 

  



 

 

379 

 

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

ISSN 2316-7637 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 CONTATO COMUNITÁRIO 

 No referido conjunto existe a Associação dos Moradores do Conjunto Catalina 

(ASMOC) e esta possui infraestrutura para atender alguns tipos de eventos comunitários e 

serviu de base para a realização das palestras e acolhimento dos moradores. Logo, a equipe 

responsável pela pesquisa-ação encaminhou um oficio para a ASMOC, com as características 

do projeto, o objetivo a metodologia que seria aplicada para que recebesse o apoio da mesma 

na consecução do presente trabalho. 

 No entanto, a ASMOC solicitou além do primeiro ofício encaminhado, um segundo com 

maiores detalhes sobre o que seria realizado, o que foi prontamente atendido pela equipe. Após 

o envio do segundo ofício, a ASMOC, ainda não se sentiu incentivada a atender a solicitação 

de cessão do espaço para a realização das palestras, o que depois de outros contatos, não foi 

possível entrar em acordo para que o local fosse liberado para a atividade.  Com isso, optou-se 

em iniciar o projeto sem ter firmado o acordo de parceria com a ASMOC. 

 Em meio às diversas tentativas de contato com a ASMOC e o curto prazo restante para 

continuidade do projeto, houve grande comoção por um morador do conjunto Catalina, que se 

mostrou extremamente interessado na ação sócio ambiental do projeto, se tornando mediador 

entre os pesquisadores e um novo local de realização das palestras. Por meio desse morador foi 

então possível articular uma alternativa, a qual consistiu em alterar a realização das atividades 

para uma residência, que possuía um espaço satisfatório para receber os moradores convidados, 

sendo está residência localizada na Travessa 14 do Conjunto Catalina. 

3.2 DADOS SOBRE A ESTRUTURA DO CONJUNTO 

 Os registros foram realizados no dia 12 de Agosto de 2018 com o objetivo de evidenciar 

os problemas relacionados a saneamento básico no referido conjunto. 

 Em (a) podemos observar o lançamento de efluentes domésticos nas sarjetas, 

contribuindo para a destinação inadequada dos efluentes. Em (b) é possível observar o descarte 

irregular de resíduos sólidos, os quais podem ser levados por diversos meios às galerias de 

águas pluviais e podendo ocasionar o alagamento de vias públicas como em (c). Em (d) é 

possível observar o abandono de um local público, evidenciado pelo crescimento desenfreado 

de vegetação e também a presença de resíduos de construção depositados inadequadamente 
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Figura 2 – Problemas verificados no Conjunto Catalina.

 

Fonte: Direta, 2018. 

 . 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS COM O QUESTIONÁRIO 

 O questionário foi aplicado no dia 28 de Setembro de 2018 em 25 residências escolhidas 

aleatoriamente. Os resultados estão dispostos nos gráficos a seguir. 

 Na Figura 3 estão representadas as respostas sistematizadas relativas as perguntas 1 e 2 

do questionário aplicado. A partir da análise da figura 3, é possível perceber que 88% dos 

entrevistados afirmam que o saneamento é um mecanismo para fornecer saúde, entretanto, 12% 

responderam que se trata de apenas uma tipologia de sistema (água encanada ou drenagem). 

Em relação a importância do saneamento, 64% afirmam que são obras para promover bem-

estar, enquanto 32% afirmam que trata-se de apenas tratar buracos e outros 4% que serve apenas 

para alagar as ruas. O não entendimento sobre o que é e do que se trata o saneamento, se reflete 

em situações apresentadas anteriormente na figura 2. 
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Figura 3- Resultados das perguntas 1 e 2. 

 

Fonte: Direta, 2018. 

  

 Na Figura 4 estão representadas as respostas relativas as perguntas 3 e 4 Quando 

perguntados sobre a origem da água que os moradores consomem, cerca de 52% responderam 

que utilizam água de poço, entretanto, há 20% que utilizam água fornecida pela Companhia de 

Saneamento do Pará (COSANPA), e também há quem consuma as ditas minerais (28%). Em 

relação ao entendimento do que é esgoto, a aproximadamente 52% afirmam que são as águas 

utilizadas e que não servem mais para consumo, tendo sido obtidas outras respostas variadas 

(atribuem o entendimento de esgoto como sinônimo de: água de descarga, água de sarjeta, água 

encontrada nas ruas) em percentuais menores e 4% informou não saber do que se trata. Tais 

resultados ratificam que as informações sobre o que é esgoto ainda geram muitas dúvidas, o 

que inclusive, muitas das vezes, tal conceito é confundido pela população com o sistema de 

drenagem urbana. Essa análise corrobora com a necessidade imperiosa em se empoderar as 

comunidades de informações técnicas sobre o saneamento, porém alinhadas com o saber 

existente e buscando para isso, que a linguagem seja adaptada e acessível para que possa ser 

melhor compreendida pela população. 
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Figura 4- Resultados das perguntas 3 e 4. 

 
Fonte: Direta, 2018 

 

 Na Figura 5 estão representadas as respostas relativas as perguntas 5 e 6. A partir da 

análise da figura 5, é possível perceber que existem algumas divergências sobre qual o destino 

dos esgotos, pois 12% afirmam que lançam seus esgotos na rede de esgoto, sendo que o 

Conjunto Catalina não dispõe de tal serviço. Do total 8% afirmam que lançam seus efluentes 

na rede de drenagem, 4% não sabem qual o fim destes e 56% afirmam lançar na tubulação da 

rua, sem nem mesmo saber qual a finalidade desta tubulação. Quando questionados sobre o 

sistema de drenagem, 12% não souberam responder, enquanto que 16% pensam que se trata do 

“recolhimento” de água de chuva e a maioria afirma que se trata deste supracitado somado a 

“recolhimento” de águas provenientes das pias e chuveiros. Ao verificar os resultados é latente 

a confusão entre sistema de esgoto e sistema de drenagem, sobretudo, induzindo o entendimento 

do comunitário, de forma a pensar que, inclusive, já possui um sistema de coleta, já que na 

visão dele, a tubulação que passa na rua é destinada a coleta de esgoto, quando na verdade trata-

se do sistema de drenagem de águas pluviais. 

Figura 5-Resultados das perguntas 5 e 6. 

 
Fonte: Direta, 2018. 
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 Na Figura 6 estão representadas as respostas relativas as perguntas 7 e 8. A figura 6 

aborda a vertente, resíduos sólidos, e com isso é importante ressaltar que 64% dos entrevistados 

afirmaram que resíduos são aqueles materiais que não serão mais utilizados. Quando indagados 

sobre a frequência de coleta de lixo, cerca de 92% dos entrevistados informaram que ocorre os 

resíduos são coletados três vezes por semana. 

Figura 6- Resultados das perguntas 7 e 8. 

 

Fonte: Direta, 2018. 

  Na Figura 7 estão representadas as respostas relativas as perguntas 9 e 10. A figura 7 

aborda sobre a coleta seletiva, em que 96% afirmam saber do que se trata, entretanto, quando 

questionados sobre a existência desta em seu bairro, a maioria (44%) afirmam não existira 

coleta seletiva, enquanto que 32% informaram que existe coleta realizada por catadores uma 

vez por semana e 16% afirmaram ocorrer a coleta seletiva duas vezes por mês. Foi possível 

perceber que tais respostas encontram-se, de certa forma desencontradas, o que pressupõe a 

realização de pesquisa mais aprofundada para que se possa entender a disparidade de 

informações sobre a existência ou não de coleta seletiva. 

  



 

 

384 

 

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

ISSN 2316-7637 

Figura 7- Resultados das perguntas 9 e 10. 

 

Fonte: Direta, 2018. 

3.4 PALESTRA 

 A palestra ocorreu no dia 25 de Outubro de 2018, sendo que a divulgação se deu por 

meio dos folders no dia 24 e 25 do supracitado mês. Foram impressas 100 cópias do folder e 

então distribuídos pelo conjunto, além da divulgação via internet. A palestra (Figura 3) abordou 

a temática das doenças de veiculação hídrica provocadas pela falta ou ineficiência de sistemas 

de saneamento. Esta abordou ainda a importância do descarte adequado de resíduos sólidos 

tendo em vista que estes podem atrair vetores como mosquitos e ratos quando descartados 

irregularmente. 

Figura 3 – Palestra Conjunto Catalina. 

 

Fonte: Direta, 2018. 
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 A palestra culminou com a proposta para realizar uma ação comunitária com o objetivo 

de empoderar a população, ou seja, sensibilizar a população e atrair sua atenção para a 

realização de ações comunitárias em prol do bem estar pessoal e coletivo. Após a palestra 

ocorreram questionamentos por parte dos moradores e também sugestões para realização do 

mutirão, onde a equipe acabou sabendo que um grupo de amigos realizava alguns encontros 

para limpeza da praça em questão, porém, com a instalação de um empreendimento irregular 

(um bar) na praça, os mesmos pararam com os encontros por entenderam que o 

empreendimento deveria ter tal iniciativa. O mutirão foi marcado para acontecer no dia 27 de 

outubro de 2018, em parceria entre a comunidade e os integrantes da equipe. 

3.5 MUTIRÃO 

 O acontecimento do mutirão foi divulgado em uma rede social e em um grupo de 

moradores de um aplicativo de mensagens instantâneas sendo realizado no dia 27 de outubro 

de 2018 e com início às 8h da manhã. A ação ocorreu em parceria com a ASMOC, que após a 

repercussão do trabalho, resolveu integrar-se a iniciativa. Esta disponibilizou equipamentos 

como ancinhos, vassouras, carrinho-de-mão, entre outros para realização do mutirão, o que 

resultou inclusive na criação de canteiros de flores plantadas pelos voluntários, além da retirada 

dos resíduos (Figura 4). O mutirão contou com aproximadamente 20 pessoas, sendo 15 pessoas 

diretamente na praça e 5 indiretamente dando apoio. 

Figura 4 – Ações do mutirão 

 

Fonte: Direta, 2018 

4. CONCLUSÃO 

O projeto foi de suma importância para a comunidade do Catalina, pois, trouxe questões 

referentes aos problemas sofridos pela população residente do conjunto. Embora, a execução 
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do projeto tenha sido realizada em meio a problemas iniciais sobre as tratativas com a 

Associação de Moradores, o trabalho conseguiu atingir seus objetivos, como forma de 

engatilhar o sentimento de empoderamento na comunidade, o sentimento de fazer e agir da 

população, o sentimento de incentivar a população a tomar suas decisões ou como alguns 

moradores citaram “andar com suas próprias pernas” e tomar iniciativas para que obtenham 

saúde e qualidade de vida por meio de seus próprios esforços. Todas as atividades propostas 

contribuíram significativamente para o desenvolvimento do projeto e o agir comunitário e tendo 

em vista que, a palestra ministrada despertou nos convidados, o desejo de contribuir 

ambientalmente para a comunidade e isso refletiu na realização do mutirão, que conseguiu 

recuperar a área em questão e proporcionar um local que acolha as pessoas da comunidade e 

promova o encontro coletivo atrelado a um espaço ambientalmente adequado. 
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RESUMO  

 

Os recursos naturais podem ser entendidos como bens que são extraídos da natureza de forma 

direta ou indireta, e são transformados para a utilização na vida do ser humano, causando 

impactos ambientais. A necessidade de combater os impactos ambientais causados por fontes 

de energia não renováveis estimulou a busca de novas formas de captação. Outrossim, é de 

suma importância a implementação do estudo do uso dessas fontes de energia no âmbito social, 

como uma reação em sentido oposto ao uso inadequado e predatório dos recursos naturais. Pois, 

torna-se fundamental educar os cidadãos, não apenas para a aquisição de conhecimento, mas 

para o seu uso ético e responsável. Nesse sentido, a Educação Ambiental (EA), possui um 

potencial estratégico para o enfrentar os problemas ambientais que agravam-se ao longo do 

tempo. A partir disso, o trabalho presente relata o desenvolvimento e os resultados alcançados 

com a aplicação de uma oficina temática realizada na II Jornada Científica da UEPA Barcarena, 

com a participação de 10 graduandos de cursos de licenciatura. E teve como objetivo, promover 

a capacitação de futuros professores para o ensino da Educação Ambiental. A partir da 

construção de um protótipo fotovoltaico de baixo custo utilizando diodos emissores de luz 

(LED), englobou-se em sua temática as características pedagógicas funcionais da disciplina de 

física, relacionando com as fontes de energia renováveis na perspectiva da Educação 

Ambiental. Com isso, foi perceptível a importância de se implantar a disciplina de EA nos 

cursos de formação de professores de ciências e áreas afins, isso faz com que, os novos 
professores possam discutir em suas aulas os problemas ambientais ocorridos na sociedade 

vinculando os mesmo com o ensino de ciências. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Formação de professores. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os recursos naturais podem ser entendidos como bens que são extraídos da natureza de 

forma direta ou indireta, e são transformados para a utilização na vida do ser humano. Ademais, 

com o aumento populacional, surgiu a necessidade da exploração de formas de obtenção de 

energia iniciando com o uso das matrizes energéticas não renováveis, por exemplo, os minerais 

e os combustíveis fósseis. E as matrizes renováveis como termelétricas, hidrelétricas e outras. 

(BARCZAK; DUARTE, 2012 APUD MORAES ET AL 2018). No entanto, é evidente como a 

intervenção da espécie humana na busca da obtenção destes recursos, impactaram diretamente 

o meio ambiente (PAULINO ET AL., 2017, p. 140).  

 A necessidade de combater os impactos ambientais causados por fontes de energia não 

renováveis estimulou a busca de novas formas de captação. Dessa maneira, a energia solar veio 

satisfazer as demandas energéticas de uma sociedade ávida por alternativas sustentáveis e pouco 

agressivas ao meio ambiente que são as fontes de energias limpas e renováveis (MENDES ET 

AL., 2019). 

 Outrossim, é de suma importância a implementação do estudo do uso dessas fontes de 

energia no âmbito social, como uma reação em sentido oposto ao uso inadequado e predatório 

dos recursos naturais. Pois, torna-se fundamental educar os cidadãos, não apenas para a 

aquisição de conhecimento, mas para o seu uso ético e responsável (HARTMANN; 

ZIMMERMANN, 2007 APUD WROBEL, 2015, p. 75). 

 Segundo Talomani e Sampaio (2003 apud WROBEL, 2015, p. 77) a Educação 

Ambiental (EA) possui um potencial estratégico para o enfrentar os problemas ambientais que 

agravam-se ao longo do tempo. Ademais Chalita (2002 apud WROBEL, 2015, p, 77) destaca 

que “A Educação Ambiental pode ser uma poderosa ferramenta de intervenção no mundo para 

construção de novos pensamentos e consequente mudança de hábitos, além de ser importante 

instrumento de construção de conhecimento”. Dessa forma, a EA surgi como agente formador 

da consciência ambiental, desenvolvendo a autonomia e o senso crítico e fazendo parte de uma 

educação política (MENDES, 2018; SILVA ET AL, 2018). 

A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei nº 9394/96) dispõe sobre as 

finalidades do ensino superior, dentre elas o estímulo à capacidade crítica e reflexiva do 

estudante e ao conhecimento dos problemas do mundo. Bem como, a Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei nº 9795/99) determina a educação ambiental como componente 

essencial e permanente na educação nacional de forma articulada em caráter formal e não 

formal nas diversas modalidades do processo educativo. Evidentemente a Educação Ambiental 
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possui um caráter universal, criando estratégias de preservação ao meio ambiente. Prova disso, 

no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, no seu parágrafo primeiro inciso VI, que diz:  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1988). 

 

Entretanto, pouco efetivamente se discute sobre EA nas escolas, consequentemente, os 

estudantes se tornam alheios frente uma grande possibilidade de discussão acerca das relações 

com o meio ambiente, além das discussões científicas e sociais sobre os benefícios e malefícios 

inerentes às novas tecnologias (LIMA; BISPO; ALENCAR, 2015). Dessa forma, o presente 

trabalho relata o desenvolvimento e os resultados alcançados com a aplicação de uma oficina 

temática onde foi realizada a construção de um protótipo fotovoltaico de baixo custo utilizando 

diodos emissores de luz (LED). A oficina foi realizada na II Jornada Científica da UEPA 

Barcarena no período de 04 a 06 de Setembro de 2019, no município de Barcarena – PA. Com 

o objetivo de promover a capacitação de futuros professores, pois engloba em sua temática as 

características pedagógicas funcionais da disciplina de física, bem como suas relações com o 

meio ambiente na perspectiva da educação ambiental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é de cunho qualitativo, e realizou-se através da aplicação de uma oficina 

teórica e experimental com a participação de 10 acadêmicos de cursos de licenciatura. Realizada 

na II Jornada Científica da UEPA Barcarena no período de 04 a 06 de Setembro de 2019. 

Partindo disto, faz-se necessário a descrição dos materiais e métodos utilizados na oficina, que 

será formalizado em: (i) Aplicação dos questionários – buscando obter os conhecimentos 

prévios dos participantes sobre os conceitos da EA, energias renováveis e não renováveis e 

sobre o funcionamento das placas fotovoltaicas; (ii) Etapa Teórica – buscando a capacitação do 

público alvo, através da história da EA, história das primeiras células fotovoltaicas  e a 

capacidade dos LED’s como detectores de luz (Fotodiodos) e outros; e (iii) Atividade Prática – 

construção dos protótipos fotovoltaicos composto por diodos emissores de luz capaz de 

converter de forma simples a energia solar em elétrica, ressaltando a discussão da Educação 

Ambiental e as prováveis implicações deste conhecimento aplicado na sociedade.  
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2.1. APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Na primeira etapa, realizou-se a aplicação de um questionário de sondagem com o 

objetivo de coletar dados acerca dos conhecimentos prévios dos participantes com relação a 

temática abordada na oficina. Através dos questionários, obtiveram-se informações sobre: os 

conceitos de energias renováveis e não renováveis, se anteriormente os mesmos já tiveram 

oportunidades de participar de minicursos ou oficinas de capacitação para o ensino de Educação 

ambiental, se possuíam o conhecimento de alguma prática experimental como alternativa para 

o ensino da EA, se possuíam conhecimento sobre como ocorre o funcionamento de uma placa 

Fotovoltaica e das funcionalidade dos diodos emissores de luz (LED’s).   

2.2. ETAPA TEÓRICA 

 Na segunda etapa, realizou-se uma breve abordagem sobre a origem da educação 

ambiental, história das primeiras células fotovoltaicas e a capacidade dos LED’s como 

detectores de luz, como mostra a figura 1.  

Figura 1 – Momento da etapa teórica dos temas da oficina seguindo a perspectiva da 

Educação Ambiental. 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

As discussões ocorreram por meio de um momento dialogado com exposições da 

seguinte sequência: 1) conceito das fontes de energia renováveis e não renováveis; 2) impactos 

ambientais causados pelo petróleo e seus derivados; 3) história e conceito da Educação 

Ambiental; 4) surgimento da Educação Ambiental no Brasil; 5)  histórias das primeiras células 

fotovoltaicas e o futuro promissor das células atuais; 6) ensino de física através da teoria de 

bandas; 7) ensino de física através da dopagem em semicondutores; 8) ensino de física através 

da junção PN nos diodos emissores de luz ( do inglês, Light Emitting Diode – LED); 9) LEDs 

como detectores de luz: os fotodiodos.  
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2.3. ATIVIDADE PRÁTICA 

 Na terceira etapa, iniciaram-se as atividades referentes à prática experimental da 

oficina. Distribuíram-se para cada participante os seguintes materiais: seis LEDs de alto brilho 

branco; um Capacitor Eletrólito 10 µf 63V; um metro de fio de cobre 1,5mm; um ferro para 

solda; solda estanho em fio; pedaços de papelão (Reaproveitados); e um multímetro para 

realizar os testes dos protótipos.  Os materiais foram distribuídos em uma bancada, onde os 

participantes puderam conhecer os materiais que foram trabalhados na oficina e a 

funcionalidade de cada um. Nesse momento, os palestrantes da oficina abordaram de forma 

direta e sucinta o funcionamento do LED, uma vez que o mesmo é capaz de realizar o processo 

semelhante de uma célula fotovoltaica convencional, porém com um valor de custo bem mais 

abaixo. Dessa maneira, objetivou-se estabelecer um alicerce teórico para a assimilação da 

transformação direta da energia de fonte renovável. 

Logo após, iniciou-se a parte prática da construção dos protótipos de sistema 

fotovoltaico com LED’s. O processo de construção foi dividido em etapas como mostra o 

Quadro 1: 

Quadro 1 – Etapas de construção do protótipo de sistema fotovoltaico composto de diodos 

emissores de luz. 

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO 

Primeira 

etapa 

Corte do papelão e acoplagem dos LED’s 

Segunda 

etapa 

Soldagem dos terminais positivos e negativos dos LED’s 

Terceira 

etapa 

Soldagem dos fios e do capacitor 

Quarta etapa Teste de funcionamento do sistema através do multímetro.  

Fonte: Os autores, 2019. 

Descrevendo a produção dos protótipos, cortou-se o papelão em dimensões de 6x5cm, 

em seguida realizou-se a sua perfuração com o auxílio de uma tesoura, para que assim fossem 

acoplados os seis LED’s de alto brilho branco; logo após, cada participante foi orientado 

adequadamente quanto ao processo de soldagem dos terminais positivos e negativos dos LED’s; 

em seguida realizaram-se as soldagens dos fios e do capacitor, ambos nos terminais positivos e 

negativos, de modo a criar dois polos no protótipo de painel solar, como mostra a figura 2. No 
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termino da construção, os terminais do protótipo de painel fotovoltaico foram ligados a um 

multímetro, para teste de funcionalidade do sistema fotovoltaico. 

Figura 2 – Construção do protótipo fotovoltaico composto por LED’s brancos de alto brilho, 

capacitor eletrólito, fios de cobre e papelão reutilizado. 

 

Fonte: Os autores, 2019.  

 

 Com os testes dos protótipos, percebeu-se o êxito do sistema, quando o painel ficava 

exposto aos raios luminosos do sol tinha a passagem da corrente elétrica no multímetro, 

indicando que o processo de conversão de energia solar em energia elétrica estava ocorrendo. 

Ademais, também ocorreu testes com uma calculadora, em suma, a energia elétrica produzida 

foi suficiente para ligar e mantê-la ligada, como mostra a figura 3.  

Figura 3 – Sistema composto pelo protótipo fotovoltaico e calculadora de modo que a 

calculadora é alimentada pela transformação de energia do protótipo fotovoltaico. 

 

Fonte: Os autores, 2019.  

Portanto, averígua-se que o protótipo do sistema fotovoltaico é funcional. E por esse 

motivo, a experimentação possui aplicabilidade para fomentar discussões sobre conceitos 

científicos pertinentes ao ensino de Física e tópicos de Educação Ambiental, no tocante ao 

processo de ensino-aprendizagem. 



 

 

394 

 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De posse das informações obtidas, esta seção aborda os resultados e discussões da 

análise dos questionários de sondagem aplicados inicialmente aos participantes, da observação 

dos pesquisados e os diálogos informais realizados durante a oficina. As respostas dos 

participantes foram indexadas a partir das siglas P1, P2, P3 e P4, no intuito de preservar a 

identidade dos sujeitos. 

 Através dos questionários pode-se notar, que somente 1 (10%) dos participantes 

participou de algum minicurso ou oficina de capacitação para o ensino de Educação Ambiental, 

como mostra o gráfico 1: 

Gráfico 1 – Você já teve a oportunidade de participar de algum minicurso ou oficina 

de capacitação para o ensino de Educação Ambiental? 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores ( 2019) 

A partir da análise do gráfico 1, observa-se que ainda há falta de capacitação sobre a 

Educação Ambiental nos cursos de Licenciatura. Dessa forma, nota-se que muitos problemas 

ambientais ocorrem pela falta de conhecimento da sociedade, pois, é evidente a escassez de 

capacitação necessária de EA para com os futuros profissionais da educação. Segundo Leff 

(2001 apud WROBEL, 2015, p. 80)   os problemas ambientais são problemas de conhecimento, 

e para a efetivação de qualquer política ambiental deve-se levar em conta a educação como uma 

política de conhecimento.  

Outrossim, nota-se que 100% dos participantes possui conhecimento das definições e 

tipos de energia renováveis e não renováveis. Ademais, 50% possui conhecimento sobre a 

funcionalidade das placas fotovoltaicas e 50% não possui o mesmo requisito. Percebe-se que, 

mesmo sabendo a diferenciação e os tipos de energias renováveis e não renováveis, nota-se uma 
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certa parcialidade entre os participantes em conhecer a alternativa energética mais viável para 

minimizar e combater os impactos ambientais no meio ambiente, que é, a energia fotovoltaica 

e concomitantemente o seu funcionamento. 

Além disso, destaca-se que os participantes não possui um conhecimento abrangente 

sobre os diodos emissores de luz, ou seja, não conhecendo as outras funcionalidades e 

aplicações do LED, por exemplo o efeito fotovoltaico. Entretanto, destaca-se a aprendizagem 

sobre o assunto através do seguinte comentário feito pelo participante 1: 

P1: Eu não sabia que os LED’s poderiam absorver luz, e o mais legal, é que isso gera 

energia elétrica. Isso mostra que simples aplicações da tecnologia podem ajudar a 

diminuir os impactos no meio ambiente. Tipo, isso mostra a importância da ciência, 

pois uma certa parte da sociedade não sabe importância da mesma. 

Em relação ao momento teórico, a oficina mostra-se eficaz, pois utiliza um tema 

interessante e atual, bem como a sua importância na efetivação da sustentabilidade planetária. 

Reiterando a potencialidade da EA para o ensino, temos os seguintes comentários dos 

participantes: 

P2: pelo o momento que estamos vivendo com todos esses problemas ambientais, por 

exemplo a mudança climática, a oficina é ideal para o ensino de Educação Ambiental. 

Pois, através dela dá pra ensinar sobre essas fontes de energia limpa. 

P3: Eu nunca tive uma capacitação sobre educação ambiental, sempre pensei que o 

ensino de ciências e EA era a mesma coisa. Essa oficina fez com que eu tivesse um 

novo olhar a respeito do assunto, agora percebo a capacidade que essa ferramenta 

proporciona para trabalhar com a interdisciplinaridade e conscientização com meus 

futuros alunos. 

A partir do comentário do participante 3, destaca-se a importância da implementação da 

disciplina de educação ambiental, pois o mesmo restringia a mesma como ensino de ciências. 

Concomitantemente, a oficina fez com que o mesmo ganhasse um novo olhar a respeito da 

Educação Ambiental, definindo-a como uma ferramenta de interdisciplinaridade e de 

conscientização. Evidentemente, a EA é um processo de construção que visa a solução dos 

problemas perceptíveis no meio ambiente, por meio de enfoques interdisciplinares e de uma 

participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade.  

A respeito do momento experimental, a oficina alcançou resultados positivos mediante 

a construção dos protótipos de sistemas fotovoltaicos. Segundo Araújo e Abib (2003) a 

experimentação é uma ferramenta metodológica de suma importância para ensino-

aprendizagem, ratificando essa ideia, observe-se o comentário do participante 4: 

 
P4: Esse experimento é muito bom para ser usado em uma feira de ciências também. 

Pois a construção do protótipo é simples e os materiais e de fácil acesso. E dá para 

abordar a educação ambiental e ministrar conteúdos de física e química por exemplo. 
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Em síntese, destaca-se a compreensão entre os participantes sobre como ocorre a 

captação da incidência solar transformando em energia elétrica, concepção do princípio da 

teoria de bandas, dopagem em semicondutores e o conceito de Educação Ambiental. Portanto, 

a oficina foi de grande relevância para a formação dos futuros professores despertando novos 

olhares e novas perspectivas para o ensino de EA e o ensino de ciências. 

                   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos resultados obtidos no presente trabalho, foi possível averiguar a grande 

potencialidade e vantagens de se trabalhar Educação Ambiental por meio dos postulados e 

discursões a respeito das fontes de energias renováveis. Além disso, o ensino de EA, precisa-se 

ser mais presente nos cursos de formação de professores de Física, Química, Biologia e áreas 

afins, pois o mesmo fornecerá subsídios que contribuirão com a sociedade, tudo isso, por meio 

do despertar de um novo olhar dos professores em formação. Os resultados deste trabalho, 

conseguiu satisfazer os objetivos traçados na pesquisa, pois foi evidente o caráter crítico e 

consciente dos participantes durante todo o desenvolvimento da atividade. 

Torna-se evidente, portanto, a importância de difundir e ampliar a ciência e tecnologia 

com o obtivo de mostrar e informa a produção da mesma, e quais os benefícios dos grandes 

estudos e resultados alcançados por essa área e concomitantemente suas novas aplicações 

tecnológicas que trazem benefícios e aplicações no cotidiano da população. Seguindo essa linha 

de raciocínio, a oficina mostra-se ser uma proposta bastante pertinente para a formação de 

docentes, sendo que os futuros professores poderão difundir e criar novas ideias com seus 

alunos por meio da Educação Ambiental e confecção de um protótipo simples de baixo custo, 

além de problematizar questões ambientais que mostram-se mais triviais em todos os níveis da 

sociedade. 
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RESUMO  

 

O presente estudo tem como objeto a educação ambiental trabalhada como tema transversal por 

meio de projetos, em uma escola pública de ensino fundamental. Parte do seguinte problema: 

como a escola pública de ensino fundamental trabalha a questão da educação ambiental nas 

séries iniciais? Justifica-se a pesquisa pela necessidade que a sociedade atual apresenta 

enquanto responsabilidade socioambiental e a influência da educação nesse processo. Tem 

como objetivo geral analisar o impacto do tema educação ambiental trabalhado por meio de 

projeto socioambiental nas séries iniciais. Na trilha metodológica parte-se dos estudos de 

Severino (2007) e Gil (2002) que indicam a pesquisa bibiográfica para construção do corpus 

teórico e de campo para coleta das informações in loco, a partir do uso de observações 

sistemáticas e diários de campo. Como resultados apontam-se: as práticas exitosas de projetos 

na área da educação ambiental nas séries iniciais do ensino fundamental; o fortalecimento da 

tomada de consciência socioambiental dos atores envolvidos; a participação da comunidade 

escolar em geral; a mudança de comportamento dos alunos em relação às questões ambientais, 

efetivamente do descarte de lixo e afirma a necessidade da escola pública em promover o debate 

acerca da questão ambiental na sociedade Amazônica. Para concluir os projetos de caráter 

ambiental no interior da escola pública de ensino fundamental, na região amazônica 

principalmente, ressaltam a necessidade que urge de trabalhar a temática, na medida em que o 

contexto socioambiental tem sofrido vários ataques em termos de exploração e degradação 

trazendo consequências devastadoras para os ecossistemas amazônidas, muitos deles de caráter 

irreversível, atentando contra a fauna e a flora da região. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Séries Iniciais. Projeto socioambiental. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental, Cultura e Sociedade na Amazônia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A educação pública, mais específico neste estudo no ensino fundamental de 9anos, tem 

sofrido grandes mudanças na sua base estrutural, principalmente pelo avanço tecnológico que 

imprime na sala de aula, forte impacto sobre o trabalho pedagógico do professor, que precisa 

agora, além de articular didaticamente os conteúdos às suas metodologias de ensino, saber 

utilizar os meios tecnológicos para deixar mais atual os conteúdos trabalhados. Especialmente 

no que se refere ao ensino de ciências da natureza e suas relações, de maneira pontual às 

questões socioambientais, em que as tecnologias produzidas tem sido responsáveis pelo uso 

indevido do meio ambiente, causando efeitos devastadores nos ecossistemas, efetivamente na 

Amazônia.  

 Para Nóvoa (2000, p.1) “hoje, os professores têm que lidar não só com alguns saberes, 

como era no passado, mas também com a tecnologia e com a complexidade social, o que não 

existia no passado” o que demonstra a necessidade da formação continuada docente. Ainda 

nesse contexto, ganha força na última década os cuidados com meio ambiente no que diz 

respeito à preservação, conservação e a reutilização de materiais recicláveis como forma de 

conscientização humano-ambiental. 

 Assim, o ensino de Ciências tem solicitado por parte da escola, da equipe pedagógica, 

dos professores e dos alunos, mais atenção, já que os efeitos da ação do homem no meio 

ambiente são trabalhados na grande área das ciências naturais. É no ensino fundamental que as 

relações homem-natureza começam a ser solidificadas para os alunos. A princípio, tende-se a 

mostrar as mudanças que o homem causa à natureza mediante sua ação, sem, no entanto, 

demonstrar os efeitos causados pela má utilização dos recursos naturais. Dessa maneira, os 

alunos chegam ao 5ºano com pensamento de que tudo é normal, já que continuamos a viver e 

utilizar esses recursos sem os cuidados necessários para sua longevidade. 

 Desse modo, o presente estudo tem como objeto a educação ambiental trabalhada como 

tema transversal por meio de projetos, em uma escola pública de ensino fundamental. Parte do 

seguinte problema: como a escola pública de ensino fundamental trabalha a questão da 

educação ambiental nas séries iniciais? Justifica-se a pesquisa pela necessidade que a sociedade 

atual apresenta enquanto responsabilidade socioambiental já nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Tem como objetivo geral analisar o impacto do tema educação ambiental 

trabalhado por meio de projeto socioambiental nas séries iniciais. 

 Como resultados apontam-se: as práticas exitosas de projetos na área da educação 

ambiental nas séries iniciais do ensino fundamental; o fortalecimento da tomada de consciência 



 

 

400 

 

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

ISSN 2316-7637 

socioambiental dos atores envolvidos; a participação da comunidade escolar em geral; a 

mudança de comportamento dos alunos em relação às questões ambientais, efetivamente do 

descarte de lixo e afirma a necessidade da escola pública em promover o debate acerca da 

questão ambiental na sociedade Amazônica. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para construção do estudo, escolheu-se a área da educação ambiental como sendo o foco 

da inquirição na medida em que, a atual exploração da região amazônica tem sido noticiada em 

escala mundial, por conta dos muitos atentados sofridos contra sua diversidade e importância 

no cenário internacional. Não obstante, como integrantes sociais da cultura amazônica 

precisamos fortalecer, por meio da educação, os costumes da proteção socioambiental como 

forma de garantir as sociedades futuras, o meio ambiente necessário à perpetuação da raça 

humana. 

Desse modo, partimos dos estudos de Severino (2007) e Gil (2002) que indicam a 

pesquisa bibiográfica para construção do corpus teórico e de campo para coleta das informações 

in loco. A abordagem qualitativa foi escolhida por se tratar de um fenômeno social a ser 

estudado, mais ainda por conta de “o ser humano se distingue não só pelo agir, mas por pensar 

sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada 

com seus semelhantes” (MINAYO, 2009, p.21), e assim, promover a mudança da realidade que 

tanto procuramos.   

A amostra da pesquisa esta subsumida no universo de 07 (sete) escolas públicas 

municipais em funcionamento no bairro das Águas Lindas, região metropolitana de Belém. 

Assim, escolhemos uma escola municipal (15% do universo) que abriga cerca de 200 (duzentos) 

alunos das séries iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, e que desenvolve o projeto 

“Educação Ambiental na Escola: desafios e práticas socioambientais” desde o ano de 2016 e 

tem alcançado resultados satisfatórios diante da necessidade de preservação e conservação do 

nosso meio ambiente, com reflexos na realidade local. 

Assim, utilizou-se como instrumentos de coleta das informações in loco a observação 

sistemática (SEVERINO, 2007) que revela além do contexto socioespecial da pesquisa, as 

atitudes dos atores sociais envolvidos. Mas também, os diários de campo que na perspectiva de 

Gil (2002), permitem o levantamento e a sistematização das informações que serão analisadas 

durante a investigação. 
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A apreciação das informações coletadas no campo parte de uma análise interpretativa 

como apontada por Pádua (2000), que se debruça sobre a crítica hermenêutica a partir de textos 

construídos sob as anotações contidas nos diários de campo e das atitudes dos pesquisados no 

intuito de obter uma análise minuciosa da realidade e sua relação com o fato em estudo, e assim, 

delinear novos olhares de pesquisas na área em questão.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. SÉRIES INICIAIS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: NOTAS DO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

A disciplina de Ciências no ensino fundamental, notadamente a questão ambiental, já 

vem descrita em nossa lei maior que organiza a educação no Brasil. Ante a necessidade de 

formar cidadãos críticos e aptos a promover ações que favoreçam a convivência coletiva, a LDB 

9.394/96, em seu Art. 26, parágrafo 7, alterado pela Lei 12.608/20128, revela-nos que “Os 

currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil 

e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios” (BRASIL, 1996, grifo 

nosso), alterada recentemente pela Medida Provisória nº 746/2016, já convertida na Lei nº 

13.415/20179, o mesmo parágrafo aludido acima agora diz que “A Base Nacional Comum 

Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que 

trata o caput” (BRASIL, 1996, grifo do autor), continuamos o destaque na educação ambiental 

que esta compreendida em um dos objetivos do ensino fundamental e também, como uma dos 

temas transversais na base diversificada do currículo. 

Desse modo, pretende-se que o cidadão, ator de sua própria vida, consiga já no ensino 

fundamental, “perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria 

do meio ambiente” (BRASIL, 1997a, p.7, grifo nosso) e acreditar que suas ações, por menores 

que sejam, são capazes sim de mudar a realidade imediata e até de influenciar mais sujeitos na 

causa ambiental. 

Nessa linha de pensamento, o documento oficial dos temas transversais, subtema meio 

ambiente, traz importante reflexão da situação que se encontra a sociedade atual quando revela 

 
8 Consultada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm, acesso 

em: 10 out 2019. 

9 Consultado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm, 

acessada em: 10 out 2019. 
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que “a questão ambiental — isto é, o conjunto de temáticas relativas não só à proteção da vida 

no planeta, mas também à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida das comunidades 

— compõe a lista dos temas de relevância internacional” (BRASIL, 1997b, p.21, grifo nosso) 

o que justifica ainda mais nosso interesse em efetivar esta pesquisa, que a partir dos indícios 

acerca das práticas exitosas do projeto socioambiental tem contribuído diretamente à melhoria 

da qualidade de vida dos alunos e da comunidade na qual estamos inseridos. 

No mesmo sentido, Oliveira (2003) ressalta que: 

[...] a educação ambiental tem como objetivo melhorar a qualidade de 

vida e ambiental da população, com o fim maior de garantir o 

desenvolvimento sustentável, formando cidadãos aptos [...] para que 

desenvolvam ações transformadoras contínuas, com o intuito de 

reverter o processo de degradação socioambiental existente (Idem, 

p.11). 

 

Na perspectiva de Moraes (1995) o ensino de Ciências deve preservar o lúdico da 

criança, por meio de atividades desafiadoras e inteligentes, no sentido da descoberta por seus 

próprios esforços, “assim, o ensino de Ciências estará integrando mundo, pensamento e 

linguagem, possibilitando às crianças uma leitura de mundo mais consciente e ampla, ao mesmo 

tempo em que auxilia numa efetiva alfabetização dos alunos” (Ibidem, p.14) e que lhes 

permitirá o aperfeiçoamento das competências e habilidades adquiridas ao longo do ensino 

fundamental. Reforça os encaminhamentos do projeto vivido pela escola, na medida em que 

dispõe de atividades voltadas ao mundo infantil por meio de ações lúdicas. 

Sobre a importância do ensino de Ciências, especificamente os temas que envolvem 

meio ambiente e o processo de integração homem-natureza é oportuno perceber que os alunos, 

assim como sugere Fumagalli (1998, p.18), “podem ser hoje também responsáveis pelo cuidado 

do meio ambiente, podem agir hoje de forma consciente e solidária em relação a temas 

vinculados ao bem-estar da sociedade da qual fazem parte” a partir de situações criadas pelos 

professores em sala de aula, ou não, que valorizem sobremaneira, a autonomia do aluno frente 

sua aprendizagem. 

Nessa caminhada, a ideia “é fazer com que o aluno sinta a necessidade da aquisição de 

outros conhecimentos que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em 

discussão como um problema que precisa ser enfrentado” já defende Delizoicov et al (2009, 

p.200), como forma de possibilitar ao aluno, uma aprendizagem significativa por meio da 

superação de situações vividas no momento das atividades didáticas elaboradas pelo professor. 

Dessa maneira, o ensino de Ciências propicia um novo olhar de mundo para os alunos, uma vez 

que é:  
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Através desta disciplina, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

certamente a alfabetização científica poderá contribuir para que o aluno 

realize uma leitura inicial de mundo, compreendendo os significados 

dos conteúdos da ciência e de seus processos de produção. 

(LORENZETTI, 2005, p. 7) 

 

Porém, para que o ensino de Ciências seja maximizado em sala de aula, com práticas 

inovadoras e desafiadoras de aprendizagem, o professor necessita rever sua prática docente, 

haja vista, que saem dos cursos de formação de professores com déficit na área das Ciências, 

principalmente os que atuam no ensino fundamental, já que:  

Os professores polivalentes que atuam nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental têm poucas oportunidades de se aprofundar no 

conhecimento científico e na metodologia de ensino específica da área, 

tanto quando sua formação ocorre em cursos de magistério como em 

cursos de Pedagogia” (BIZZO, 2002, p. 65). 

 

Sobre isso, é necessário que o professor que atua nas séries iniciais tenha condições de 

efetivar seu trabalho com êxito e consiga a articulação dos conteúdos de Ciências em sala de 

aula, bem como, diversificar as estratégias de ensino no sentido de que a aprendizagem dos 

alunos de fato aconteça. Na ótica de Tardif (2006, p.39) um bom professor deve “conhecer sua 

matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 

ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência 

cotidiana com os estudantes” na intenção da estreita relação com sua realidade. Contribui nessa 

perspectiva, a prática de “projetos” muito aplicadas nos diversos níveis da educação e que deve 

sim, iniciar já no ensino fundamental como mostra nosso próximo tópico. 

 

3.2. O PROJETO SOCIOAMBIENTAL DA ESCOLA: VIVENCIAS EM DEBATE 

A escola alvo de nossa pesquisa caminha em formato de ciclos de aprendizagem, 

proporcionando aos alunos vivencias múltiplas no sentido de contribuir para o seu processo de 

formação. Entre as atividades da base curricular do ensino fundamental, encontramos a prática 

de projetos dos mais diferentes temas, para nós importou, para este estudo, o projeto intitulado 

“Educação Ambiental na Escola: desafios e práticas socioambientais” de caráter anual, que teve 

sua primeira edição no ano de 2016 e segue fortalecendo as boas práticas voltadas aos cuidados 

com o meio ambiente.  

Nesse debate vale ressaltar que: 

[...] a ordem socioambiental pós-capitalista na qual os seres humanos 

reconciliam-se entre si para permitir e incentivar solidariamente o 

desenvolvimento pleno de cada sujeito, e se reconciliam com o restante 
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da natureza, mantendo em face dela uma atitude permanente de 

preservação e regeneração. (VELASCO, 2015, p. 156) 

 

O projeto esta disposto em 04 etapas: a primeira, de caráter mais informativo visa 

despertar o interesse do aluno sobre a temática e listar as atividades a serem realizadas para sua 

consecução ao longo do período letivo. A segunda, de caráter mais especifico é trabalhada em 

sala de aula – cada professor com a sua turma em conversas sobre a importância da consciência 

ambiental, dentro e fora da escola. A terceira conta com o apoio de um profissional externo a 

escola da área da educação ambiental, na perspectiva de trazer informações sobre a realidade 

da região amazônica e como protegê-la com nossas práticas diárias. E por último, a quarta etapa 

que converge para as ações de fato, com aplicação de atividades lúdicas – confecção de cartazes; 

produção de peças teatrais; musicais; etc. - do universo da criança com foco no objetivo maior 

que é “fortalecer o compromisso e a responsabilidade socioambiental dos atores sociais da 

escola no contexto da região amazônica.”10 demonstrando a capacidade crítico-reflexivo do 

alunado capaz de melhorar a realidade imediata, tornando-se agentes de mudança. 

A questão ambiental no entorno da escola é bem preocupante. Coleta de lixo irregular e 

exposto pelas várias ruas do conjunto; descarte de lixo a céu aberto; tratamento de esgoto 

deficitário; áreas de habitação desgovernadas e as escolas sofriam com os odores e doenças 

causadas pelo antigo aterro sanitário conhecido como “Lixão do Aura”, são fatores suficientes 

para efetivação do projeto de cunho ambiental na escola. Nessa direção, a fala11 da 

coordenadora pedagógica na abertura do ano letivo, início do projeto, é enfática:  

Precisamos enquanto escola, cuidar melhor da educação ambiental da 

nossa cidade, de nossos alunos, são eles, as crianças que amanhã podem 

mudar essa realidade e tornar o mundo melhor e mais saudável. O meio 

ambiente deve ser compromisso de todos nós, família, escola, estado e 

país. (COORD. PEDAGÓGICA, 2018).  

 

 Já com os trabalhos da sala de aula, ficam a cargo dos professores responsáveis por 

direcionar no ensino de Ciências, as questões abordadas pelo projeto. Os professores tratam do 

assunto com bastante vigor. Seguem algumas de suas reflexões:  

[...] meus alunos precisam saber ainda no 1° ano, que o lixo jogado na 

rua, os esgotos a céu aberto, o consumo desenfreado dos recursos 
naturais como água, é algo que nos afeta diretamente e que pode até nos 

 
10 Objetivo retirado do projeto piloto do acervo da escola, ano 2018. 

11 As falas dos atores sociais da comunidade escolar foram retiradas do diário de campo a partir de 

nossas observações sobre o desenvolvimento do projeto, composto por 06 visitas no ano de 2018. 
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faltar um dia, então precisamos conversar desde cedo com os meninos. 

(PROFª DO 1°ANO). 

As crianças, mesmo no 2º ano tem que entender que não é normal jogar 

lixo nas ruas ou em qualquer lugar; tomar banho ou escovar os dentes 

com a torneira ligada, ou ainda vir para escola e jogar papel pela escola. 

Nossas crianças são bastante espertas e inteligentes, capazes de 

compreender o que é certo e errado em termos de consciência 

ambiental. (PROFª DO 2ºANO). 

Não posso negligenciar a questão ambiental de nossa cidade quando 

entro na sala de aula e vejo meus alunos. É importante que os alunos do 

ensino fundamental já compreendam a importância do meio ambiente 

em suas vidas, que não é correto jogar lixo na rua; jogar água fora 

deixando as torneiras abertas; ruas sem esgoto e lixões a céu aberto. 

Nós precisamos mudar essa realidade. (PROFª DO 3°ANO). 

 

  A fala das professoras reflete a urgência e pertinência de se trabalhar educação 

ambiental o quanto antes nas escolas. O ensino fundamental já tem base, conteúdos e 

professores capacitados para conduzir as aprendizagens dos alunos no sentido da promoção das 

boas práticas ambientais. Os professores do 4° e 5° anos, ressaltam a importância da escola em 

receber pessoas externas, especialistas no assunto, para abordar a temática em questão. São 

pontuais sobre a contribuição de suas visitas para a maximização do projeto da escola, e assim 

posicionaram-se: 

A visita do profissional da Secretaria de Meio Ambiente foi essencial 

para que os nossos alunos percebessem que não é uma cobrança só 

nossa, enquanto professores em manter a escola limpa, a casa limpa ou 

a rua limpa, mas uma prática que deve ser vivida de maneira rotineira, 

sem o pai, a mãe ou eu professora, pedir que eles mantenham os locais 

em que vivem em harmonia com o meio ambiente. Considero positiva 

a vista do profissional. (PROFº DO 4°ANO). 

Os meninos do 5° ano são os maiores da escola, então nossas atividades 

já são mais puxadas e exigem dos alunos uma postura diferenciada. 

Trabalhamos constantemente a questão da mudança de hábito em 

relação ao meio ambiente, desde a forma como tratam do lixo em casa 

à manter o ambiente escolar limpo. O projeto sobre o meio ambiente 

que desenvolvemos cobra isso deles, então é importante que o professor 

esteja atento e em constante conversa com os alunos acerca disso, daí o 

reforço que temos com a visita do profissional externo à escola, mostra 

que todos devem estar empenhados na causa ambiental. (PROFª DO 

5°ANO). 
 

 Por fim, para o ano de 2018 os alunos apresentaram na culminância do projeto no mês 

de dezembro, as seguintes atividades, elencadas no quadro a seguir. 
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Quadro 1 – Atividades finais do Projeto Socioambiental ano 201812 

Série  Atividade Objetivo 

1º ano 
Musical – É preciso reciclar 

turma da Mônica 
Explorar os três Rs da reciclagem. 

2º ano 
Peça teatral – Jogue o lixo no 

lixo 

Identificar as cores da reciclagem para o 

descarte correto do lixo. 

3º ano 

Mostra de vídeo – Um plano 

para salvar o planeta (Turma 

da Mônica) 

Refletir sobre as atitudes individuais que 

podem contribuir para os cuidados com o 

meio ambiente 

4º ano 

Leitura coletiva – Lixo e 

reciclagem (BRASIL 

ESCOLA) 

Reconhecer a importância dos cuidados com 

o lixo e a necessidade da reciclagem. 

5º ano 

Produção de cartazes com o 

tema “Educação ambiental é 

vida” 

Refletir sobre a importância da educação 

ambiental. 

Fonte: Adaptado dos escritos do Projeto Socioambiental da escola. 2018. 

 

 Cabe ressaltar ainda, que essas atividades são produzidas ao longo do ano. Professores, 

alunos, escola e comunidade encontram-se na culminância para juntos, construir de maneira 

coletiva, uma consciência de caráter mais sustentável e conectada com a realidade da sociedade 

amazônica, que possui importância mundial. A escola lócus da pesquisa acredita que só por 

meio da educação é possível mudar o cenário de exploração que vive o meio ambiente, pois “é 

por meio da educação que nossas crianças tomam consciência de si e do outro, que tudo que 

fazemos impacta diretamente na condição socioambiental em que vivemos. (COORD. 

PEDAGÓGICA, 2018).” enfatizando o caráter excepcional do projeto sobre o meio ambiente 

na escola.  

 Na análise das etapas do projeto “Educação Ambiental na Escola: desafios e práticas 

socioambientais” fica clara a ação transformadora do trabalho pedagógico da escola no sentido 

de favorecer uma educação critico-reflexiva que promova a emancipação de seus alunos, na 

medida em que os coloca como centro do processo de ensino e aprendizagem. É o que mostra 

a fala dos professores aqui analisadas, bem como o protagonismo que os docentes atribuem às 

atividades dos alunos na construção de uma mentalidade socioambiental que lhes permita 

contribuir para a qualidade de vida em sociedade.  

  

 

 

 
12 Adaptado dos escritos no Projeto piloto. Acervo da escola 2018. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Em última análise, os resultados apontam: as práticas exitosas de projetos na área da 

educação ambiental nas séries iniciais do ensino fundamental; o fortalecimento da tomada de 

consciência socioambiental dos atores envolvidos; a participação da comunidade escolar em 

geral; a mudança de comportamento dos alunos em relação às questões ambientais, 

efetivamente do descarte de lixo e afirma a necessidade da escola pública em promover o debate 

acerca da questão ambiental na sociedade Amazônica.  

Para concluir, os projetos de caráter ambiental no interior da escola pública de ensino 

fundamental aliado ao engajamento da comunidade escolar na região amazônica 

principalmente, ressaltam a necessidade que urge de se trabalhar a temática, na medida em que 

o contexto socioambiental tem sofrido vários ataques em termos de exploração e degradação 

trazendo consequências devastadoras para os ecossistemas amazônidas, muitos deles de caráter 

irreversível, atentando contra a fauna e a flora da região. É por meio da educação e de ações 

como a do projeto que se pretende mudar o quadro que hoje vivemos. 
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RESUMO 

 

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais vinculado ao Instituto de Ciências Exatas e 

Naturais da Universidade Federal do Pará tem por objetivo a formação de professores para 

atuação na educação básica nos anos finais do Ensino Fundamental. A escola é um espaço ao 

qual o indivíduo passa muitos anos e deveria ser um local com práticas permanentes de 

atividades voltadas para Educação Ambiental (EA). É nessa perspectiva que o presente trabalho 

está voltado, para as práticas docentes dos alunos de Ciências Naturais, desenvolvida e discutida 

como uma metodologia inovadora aplicada pela professora Doutora Maria Ludetana Araújo, 

através da disciplina: Educação e Políticas Públicas Socioambientais. Na disciplina mencionada 

a professora, apresenta a Educação ambiental para além dos conceitos envolvendo o meio 

ambiente ou práticas como lixo, reciclagem ou coleta seletiva. Ela apresenta como uma questão 

ligada a tudo que está ao nosso redor. As aulas ultrapassaram as leituras de textos ou livros, 

permitindo abertura para diálogos, roda de conversas, contato com o ambiente, com as aulas de 

campo, aulas passeios e visitas técnicas. Ao final da disciplina alguns alunos responderam um 

questionário voltado para a importância da disciplina para a formação dos professores de 

Ciências Naturais, bem como a reflexão da metodologia da professora Maria Ludetana. O 

resultado nos permite avaliar que os alunos participantes consideraram importante essa forma 

de abordar a Educação Ambiental e a maioria classificou como excelente essa abordagem, o 

que proporcionou a realização ao final da disciplina do I Encontro de Educação em Políticas 

Públicas Socioambientais, reunindo nesse encontro vários estudantes, pesquisadores e 

professores para a socialização de todos os trabalhos produzidos que tinham como estudo as 

diversas práticas de políticas socioambientais para construção e formação de cidadãos mais 

críticos e reflexivos de Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância da Educação Ambiental é tema da atualidade discutida por diversas 

esferas do saber. De certa forma, a preocupação com o Meio Ambiente está associada ao fator 

de ‘causa-efeito’, pois, se condensa na atualidade o pensamento de conservação e preservação 

do meio onde se está inserido, observando atitudes passadas que acarretaram problemas de 

proporções gigantes para todo o planeta. 

A inserção da temática nos cursos de nível superior, em especial os de formação de 

professores (Resolução n° 2/2012), como disciplina obrigatória se mostra viável diante da 

necessidade que o futuro profissional, seja ele, engenheiro, advogado, médico ou professor, 

terão no cumprir de suas respectivas funções. Com ênfase, destacamos o professor, pois, estará 

envolvido com a formação do indivíduo. Fazendo-se necessário e indispensável a discussão da 

temática durante o curso de graduação.  

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais vinculado ao Instituto de Ciências Exatas 

e Naturais da Universidade Federal do Pará, tem por objetivo a formação de professores para 

atuação na educação básica nos anos finais do Ensino Fundamental. O curso envolve as áreas 

de Biologia, Física, Química, Matemática, Geociências e outras abrangentes como Educação 

Ambiental. 

Na estrutura curricular do curso, existe uma disciplina voltada para a temática da 

Educação Ambiental, que tem como título: “Educação e Políticas Públicas Socioambientais” 

que o graduando cursa no segundo ano de graduação. A presente disciplina é ministrada pela 

Professora Doutora Maria Ludetana Araújo. Referência na área em questão, a professora traz 

para a sala de aula um sistema de inovação quanto ao aprendizado da Educação Ambiental.  

Em vez de textos e mais textos e livros, o método aplicado na disciplina envolve; 

diálogos, rodas de conversas, aulas de campo, aulas passeio e visitas técnicas que compõem o 

roteiro de abordagem da disciplina. Ao final da mesma, os alunos são incentivados a produzirem 

artigos científicos de abordagem da Educação Ambiental, tendo em vista a disciplina em 

questão e as atividades desenvolvidas fora da sala de aula. 

Este trabalho tem por objetivo evidenciar a importância da metodologia abordada pela 

Professora Drª Maria Ludetana Araújo, além de analisar a percepção dos alunos, tendo em vista 

a formação de professores de Ciências Naturais. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais oferta duas turmas anuais, uma noturna e 

outra matutina. A pesquisa foi elaborada tendo como alvo a turma de 2017 matutina que cursou 

a disciplina no quarto período letivo de 2018 da Universidade. 

Ao final da disciplina, os alunos responderam um questionário de forma online 

indagando sobre a importância da disciplina e considerações da forma de abordagem da mesma. 

O questionário continha duas questões objetivas e duas questões subjetivas. Ao final, 11 alunos 

responderam à pesquisa. Para efeito de discussões, os entrevistados foram identificados de A1 

até A11. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar os resultados, 100% dos alunos que participaram da pesquisa afirmaram que 

consideram de extrema importância as aulas passeios, visitas técnicas e intervenções práticas 

que foram utilizadas durante a disciplina, tendo em vista a formação profissional. 

Quando indagados sobre a metodologia usada em “Educação em Políticas Públicas 

Socioambientais, 90,9% (gráfico 01) dos entrevistados consideram EXCELENTE a forma 

como a professora Maria Ludetana enfatiza o meio ambiente em suas aulas e a maneira de 

abordagem do conteúdo programático da ementa da disciplina.  

Gráfico 01- Quanto metodologia em Educação em Políticas Públicas Socioambientais 

 

Fonte: Autores 

 

A primeira pergunta subjetiva da pesquisa tinha por objetivo analisar a importância da 

Educação Ambiental na formação dos alunos. Todas as respostas caminham para 

‘conscientização’, ‘formação de cidadãos críticos’, ‘participação ativa no meio’ entre outras. 
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Um dos alunos destaca a importância da educação tendo em vista a abrangência da 

futura profissão. Para ele, 

a educação ambiental proporciona a nós futuros professores uma visão 

ampla de nossas ações, ações tanto em nosso lar quanto no mundo, de 

forma que nos auxilia a um conhecimento crítico, logo auxiliará no meu 

processo de formação como professor... (Aluno A5) 

Essa preocupação manifestada pelos alunos, é essencial do ponto de vista das bases que 

norteiam a educação básica no Brasil. De acordo com uma das competências gerais da Base 

Nacional Comum Curricular para a educação básica o educando deve; 

argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns 

que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros do planeta. (BRASIL, 20017. p. 10 grifo nosso). 

O professor de Ciências do ensino fundamental tem como principal função prosseguir 

com a alfabetização científica dos seus educandos, que por consequência transira pela Educação 

Ambiental. Para Demo (2010), o processo de alfabetização científica perpassa por entre outros 

pontos;  

Trabalhar com afinco a questão ambiental, precisamente por conta de 

seu contexto ambíguo: de um lado a degradação ambiental tem como 

uma de suas origens o mau uso das tecnologias (por exemplo, o abuso 

de agrotóxicos); de outro, o bom uso de ciência e tecnologia poderia ser 

iniciativa importante para termos a natureza como parceira 

imprescindível e decisiva da qualidade de vida. 

Corroborando com essa visão o aluno A9 destaca que na realidade vivenciada na 

atualidade “é necessário que haja uma atenção maior para questões ambientais. Devido a isto, 

a EA tanto nas escolas, comunidades, feiras de ciências quanto na universidade, é de extrema 

importância.” 

A última indagação da pesquisa tinha por objetivo analisar quais mudanças relacionadas 

às práticas socioambientais foram provocadas na vivência acadêmica dos discentes após a 

disciplina. Apenas um aluno afirmou “não saber responder” a indagação. 

Durante suas exposições e no decorrer dos diálogos em sala de aula, a professora Maria 

Ludetana, enfatizou a discussão sobre o que seria ‘o meio ambiente’, isso provocou um certo 

choque no alunos para um dos pesquisados a primeira mudança provocada, se refere a esse 

conceito de meio ambiente, e destaca “... a surpresa de achar que educação ambiental ia tratar 

só de meio ambiente, mas se refere de um todo, tudo ao nosso redor é educação ambiental. Não 
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é só "não jogar lixo nas ruas" e sim todo um debate interdisciplinar e contextualizado por trás 

desse tema.” (Aluno A5).  

O aluno A2, destaca “o novo olhar para as velhas práticas que se tornaram corriqueiras 

e que trazem prejuízos para o meio”. Seguindo esse pensamento o aluno A9 evidencia a 

valorização das questões ambientais, “e devido às práticas também veio a reflexão da 

importância de cada um fazer sua parte”.  

“Após as aulas pude perceber mais a sociedade a nossa volta, e entender que educação 

ambiental não se faz apenas com aulas sobre "lixo"”. (Aluno A11). 

 Para Carvalho (2011, p. 151) “a educação ambiental tem uma proposta ética de longo 

alcance que pretende reposicionar o ser humano no mundo, convocando-o a reconhecer a 

alteridade da natureza e a integridade e o direito à existência não utilitária do ambiente”. 

A ciência deve, portanto, ser abordada de maneira contextualizada com a realidade dos 

alunos pois está intrinsecamente ligada ao exercício pleno de cidadania. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final, a pesquisa evidencia a importância de práticas inovadores no ensino de 

Educação Ambiental desde o ensino básico até o superior tendo em vista o contexto em que o 

aluno está inserido. 

O método adotado pela Professora Maria Ludetana na disciplina Educação em Políticas 

Públicas Socioambientais, se configura como inovador, pois ao  apresentar a disciplina de forma 

contextualizada, levou os alunos a perceberem que a Educação ambiental é extremamente 

importante em todas as esferas. Além disso, houve um maior interesse por parte dos alunos na 

temática, o que os levou a organizarem e realizarem o I ECONTRO DE EDUCAÇÃO EM 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOAMBIENTAIS, que reuniu vários pesquisadores e alunos 

para a socialização de conhecimentos sobre a Educação Ambiental. 

Dessa forma, os alunos do curso de Ciências Naturais da turma alvo desta pesquisa, se 

conscientizaram da importância da EA durante a formação e a práxis, expondo dessa maneira 

o papel da Educação Ambiental no ensino superior. 
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RESUMO  

 

Os fatores precursores da crise ambiental são multidisciplinares, cujas contribuições 

proporcionam interligações e interdependências diferentes. A compreensão dos efeitos 

antrópicos sobre o meio ambiente gerou reflexões, as quais serviram de base para estudos e 

debates que culminaram na elaboração da Educação Ambiental. Os núcleos familiar e escolar 

são fundamentais no processo de sensibilização ambiental, cujo importância é corroborada em 

todos os níveis do processo educativo. O objetivo do presente artigo é conhecer a concepção de 

Educação Ambiental e outros conceitos ligados à mesma de alunos da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Ana Paula dos Santos e Santos, assim como investigar a influência dos 

responsáveis legais e da escola na construção da percepção ambiental das crianças. O 

levantamento de dados ocorreu três vezes por semana entre os meses de setembro a novembro 

de 2018. O público alvo do estudo foram 65 crianças do sexo masculino e feminino do 3º e 4º 

ano do Ensino Fundamental I com idades entre 9 e 15 anos. Nota-se que a maioria dos alunos 

possui algum tipo de preocupação relacionada ao meio ambiente, visto que eles são instruídos 

pelos responsáveis, seja de forma continua ou então, de vez em quando. À vista disso, os alunos 

citaram algumas práticas ambientais que lhes são ensinadas pelos responsáveis, tais como: não 

poluir o meio ambiente, não desperdiçar água, cuidar das plantas etc. Não obstante, menciona-

se que poucos alunos conseguiram correlacionar o conceito de sustentabilidade com a prática 

ambiental adequada, enquanto a maioria não soube definir o conteúdo, o que evidencia a falha 

no sistema de ensino-aprendizagem educacional. A maioria dos alunos associa o conceito de 

Educação Ambiental a aspectos ecológicos, assim como os seus responsáveis e essa incoerência 

descaracteriza a definição criada pela Política Nacional de Educação Ambiental.  
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1. INTRODUÇÃO  

Capra (1996) acredita que a crise ambiental tem raízes nos problemas de ordem social, 

cultural, político, econômico e ecológico. Esse conjunto de fatores torna a crise sistemática com 

interligações e interdependências de todos os problemas, cujos aspectos são diferentes e 

passíveis de interpretações individuais.  

As assertivas de Dias (1991) apontam que entre as décadas de 1960 e, principalmente, 

a partir de 1970 o homem passou a compreender os efeitos de suas ações sobre a natureza. A 

partir daí, Capra (1996) começou a formar o paradigma da ecologia profunda, na qual o ser 

humano concebe o mundo de forma integrada.  

Marcatto (2002) diz que a comunidade científica passou a se organizar promovendo 

estudos e debates sobre a questão ambiental em âmbito global, o que culminou no surgimento 

da Educação Ambiental pelo documento intitulado “Declaração sobre o Ambiente Humano”, o 

qual foi gerado na conferência de Estocolmo em 1972. Apesar desse avanço, Sánchez e Pedrini 

(2007) enunciam que somente com a Conferência de Tbilisi (1977) foi possível entender seus 

objetivos, características, recomendações e estratégias nos planos internacionais e nacionais.  

Consoante com os preceitos de Segura (2001), o núcleo familiar é um dos primeiros 

espaços a serem utilizados no processo de sensibilização ambiental, seguido pelo ambiente 

escolar. O primeiro trabalha a educação ambiental de forma informal e corriqueira, enquanto o 

segundo aprofunda os conhecimentos pertinentes à formação intelectual dos alunos. Dessa 

forma, a escola melhora a qualidade de vida da população ao fortalecer as bases pertinentes à 

formação da cidadania.  

Para Medeiros et al. (2011), a Educação Ambiental é importante em todos os níveis do 

processo educativo. No entanto, ressalta-se que a sua inclusão nas séries iniciais é fundamental 

no processo de sensibilização sobre as questões ambientais, visto que além das crianças 

possuírem dinamismo acerca de novos conceitos, elas também têm mais tempo para incorporar 

as ideias nos seus processos educativos, seja em práticas familiares ou escolares.  

O objetivo do presente artigo é conhecer a concepção de Educação Ambiental e outros 

conceitos ligados à mesma de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Paula 

dos Santos e Santos, assim como investigar a influência dos responsáveis legais e da escola na 

construção da percepção ambiental das crianças. 
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2. METODOLOGIA 

O levantamento de dados ocorreu três vezes por semana entre os meses de setembro a 

novembro de 2018 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Paula dos Santos e Santos, 

localizada na Rua Dr. Adailson Rodrigues da Silva, situada no bairro da Jaderlândia, o qual 

corresponde ao município de Castanhal/PA.  

O público alvo do estudo foram 65 crianças do sexo masculino e feminino do 3º e 4º 

ano do Ensino Fundamental I com idades entre 9 e 15 anos. A aplicação dos questionários 

semiestruturados com abordagem sobre à educação ambiental ocorreu durante o período das 

aulas, nos horários cedidos pelos professores. 

Em função dos dados organizados de acordo com a disposição do modelo apresentado 

no Quadro 1, tem-se que as respostas das perguntas fechadas foram tabuladas para análise 

estatística descritiva e contaram com o auxílio de planilhas do Microsoft Office Excel 2010. No 

entanto, as respostas das perguntas abertas foram analisadas qualitativamente e agrupadas por 

afinidade para uma posterior análise quantitativa.  

Quadro 1 – Questionário sobre a percepção ambiental dos alunos. 

1ª) Você se preocupa com o meio ambiente?  

Sim ( ) Não ( ) Às vezes ( ) 

2ª) Seus responsáveis lhe ensinam a cuidar do meio ambiente? Como?  

Sim ( ) Não ( ) Às vezes ( ) Nunca ( )  

3ª) Ao escovar os dentes você desliga a torneira?  

Sempre ( ) Nunca ( ) Às vezes ( )  

4ª) No banho, ao se ensaboar, você desliga o chuveiro?  

Sempre ( ) Nunca ( ) Às vezes ( )  

5ª) Você joga o lixo na lixeira?  

Sempre ( ) Nunca ( ) Às vezes ( )  

6ª) O que seria sustentabilidade para você?  

Não usar tecnologia ( ) O desmatamento das florestas ( )   

Um equilíbrio natural e humano ( ) O desperdício dos recursos naturais ( )  

7ª) O que é Educação Ambiental?  

8ª) O que deve ser feito para melhorar o planeta?  

Fonte: Autores, 2019. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com a aplicação dos questionários para os 65 estudantes do 3º e 4º ano do 

Ensino Fundamental I, realizaram-se as seguintes perguntas: “Você se preocupa com o meio 

ambiente?” e “Seus responsáveis lhe ensinam a cuidar do Meio Ambiente?”, cujas respostas 

estão representadas, respectivamente, nas Figuras 1 e 2.  
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Figura 1 – Relevância ambiental. Figura 2 – Instrução ambiental. 

  
Fonte: Autores, 2019. Fonte: Autores, 2019. 

 Em conformidade com as respostas obtidas, percebe-se que a maioria dos alunos possui 

algum tipo de preocupação relacionada ao meio ambiente, visto que eles são instruídos pelos 

responsáveis, seja de forma continua ou então, de vez em quando. Dessa forma, percebe-se que 

as primeiras experiências de vida da criança, as quais são construídas no âmbito familiar, têm 

impactos tanto no meio ambiente quanto na sociedade. Para Cruz e Abreu-Lima (2012), a 

relação familiar é o princípio de socialização, pois a família tem o poder de influenciar nos 

outros sistemas da esfera da vida como o social, o cultural e o ambiental. 

Concomitante com o desenvolvimento da pergunta anterior, os alunos citaram algumas 

práticas ambientais que lhes são ensinadas pelos responsáveis, tais como: não poluir o meio 

ambiente, não desperdiçar água, cuidar das plantas etc. À vista disso, corrobora-se a 

participação do núcleo familiar na formação intelecto-ambiental das crianças envolvidas na 

pesquisa.  No entanto, frisa-se que esses ensinamentos são de caráter ecológico e, portanto, há 

a necessidade de formar indivíduos capazes de pensar nos seus atos de forma crítica.   

Consoante com os ensinamentos dos responsáveis e a preocupação ambiental dos 

alunos, questionaram-se algumas atitudes desenvolvidas pelos estudantes no dia a dia, como 

mostra a Figura 3. 

Infere-se que a maioria dos alunos respondeu positivamente em todas as situações, logo 

se evidência que eles têm noção da importância da racionalização da água, assim como a 

destinação adequada do lixo. Apesar disso, adverte-se para a expressividade dos casos em que 

os mesmos não completaram a sua ação de forma ambientalmente correta. 
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Figura 3 – Práticas ambientais corriqueiras.  

 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 Sendo assim, há a possibilidade de que no futuro eles venham a criar uma consciência 

ambiental e desenvolver as suas atividades com excelência; se não pode ser que eles regridam 

na formação intelecto-ambiental e continuem a desenvolver as suas práticas corriqueiras de 

forma errônea. Nesse sentido, a educação ambiental tende a fortalecer o processo de 

competência dos mesmos através da inserção participativa da escola.  

 Segundo as premissas anteriormente expostas, os alunos foram questionados sobre o 

conceito de sustentabilidade, cuja significância se distribuiu ao longo de cinco abordagens, de 

acordo com a Figura abaixo. 

Figura 4 – Abstração do conceito de sustentabilidade. 

 
Fonte: Autores, 2019. 
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 Nota-se que poucos alunos conseguiram correlacionar o conceito de sustentabilidade 

com a prática ambiental adequada, enquanto a maioria não soube definir o conteúdo, o que 

evidencia a falha no sistema de ensino-aprendizagem educacional. Não obstante, menciona-se 

que eles citaram outras práticas não categorizadas como ajudar as plantas a crescerem, o 

desperdício dos recursos naturais, ler e não jogar lixo na floresta etc. Ademais, menciona-se 

que os alunos associam os problemas ambientais ao uso de sistemas criados pelos homens, uma 

vez que eles correlacionam a sustentabilidade ao “não uso de tecnologias”. 

 No tocante à pergunta “O que é Educação Ambiental?”, os alunos responderam de várias 

formas, conforme configurado no Quadro abaixo. 

Quadro 2 – Questionamento subjetivo à definição de Educação Ambiental. 

Definição Representação de alunos 

Não desperdiçar água 1 

Não brigar e não encrencar 1 

Arrancar folha do caderno 1 

Escovar os dentes 1 

Cuidar das plantas 2 

Respeitar a natureza 4 

Não jogar lixo no chão 5 

Outras respostas 5 

Não souberam ou não responderam 45 

  Fonte: Autores, 2019. 

 A maioria dos alunos associa o conceito de Educação Ambiental a aspectos ecológicos, 

assim como os seus responsáveis. Essa incoerência descaracteriza a definição criada pela 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), uma vez que os aspectos biológicos são 

considerados, enquanto os aspectos sociais, econômicos e culturais são menosprezados. A 

extensão do conceito e a falta de abordagem na rotina escolar são fatores que contribuem para 

essa má interpretação.  

 Ao serem questionados sobre o que deveria ser feito para melhorar o planeta, os alunos 

apresentaram diversas ideias, consoante com o Quadro a seguir. 

Quadro 3 – Questionamento subjetivo sobre às ações para melhorar o planeta. 

Ações Representação dos alunos 

Não jogar mais lixo no chão 14 

Não cortar mais árvores 6 

Não poluir os rios 3 

Não poluir o ar 2 

Cuidar do planeta 2 

Preservar a natureza 1 

Várias ações a serem implementadas 34 

Não souberam responder 3 

Fonte: Autores, 2019. 
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Em função das respostas dadas pelos alunos, percebe-se que eles se incluem no processo 

de transformação do planeta. Além do mais, nota-se que todos os fatores que são elencados ao 

decorrer da apresentação dos dados demonstram que a participação deles é fundamental para 

reverter o quadro de degradação vivenciado pela sociedade atual, visto que as ações a serem 

implementadas no futuro são oriundas dos ensinamentos propagados no presente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do perfil dos alunos demonstra a existência da percepção ambiental em vários 

níveis de entendimento, cuja dependência está relacionada às ações desenvolvidas no núcleo 

familiar, as quais são fortificadas pelos processos educativos aprendidos na escola. No entanto, 

ressalta-se que a compreensão é meramente ecológica e, portanto, não abrange todas as esferas 

cabíveis para a sua plena assimilação.  

Essa dissociação do conceito real está correlacionada com os fundamentos aprendidos 

no núcleo familiar, cuja participação não atinge o limite necessário para promover a educação 

de base das crianças. Não obstante se menciona a ausência da interdisciplinaridade no sistema 

educacional, visto que muitos professores ainda não trabalham a Educação Ambiental em suas 

disciplinas.  

A Educação Ambiental é imprescindível no processo de formação intelecto-ambiental 

dos alunos. Apesar disso, observou-se a complexidade de trabalhar a temática  

na comunidade escolar, uma vez que as áreas do conhecimento estão fragmentadas pela falta 

de interdisciplinaridade, o que interfere diretamente na forma como os alunos compreendem o 

conceito e a importância da Educação Ambiental.  

Portanto, faz-se necessário rever as metas e a forma de ensino escolar para que as 

crianças possam compreender, respeitar e cuidar do meio ambiente, pois de tal maneira é 

possível a criação de cidadãos transformadores da realidade e, principalmente, pensadores 

críticos. Logo, as relações entre os núcleos familiar e escolar precisam trabalhar no mesmo 

propósito para que os ensinamentos repassados por ambos sejam capazes de criar o tipo de 

cidadão que a sociedade necessita.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da realização de uma atividade de Educação Ambiental com alunos 

de 9.º ano do ensino fundamental de escola pública visando promover por meio de uma 

abordagem integradora entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente o entendimento sobre 

energias renováveis em especial a energia eólica. Para tanto, utilizou-se de aulas de 

esclarecimento da temática e da realização de uma oficina de construção de um Mini Gerador 

Eólico com materiais alternativos. Mediante a participação nas atividades os alunos 

apresentaram grande evolução no que toca ao entendimento dos tipos de energia, além de 

poderem compreender e ver na prática o potencial gerador dos ventos. 

 

Palavras-chave: Energia Eólica. Meio Ambiente. Ciência e Tecnologia. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

Sem dúvidas os problemas ambientais atuais estão ligados à ação antrópica sobre a 

natureza. Tal ação, de forma a não se medir consequências acaba gerando impactos ambientais 

mundiais. A poluição das águas e do ar, o desmatamento desenfreado de florestas, as queimadas 

entre outros constituem-se fatores que contribuem para a degradação ambiental, além de 

impactos socioeconômicos. As preocupações ambientais atualmente estão, sem dúvidas, 

ligadas as questões de obtenção de energia elétrica, sendo que o processo de obtenção da mesma 

é um dos contribuintes para o aumento das problemáticas ambientais, tais como a utilização de 

fontes fósseis. 

Frente o cenário internacional de mudanças climáticas ocasionadas pela queima de 

combustíveis fósseis, surge a necessidade de maneiras alternativas para obtenção de energia 

(PACHECO, 2006). Uma alternativa a isso é a obtenção de energia a partir dos ventos, sendo 

que este se constitui uma fonte limpa e renovável de energia, ou seja, não degrada o meio 

ambiente e seu período de renovação é curto o que permite que seja utilizado sem a sua iminente 

escassez. A utilização de tal fonte renovável é uma forma de se amenizar os impactos 

ambientais causados pela utilização dos recursos fósseis poluentes. No entanto é necessário 

uma sensibilização global frente às questões ambientais. 

Frente a tal cenário é necessário que cada cidadão entenda a importância de sua ação 

quanto indivíduo para a conservação ambiental. Nesse sentido Monteiro (2010, p. 4) diz que: 

é preciso mostrar para cada cidadão que um ato individual em favor do meio ambiente 

é tão importante quanto grandes atitudes governamentais, pois a soma dos esforços de 

todos é a saída para que se tenha um meio ambiente saudável e garantia de 

sobrevivência das espécies do planeta, incluindo o ser humano. 

 

Percebe-se assim a necessidade de propostas que promovam uma sensibilização 

ambiental. É necessário o respeito ao meio ambiente e a sua conservação, visto que, 

dependemos dele para nossa sobrevivência, bem como para a permanência das próximas 

gerações (FERREIRA; COSTA; SILVA, 2017). 

Nesse contexto a Educação Ambiental (EA) aliada às aulas de Ciências no ensino 

fundamental é de suma importância para a atuação positiva dos alunos nas questões ambientais, 

para assegurar um futuro com pessoas comprometidas em preservar a natureza através de 

pequenas ações até grandes atitudes. A promoção do saber e desejo da preservação ambiental 

devem surgir na transdisciplinaridade entre as aulas de Ciências no ensino fundamental 

(MONTEIRO, 2010). 
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 Segundo Vasconcellos (2006 apud SILVA; BARBOSA, 2011) a educação ambiental 

fora definida como uma dimensão dada ao conteúdo e a prática da educação, orientada para se 

resolver problemas do meio ambiente, isso através de um enfoque interdisciplinar e de 

participação ativa e responsável tanto individual quanto coletiva.  

Dessa forma a EA propõe que o conhecimento científico abordado de forma 

contextualizada e com problemáticas relevantes à realidade, permita ao aluno ter uma postura 

acerca de questões polêmicas na atualidade, como o desmatamento, o acúmulo de poluentes, o 

aquecimento global, as mudanças climáticas, a crise energética entre outros temas. O Ensino de 

Ciências da Natureza oferece contribuições para a percepção das problemáticas 

socioambientais inerentes ao nosso contexto sociocultural (FRAGOSO E NASCIMENTO, 

2018). 

Ademais, outra proposta que se destaca na perspectiva de formar pessoas mais 

conscientes frente aos problemas ambientais atuais é o enfoque Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente (CTSA) articulado ao ensino de ciências. A perspectiva CTSA tem como 

contribuições para o ensino, a valorização da sistematização dos conteúdos, além de intensificar 

os laços entre educação básica e o meio científico, fazendo com que os estudantes entendam 

com mais facilidade o papel da ciência em seu convívio socioambiental (SILVA ET AL, 2017).  

Nessa conjuntura, o presente trabalho tem como objetivo promover a sensibilização 

ambiental através de práticas de Educação Ambiental associadas à abordagem CTSA, com 

enfoque na importância das energias renováveis, com ênfase na produção de energia eólica. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O projeto teve caráter qualitativo de investigação e aplicação metodológica, foi 

desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Dr. Laureno Melo” 

localizada em Castanhal-PA. O público alvo do projeto foram 35 alunos do 9.º ano do ensino 

fundamental da mencionada escola. As atividades foram desenvolvidas ao longo de três aulas 

de 45 minutos de duração. 

Desenvolveu-se uma sequência de atividades visando promover a sensibilização dos 

estudantes quanto às questões ambientais, e promover esclarecimentos relacionados à geração 

de energia com ênfase à energia eólica. Também visou-se ampliar os conhecimentos dos alunos 

quanto aos diferentes tipos de geração de energia, para isso utilizou-se da abordagem CTSA 

associada à realização de uma oficina de construção de um Mini Gerador Eólico utilizando 

materiais alternativos. 
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Os alunos participantes foram divididos em 7 grupos de 5 para que realizassem juntos 

as atividades propostas. As atividades foram realizadas em uma sequência esquemática de 4 

etapas, conforme descritas a seguir. 

 

2.1. APLICAÇÃO DO 1.º QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM. 

 

Realizou-se nesta etapa a aplicação de um questionário de sondagem com os grupos de 

alunos. Tal questionário visou sondar os conhecimentos e concepções prévias dos alunos em 

relação à temática de educação ambiental e energias renováveis e não renováveis, além do 

conhecimento dos mesmos sobre energia eólica. Esta etapa teve caráter investigativo 

qualitativo. 

 

2.2. AULA TEÓRICA DE EXPLICAÇÃO DA TEMÁTICA ABORDADA. 

 

Na sequência, na etapa 2 realizou-se uma apresentação teórica dos assuntos por meio de 

exibição de slides com o auxílio do projetor multimídia, expondo imagens ilustrativas, e 

tratando a temática a partir de uma abordagem CTSA. Nessa etapa foi abordado sobre fontes 

de energias renováveis (ventos, sol, rios) e não renováveis (petróleo, gás natural, carvão 

mineral), tipos de usinas (hidrelétrica, termelétrica, eólica, solar), vantagens e desvantagens de 

cada tipo de usina. Deu-se ênfase à energia renovável, em particular à energia eólica que em 

sua abordagem de explicação contou com a apresentação de um protótipo de um mini gerador 

visando tornar mais compreensível aos alunos a potencialidade de geração de eletricidade a 

partir dos ventos. 

 

2.3. ATIVIDADE PRATICA: CONSTRUÇÃO DO MINI GERADOR EÓLICO. 

 

Posteriormente, na etapa 3 desenvolveu-se a atividade prática de construção de um Mini 

Gerador Eólico. Os aplicadores auxiliaram os grupos quanto a dúvidas na montagem do 

experimento. Com a realização do experimento visou-se promover a compreensão do 

funcionamento de uma turbina eólica, mostrando aos alunos as potencialidades de geração de 

energia elétrica a partir dos ventos. 

Os materiais utilizados na construção do experimento foram: lata de alumínio, palito de 

picolé, espeto, supercola, motor de corrente contínua (6 v), tesoura, estilete, fita adesiva e molde 

da hélice, além dos materiais de montagem utilizou-se de um multímetro para testar a 

potencialidade geradora do mini gerador. A figura (1) abaixo expõe os materiais utilizados. 
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Figura 1 – Materiais. 

 
Fonte: Autores, 2019. 

 

A construção do experimento foi dividida em 5 etapas conforme mostra a tabela (1) 

esquemática a seguir: 

 

Tabela 1 – Etapas da construção do experimento. 

ETAPAS DE CONSTRUÇÃO 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

1 Construção da hélice a partir de latinhas de alumínio.  Fixação de um espeto para 

servir de eixo. 

2 Montagem da base do mini gerador utilizando palitos de picolé. 

3 Montagem do suporte do eixo com a hélice utilizando palitos de picolé. 

4 Construção do suporte do motorzinho (6v). 

5 Fixação do motorzinho ao suporte e ao eixo com a hélice. 

Fonte: Autores, 2019. 

 

Figura 2 – Montagem do experimento. Figura 3 – Montagem do experimento.                      

  
Fonte: Autores, 2019.  Fonte: Autores, 2019. 

 

Para a construção do experimento os grupos receberam um manual13 de montagem 

elaborado pelos aplicadores. Utilizou-se de fotos tiradas durante a construção do protótipo que 

foi apresentado inicialmente na etapa de exposição de conteúdo para ilustrar o passo a passo da 

montagem, também utilizou-se da construção do mesmo para o desenvolvimento do manual de 

montagem cedido aos alunos. 

 

 
13 O protótipo apresentado na aula teórica foi elaborado antes da aplicação do projeto na escola, momento em que 

foi também elaborado o manual cedido aos alunos. 
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Figura 4 – Experimento construído. Figura 5 – Testando os experimentos. 

                          
Fonte: Autores, 2019. Fonte: Autores, 2019. 

 

2.4. APLICAÇÃO DO 2.º QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM. 

 

Sequentemente, na etapa 4 aplicou-se o 2.º questionário de sondagem que serviu de 

levantamento final de informações visando-se averiguar a efetivação da aplicação do projeto. 

Todas as questões nessa 2.ª sondagem foram discursivas. A partir dos dados obtidos pretendia-

se analisar as novas concepções dos alunos frente o tema de educação ambiental e energias 

renováveis e não renováveis além de suas novas compreensões sobre a energia eólica e suas 

potencialidades. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. SONDAGEM INICIAL 

 

Por meio da análise dos questionários de sondagem aplicados inicialmente aos 7 grupos 

de alunos pode-se averiguar que os mesmos apresentam dificuldades quanto às definições e 

diferenciações entre energias renováveis e não renováveis, visto que 6 dos grupos não souberam 

apresentar tais respostas quando questionados na sondagem inicial. 

Dos 7 grupos de alunos participantes apenas 3 disseram saber o funcionamento de um 

gerador eólico. Nas questões da sondagem pedia-se para que os grupos classificassem alguns 

exemplos listados como energia renovável e energia não renovável, apenas 2 grupos 

conseguiram fazer a classificação correta de todos os exemplos. 

A sondagem inicial pôde deixar claro que de forma geral os alunos participantes do 

projeto apresentam dificuldades quanto ao entendimento sobre energias renováveis e não 

renováveis. Com a sondagem percebe-se a necessidade de se tratar sobre tal temática com tais 

alunos. 

Tal cenário é fruto de diversos problemas no trato da educação ambiental nas escolas. 

A esse respeito Ferreira, Costa e Silva (2017) dizem que alguns desses problemas são as 
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dificuldades encontradas por parte dos docentes em desenvolverem atividades efetivas voltadas 

a questão ambiental, sendo que na maioria das vezes o motivo é o extenso conteúdo curricular 

a ser trabalhado no ano letivo. 

 

3.2. IMPACTOS DA ABORDAGEM REALIZADA 

 

Na pergunta 1 do segundo questionário de sondagem pedia-se que os grupos dessem a 

definição de energia renovável ao que 5 grupos (G1, G3, G4, G5, G6) apresentaram respostas 

satisfatórias. Todos esses grupos apresentam definições relacionadas à capacidade rápida de 

renovação dessa energia. Algumas respostas dadas foram: “É a designação dada para as fontes 

naturais de energia que conseguem se renovar mais rapidamente” (G3); “Energia renovável é 

aquela que sempre está se regenerando, ou seja, ela não vai demorar muito tempo para se 

renovar” (G5); “energias renováveis são aquelas que se renovam rapidamente como o vento a 

água e o sol” (G6). 

Na questão 2 os grupos deveriam dar a definição de energias não renováveis, todos os 

grupos apresentaram respostas satisfatórias e coerentes com o que se estava pedindo. Como 

respostas pode-se citar os seguintes exemplos: “São aquelas que não se renovam rapidamente, 

demoram muitos anos para se renovarem. Alguns exemplos são carvão mineral e gás natural.” 

(G6); “energia não renovável é aquela que demora milhões de anos para se renovar” (G5). 

Dessa forma é perceptível que após a participação na aula teórica os conceitos foram 

entendidos sendo que os alunos agora apresentam a habilidade de definirem o que são energias 

renováveis e não renováveis e ainda citarem exemplos de cada um dos respectivos tipos de 

energia. 

Na questão 3 pedia-se para os grupos classificarem a energia eólica em renovável ou 

não renovável, todos os grupos apresentaram a classificação de eólica como sendo energia 

renovável. 

Na questão 4 pedia-se que os grupos expusessem as principais vantagens da energia 

eólica, como respostas dos grupos obteve-se: “a energia eólica é uma energia renovável” (G1); 

“energia limpa”(G2); “oferece menos risco permite reduzir as emissões de CO2. Podem ser 

inesgotáveis. A energia eólica ela é gerada pela força do vento” (G3); “não poluir”(G4); “ela 

pode ser considerada inesgotável, pois ela ocorre por causa do vento e elas oferecem menos 

risco”(G5); “as vantagens é que são inesgotáveis e tem menos impactos do que as fontes de 

energia com origem não renováveis” (G6); “não poluir o meio ambiente”(G7). 
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Os alunos que inicialmente não sabiam definir o que eram energias renováveis agora 

apresentam boa compreensão sobre a temática de energias renováveis e não renováveis.  A 

associação do estudo teórico à execução do experimento do mini gerador eólico foi fundamental 

para se atingir o objetivo do projeto. Segundo Bassoli (2014) experimentos e atividades práticas 

estimulam ao máximo a interatividade intelectual, física e social o que contribui sobretudo para 

a formação de conceitos. 

A partir da realização do experimento os alunos puderam averiguar na prática o 

potencial gerador dos ventos, ainda puderam perceber uma das principais vantagens de tal tipo 

de geração de energia que é ser uma fonte limpa de geração que não libera poluentes, sendo 

esta uma alternativa às demais fontes poluentes. Os alunos ainda puderam perceber que as 

fontes de energias renováveis constituem-se as mais indicadas frente às questões ambientais 

atuais, sendo estas as menos poluentes. 

A partir da construção do experimento do mini gerador eólico os alunos tiveram o 

entendimento de como se dá a geração da energia eólica além da potencialidade geradora dos 

ventos. Os alunos apresentaram-se bastante curiosos e empolgados quanto a se poder gerar 

eletricidade a partir da força dos ventos. Na última pergunta da 2ª sondagem indagou-se junto 

aos alunos se a atividade realizada havia instigado alguma curiosidade em querer desenvolver 

algo relacionado ao que fora realizado. Os alunos apresentaram bastante interesse no 

experimento realizado e as ideias que expuseram em sua maioria foram: “produzir um mini 

gerador para carregar celular”(G1), “produzir um gerador para acender lâmpadas”(G4). 

Como resultado geral obtém-se que a aplicação do projeto foi efetiva, com o contraste 

entre as duas sondagens percebe-se a evolução na compreensão sobre energias renováveis e não 

renováveis. Os alunos participantes agora apresentam definições coerentes e estão a par do 

potencial energético dos ventos. 

Promover a educação ambiental é de fundamental importância visto que a mesma ajuda 

na formação consciente do cidadão “capacitando-o e sensibilizando-o para o uso dos recursos 

naturais de maneira que não degrade o meio ambiente possibilitando preservação para as 

gerações futuras” (SILVA 2010 APUD FERREIRA; PEREIRA; BORGES, 2013, p.107). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos esclarecimentos em aula teórica associada à prática de construção do 

experimento do Mini Gerador Eólico promove-se tanto a sensibilização dos alunos a respeito 
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das questões ambientais quanto o esclarecimento sobre a geração de energia eólica, pois, a 

medida em que se apresenta a temática expondo cada tipo de energia, suas vantagens e 

desvantagens juntamente com um experimento que apresenta o princípio de funcionamento de 

uma determinada forma de geração de energia, os alunos têm um melhor esclarecimento e 

compreensão do que se está abordando. 

Ao longo da aula teórica e da construção do experimento os alunos podem adquirir 

novos conhecimentos e novas compreensões sobre as questões ambientais bem como sobre os 

diferentes tipos de produção de energia. Visto que a partir do contraste dos questionários 

percebe-se a evolução do conhecimento dos alunos. 

Os alunos passam a ter uma visão integrada entre ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente, isso porque percebem a influência da ciência na produção da tecnologia e a forma 

como a sociedade utiliza essa tecnologia agindo sobre o meio ambiente e modificando-o para 

seu benefício. A utilização da abordagem CTSA proporciona aos alunos uma visão integradora 

assim como a compreensão mais ampla do mundo que o rodeia tornando-o capaz de perceber 

as interações que existem entre os diversos campos do conhecimento. 

Privar os alunos tanto do ensino fundamental quanto do médio de educação ambiental é 

estar privando a sociedade de agentes potencialmente transformadores das condições do 

mundo, visto que a partir da base pode-se estabelece valores e a sensibilização para se 

transformar uma sociedade e a forma como a mesma age sobre o meio ambiente. 

A partir do desenvolvimento de atividades voltadas à comunidade discente com o 

propósito de esclarecer questões ambientais que integrem os diversos campos de conhecimento 

do enfoque CTSA promove-se a Educação Ambiental de forma significativa, além de 

sensibilizar os educandos quanto à importância da natureza e de seus recursos para a 

sobrevivência da geração atual e também das futuras. 
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RESUMO  

 

O presente estudo tem como finalidade acrescentar e contribuir na formação fundamental dos 

alunos do 3° e 5° ano sobre a educação ambiental, para assim, de forma didática assimilem os 

princípios da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Ademais, a escola Centro 

Educacional Professora Irene Torres, que fica no bairro da Cremação, Belém-PA, serviu como 

parâmetro para análise sobre os conhecimentos anteriormente mencionados. Nesse contexto, a 

primeira parte da coleta de dados, foram elaboradas a partir de um formulário composto de 11 

(onze) perguntas de cunho objetivo e subjetivo, abordando assuntos como a importância do 

meio ambiente, a disponibilidade de água, a importância da coleta seletiva e da reciclagem. 

Além disso, foram aplicados 2 (dois) dias antes das oficinas 43 (quarenta e três) formulários, 

sendo 16 (dezesseis) nas turmas de 3° e 27 (vinte e sete) formulários nas turmas de 5° ano. Na 

segunda parte, ocorreu a aplicação das oficinas, e das palestras lúdicas sobre educação 

ambiental e o meio ambiente. A terceira parte, constituiu na aplicação do mesmo formulário 5 

(cinco) dias após as oficinas, para quantificar se os alunos assimilaram sobre os assuntos 

ensinados. Assim, os resultados obtidos após o ensino lúdico, que os alunos conseguiram 

assimilar os conhecimentos sobre conceitos como a sustentabilidade, problemas ambientais 

devido às ações antrópicas e o desenvolvimento de uma postura sustentável na preservação do 

meio ambiente, logo, demonstrando a importância da educação ambiental nas series inicias para 

a formação de cidadãos responsáveis por suas atitudes perante o meio ambiente. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Meio Ambiente. Ensino Fundamental. 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental   
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1. INTRODUÇÃO  

O Planeta vive uma crise ambiental, os recursos disponíveis estão em ameaça, a cada 

dia a degradação do meio ambiente aumentam, logo, as consequências serão sentidas no futuro. 

A partir disso, a temática da sustentabilidade vem sendo discutida com maior ênfase há alguns 

anos, desde 1972, quando ocorreu a conferência de Estocolmo, que marcou início do incentivo 

a criação de políticas de combate aos problemas ambientais e adotou como uma das medidas 

de mitigação a educação ambiental (EA), (ABREU et al., 2008). Nesse sentido a disseminação 

os conceitos sustentáveis podem agir como forma de solução a tais problemáticas. (DIAS et al., 

2016). 

 De acordo com (Sá et al., 2015), educação ambiental corresponde como qualquer ação 

educativa que contribui para formação de cidadãos ambientalmente conscientes. Tendo em 

vista instruir as pessoas para que possam tomar decisões sustentáveis do decorrer da sua vida, 

melhorando a qualidade de vida e a estreitando de forma sustentável a relação do homem com 

natureza.  

O Brasil apresenta uma Política de Educação Ambiental - Lei Federal 9.795, de 27 de 

abril de 1999, a qual coloca o poder público como responsável pela promoção da EA, desse 

modo essas normas enfatizam a necessidade da participação de todos para com o 

desenvolvimento de medidas educacionais sustentáveis, assim como as práticas de preservação 

ambiental (ROSA ET AL.,2015).  

Apesar das políticas de inclusão à EA a implantação ainda é limitada, a sociedade pouco 

sabe ou não se preocupa com a preservação do meio ambiente, tal problemática pode ser 

mitigada coma proposta de educação ambiental, sendo que, uma vez assimilado esses valores 

os mesmos serão refletidos nas ações diárias da vida de quem os aprende, (SANTOS E 

BRÊTAS, 2013). Por isso a importância da execução destes projetos em ensinos básicos e 

fundamentais, onde os alunos ainda estão formando seu caráter e valores morais.  

Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de somar os conhecimentos 

fundamentais dos alunos pertencentes ao 3° e 5° ano da escola Centro Educacional Professora 

Irene, que se situa no bairro da Cremação, Belém-PA. Ao tema de educação ambiental, para 

que de forma didática assimilem princípios sobre sustentabilidade e preservação do meio 

ambiente. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na escola “Centro Educacional Professora Irene Torres”, 

localizada no endereço: Caripunas, 3176 - Batista Campos, no bairro da Cremação, em Belém. 

O estudo ocorreu com as turmas do terceiro e quinto ano, com intuito de transmitir e auxiliar 

na construção de uma consciência ambiental. Diante disso, foram feitas pesquisas bibliográficas 

de artigos científicos no qual permeavam sobre a educação ambiental e sua aplicabilidade na 

educação para ter-se embasamento na composição das perguntas, que foram realizadas nos 

formulários.  

A primeira parte da coleta de dados, foi elaborada a partir de um formulário composto 

de 11 (onze) perguntas de cunho objetivo e subjetivo, foram designados em média 20 

formulários para cada turma, para que assim fosse possível analisar de uma maneira igualitária 

o conhecimento dos alunos acerca dos assuntos propostos no formulário, cujo são: a 

importância do meio ambiente e qual seu papel nele, a disponibilidade de água, a importância 

da coleta seletiva e da reciclagem.  

Este formulário, foi aplicado 2 (dois) dias antes da aplicação das oficinas, sendo a 

segunda parte, para que assim fosse possível construir as mesmas de acordo com o 

levantamento de dados coletados no formulário, com objetivo de contemplar as necessidades 

de todos os alunos. 

 A terceira parte, ocorreu 5 (cinco) dias após a execução das oficinas, a partir da entrega 

do mesmo formulário composto de 11 (onze) perguntas, com a finalidade de quantificar se 

ocorreu assimilação por parte dos estudantes sobre os assuntos abordados nas oficinas didáticas.  

Para isto, a equipe foi a campo no dia 29/01/2019 para se apresentar para o corpo 

docente e discente da instituição, assim como, para a direção da mesma, somente após isso, 

ocorreu a aplicação do formulário, e assim, a montagem e a prática das oficinas no dia 

31/01/2019 e 05/02/2019. As oficinas ocorreram em três turmas da escola, as oficinas foram 

divididas em 3 (três) atividades, as mesmas foram: 2.1. Palestras lúdicas sobre educação 

mbiental e o meio ambiente; 2.2. Reutilização de garrafas “PET’s” para o plantio de mudas;. 

Caça ao tesouro. Essas atividades aconteceram da seguinte forma:  

2.1 As palestras foram abordadas com o vocabulário mais acessível possível, tendo em vista 

que foram apresentadas para alunos do fundamental I, os assuntos abordados foram, a 

importância do meio ambiente, impactos ambientais, maneiras de evitar o desperdício, 

e também, a importância da água para a humanidade. Contudo, também foram usados 

nas palestras vídeos infantis sobre os assuntos abordados, para assim, dinamizar a 

apresentação e para que ocorresse uma melhor assimilação por parte dos alunos.  
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2.2  Essa atividade foi desenvolvida para ensinar uma forma criativa de reutilizar materiais 

plásticos (garrafa PET), na dinâmica utilizamos garrafas PET’s e tesouras sem pontas, 

as quais foram pedidas com antecedência para os alunos de cada sala no dia em que o 

formulário foi passado pela primeira vez. No dia da oficina, foi oferecido aos alunos 

sementes de plantas, no qual o recipiente foi parte da garrafa PET, em seguida foi 

ensinado aos alunos medidas para cuidar das sementes, e também foi mostrado um 

vídeo didático explicando a importância da reutilização de materiais usados, como 

exemplo do plástico.  

2.3  A caça ao tesouro foi uma dinâmica desenvolvida para que ocorresse um trabalho em 

equipe por parte dos alunos. Ela foi sobre o tema Resíduos sólidos (“lixo”), ela ocorreu 

dividindo os alunos de cada turma em 4 grupos iguais, o objetivo era encontrar 5 

objetos, cada um relacionado a um tipo de resíduo (metal, papel, plástico, vidro e 

material orgânico), com a finalidade de os colocar na lixeira de cor correta, para assim, 

ensinar sobre a coleta seletiva e o destino correto de cada resíduo sólido, no final da 

atividade cada grupo conseguia um prémio por ter concluído a dinâmica. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Assim é possível verificar na figura 1, que os alunos após a oficina, aumentaram seu 

conhecimento sobre o que seria o meio ambiente. No entanto, de acordo com os parâmetros 

curriculares nacionais e com a lei Nº 9.795 de 27 de abril de 1999, pode-se constatar que a 

absorção por parte dos alunos sobre conceitos relacionados ao meio ambiente e a educação 

ambiental em si antes não ocorria de forma satisfatória, pois os professores não eram 

estimulados e, muitas vezes, não são capacitados. Nesse sentindo, a valorização dada aos 

docentes não condiz com o seu trabalho realizado, recebendo baixos salários, quase sendo nula 

a motivação de ir além do que a sua disciplina deve propor aos alunos, haja vista , que a EA é 

manuseada de forma integrada por todas as disciplinas, mas essas situações levam ao total 

desânimo por parte dos professores. (SALLES, 2014). 

Por isso, no trabalho realizado deu-se diversos exemplos permeando várias áreas sobre 

o que era meio ambiente, tendo em vista que, segundo Medeiros et al. (2011) primeiramente é 

preciso conscientizar o indivíduo sobre a importância do meio ambiente, para que assim, possa 

se desenvolver uma melhor relação entre o homem-natureza. 
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Figura 1 - Conhecimento sobre meio ambiente 

 

Fonte: Os autores, 2019 

Com isso, percebe-se o crescimento da conscientização ambiental dos estudantes, que é 

representado na figura 2, assim foi possível apresentar a problemática dos impactos ambientais 

e caracterizar como um risco crescente na sociedade atual. Segundo Antoni e Fofonka (2013) 

há a ocorrência de problemas ambientais quando existe um rompimento do equilíbrio ecológico 

e isto é mais comum em cidades, assim, é imprescindível citar o pensamento de Kubiszeski e 

Iocca (2013) a respeito das questões ambientais, uma vez que, afirmam que são necessárias 

mudanças na relação do homem com o meio ambiente, pois o crescimento econômico em 

detrimento do desenvolvimento tem diretamente haver com a degradação ambiental. 

Figura 2 – Preocupação dos problemas ambientais. 

 

Fonte: Os autores, 2019. 

Tendo como base esse pensamento ao realizar as devidas atividades de conscientização 

para com os alunos, percebe-se no item “b” um aumento da percepção dos alunos em relação 

os problemas antrópicos à natureza. Assim como, Rosa et al. (2015) também afirma que, o 
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engajamento nas questões ambientais com a ajuda da educação ambiental é importante, já que 

proporciona uma nova abordagem para o enfrentamento deles. 

A partir da avaliação dos dados observados na figura 3, pode-se identificar o 

conhecimento dos alunos sobre a reutilização de garrafas PET. Assim, é possível observar que 

no item a, 57,5% dos alunos não possuíam nenhuma noção sobre como fazer a reutilização de 

garrafas PET. Após a realização das oficinas e das palestras lúdicas oferecidas, foi evidenciado 

a diminuição de 52,5% desse percentual, portanto foi possível observar que 95% dos alunos 

entrevistados, aprenderam além de identificar noções práticas da reutilização.  

Assim, segundo Brancalione (2016), a educação ambiental precisa ser inserida, em 

especial, para as crianças e jovens, pois somente assim é possível a ocorrência de uma 

transformação mais significativa dos conceitos a respeito do meio ambiente, portanto, sendo 

admissível a mudança de um estado crítico, desordenado e cheio de degradação socioambiental. 

Figura 3 – Reutilização de garrafas PET. 

 

Fonte: Os autores, 2019.  

Avaliando os dados contidos na Figura 4, no item “a” da mesma, pode ser observada a 

percepção dos alunos a respeito da disponibilidade da água. A partir disto, obtiveram-se os 

seguintes resultados: cerca de 57,5% dos entrevistados acreditava que a água disponível no 

mundo é infinita, ou seja, nunca acabará. Logo após a aplicação das oficinas e palestra lúdicas 

sobre a educação ambiental, foi possível reduzir esse percentual em 32,5% utilizando a 

metodologia descrita na pesquisa.  

Nesse sentindo, de acordo com o que diz Santana e Freitas, 2012. A prática das oficinas 

e o conhecimento ministrado sobre a educação ambiental percebeu-se que esta noção de água 

como um recurso infinito mudou drasticamente para os alunos. Assim, a educação ambiental 
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tem a capacidade de desenvolver nas pessoas, atitudes conscientes em relação à preservação 

dos recursos naturais, como a água que além do desperdício, a sua contaminação pelos seres 

humanos pode afetar todas as formas de vida. (MEDEIROS, et al., 2011). 

Figura 4 - Disponibilidade da água. 

 

Fonte: Os autores, 2019.  

 

4. CONCLUSÃO  

O presente estudo buscou contribuir na formação dos alunos como pessoas reflexivas e 

responsáveis, somados a valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

a partir do ensino lúdico sobre o meio ambiente.  

Levando em consideração esses aspectos, foi possível quantificar o conhecimento dos 

alunos sobre os temas abordados mediante a aplicação de formulários, obteve-se também por 

meio de palestra e oficinas lúdicas, um aumento do discernimento e da conscientização da 

importância de conceitos relacionados à sustentabilidade, reutilização, reciclagem, empenho na 

defesa do meio ambiente, impactos ambientais e antrópicos e afins.  

Em suma, a educação ambiental se abordada de forma lúdica e envolvente, torna-se um 

estudo prazeroso, sendo uma prática que envolve todos ao redor dos educandos, tanto os 

familiares quanto os funcionários da escola pois é uma temática que relaciona todas as pessoas 

devido a relação homem-natureza e como ela afeta diretamente o planeta. 
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RESUMO  

 

A água é um recurso natural que vem sofrendo grande degradação em seus aspectos qualitativos 

e quantitativos pela ação antrópica. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou analisar os 

parâmetros: Potencial Hidrogeniônico (pH), Temperatura, Oxigênio Dissolvido (OD), 

Turbidez, Sólidos Totais e Condutividade, tornando possível a identificação de do grau de 

poluição da água. Como área de estudo, foi escolhido um trecho do bairro do Mangueirão em 

Belém/PA, uma vez que este passou por recentes obras de infraestrutura que influenciaram na 

dinâmica dos corpos hídricos. Foram realizadas 02 coletas de amostras em 02 (dois) pontos, 

nos meses de Março/2019 e Setembro/2019, compreendendo os períodos chuvoso e seco. Os 

resultados foram comparados com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

357/2005, evidenciando inconformidades no P01 quanto aos parâmetros condutividade (para 

as duas coletas), bem como na medição de OD (na 2ª coleta). Quanto ao P02, foram 

identificados dados de pH em desacordo com a legislação ambiental vigente para as duas coletas 

e no OD na 1ª coleta. Dessa forma, entende-se que o valor encontrado para a condutividade está 

associado a quantidade de íons, os quais podem ser resultantes de compostos ricos em amônia, 

ferro e outros. Quanto ao OD, que está fora dos padrões nos dois pontos, infere-se que para o 

P01, a diminuição pode estar relacionada à entrada de efluentes sanitários e domésticos; e para 

o P02, considerando que o parâmetro pH encontrado era baixo, configurando condição de 

acidez da amostra, permite-se inferir que a alteração de ambos pode estar relacionada a 

condições naturais. Por fim, percebeu-se que a qualidade da água no P01 vem apresentando 

sinais de degradação, enquanto a do P02 revela a grande influência de fatores naturais aos quais 

está submetida, alterando, portanto, seus parâmetros. 

 

Palavras-chave: Qualidade da água; Parâmetros físico-químicos; Padrões de referência.  

Área de Interesse do Simpósio: Recursos hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO  

A água é um bem de fundamental importância para todas as formas de vida existentes 

no planeta, encontrando-se presente em diversos processos físicos, químicos e biológicos. Além 

disso, esse é um dos recursos naturais mais importantes para a conservação da saúde, uma vez 

que auxilia na prevenção de doenças, protegendo o organismo contra o envelhecimento 

(TUNDISI, 2003; LIBÂNIO, 2010). 

No entanto, seu uso múltiplo sem gestão e manejo adequados provocam alterações nos 

padrões de qualidade e disponibilidade, evidenciando uma problemática socioambiental latente 

preocupante (NOGUEIRA et al., 2015). Nesse sentido, sancionou-se a Lei Federal nº 

9.433/1997, conhecida como Política Nacional de Recursos Hídricos. Dentre seus instrumentos, 

a mesma prevê o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo as atividades 

desenvolvidas nos mesmos. Tal classificação foi estabelecida por meio da Resolução 

CONAMA nº 357/2005, assegurando legalmente padrões mínimos de qualidade da água 

compatíveis os usos previstos para cada corpo hídrico (BRASIL, 1997; 2005). 

Embora a referida resolução estabeleça critérios e padrões de qualidade, os mesmos não 

satisfazem de forma homogênea a todas as regiões do país. Isso ocorre, pois, cada corpo d’água 

possui peculiaridades próprias da região de ocorrência, sendo necessário realizar diagnósticos 

que possam auxiliar no planejamento e gestão dos recursos hídricos em nível regional. Além 

disso, é imprescindível a realização do monitoramento da qualidade da água, sendo este um dos 

principais instrumentos na promoção de condições aceitáveis de uso do recurso (GUEDES et 

al., 2012). 

Dessa forma, realizar a avaliação da qualidade da água por meio de análises físico-

químicas é uma das principais ferramentas que possibilitam o acompanhamento dos usos dos 

corpos hídricos. Ademais, observa-se que esse estudo pode auxiliar na identificação de 

potenciais fontes poluidoras, obtendo resultados que auxiliem na identificação de medidas que 

contribuam na melhora da qualidade da água (NOGUEIRA et al., 2015).  

Partindo dessa premissa, o objetivo desse trabalho foi realizar uma análise de parâmetros 

de qualidade ambiental da água em um trecho do bairro do mangueirão, localizado no município 

de Belém/PA.  Através dos resultados obtidos, almeja-se contribuir na identificação da natureza 

de degradação do recurso e auxiliar no desenvolvimento de políticas direcionadas a sua 

recuperação. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

O trabalho foi conduzido em um trecho do bairro do Mangueirão - Belém/PA (Figura 

01), o qual compreende a uma área de aproximadamente 7km2. O mesmo foi escolhido em 

função do seu padrão de uso e ocupação do solo, evidenciando realidades urbanas de 

desigualdade socioespacial. No bairro, encontram-se o Estádio Estadual Jornalista Edgar 

Proença (conhecido como Mangueirão) e seu complexo de esporte e lazer, além de grandes 

áreas verdes, condomínios horizontais de alto padrão e áreas de aglomeração subnormal. 

Figura 01 – Mapa de localização do bairro do Mangueirão 

 

Fonte: Prefeitura de Belém – CODEM (2014). 

Cabe mencionar que no bairro foram executadas obras de infraestrutura para implantar 

o sistema BRT (Bus Rapid Transit). Dentre elas, as obras de saneamento – como redes de coleta 

de efluentes águas residuárias e pluviais – visaram promover melhorias nas condições sanitárias 

da região (HOSHINO NETA, 2019). Essa intervenção pode ter alterado os corpos hídricos do 

entorno, justificando a necessidade de um estudo que busque analisar a qualidade da água na 

área após a finalização das obras. 
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2.2 COLETA DE DADOS  

Foram coletadas amostras de 2 pontos localizados na área de estudo (Figura 02). O 

primeiro ponto de coleta (P01) está localizado no Canal do Jacaré (1°23'15.73"S e 

48°26'12.71"W), apresentando como área de contribuição toda a água proveniente dos bairros 

do Mangueirão, Maracangalha e Uma. O segundo ponto de coleta (P02) localiza-se nas 

coordenadas 1°23'15.75"S e 48°26'11.22"W, tratando-se da água de um poço residencial. A 

escolha do ponto P02 objetivou verificar a situação de possíveis alterações em padrões de 

qualidade da água subterrânea, enquanto que em P01 analisou-se os padrões para qualidade da 

água superficial. 

Figura 02 – Localização dos pontos de coleta 

 

 Fonte: Google Earth Pro (2019). 

Destaca-se que foram realizadas duas campanhas de coletas, sendo uma no dia 

27/03/2019 e outra do dia 30/09/2019, no período entre 06 e 09 horas da manhã. Tais meses 

foram escolhidos com o propósito de analisar o comportamento dos padrões tanto no período 

chuvoso quanto no seco. Os métodos de coleta e acondicionamento das amostras foram 

realizados em conformidade ao estabelecido no Guia Nacional de Coleta e Preservação de 

Amostras, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (2011).   
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2.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Para avaliar a qualidade da água, foram utilizados 05 padrões previstos na Resolução 

CONAMA nº 357/2005: potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, oxigênio dissolvido 

(OD), turbidez, sólidos totais (ST) e condutividade. Os mesmos foram escolhidos pela sua 

relevância na identificação de atividades potencialmente poluidoras do corpo hídrico 

(NOGUEIRA et al., 2015). 

Após a coleta das amostras, as informações foram encaminhadas para análise ao 

Laboratório de Hidrocarbonetos – LABOHI da Universidade do Estado do Pará (UEPA). A 

avaliação das amostras foi feita através dos seguintes equipamentos: Sonda multiparamétrica 

digital Hach HQ 40d, que analisou o parâmetro OD; Turbidímetro AKSO - TU430 para a 

Turdidez, através do método nefelométrico; Lucadema LUCA 150, que analisou Sólidos Totais 

e Condutividade; PHmetro MPA 210 para o estudo do pH com o método potenciométrico; e 

Termômetro digital para a medição de temperatura, sendo este o único parâmetro analisado in 

loco. Para avaliar os resultados, utilizou-se os padrões previstos para as águas doces de classe 

2 (Tabela 01). 

Tabela 1 – Parâmetros analisados e seus respectivos limites de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

Parâmetro Limite Unidade 

Condutividade ≤ 100 µS/cm 

pH 6,0 a 9,0 - 

Oxigênio dissolvido ≥ 5,0 mg/L de O2 

Sólidos totais ≤ 500 mg/L 

Temperatura - ºC 

Turbidez ≤ 100 UNT 

Fonte: CONAMA 357 (2005) (adaptado). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O resultado das coletas realizadas nos períodos chuvoso (março/2019) e seco 

(setembro/2019) consta na Tabela 2. Para o parâmetro Condutividade, o P01 demonstrou estar 

acima do previsto na legislação vigente nas duas coletas. Isso infere que a elevação deste 

parâmetro pode ser explicada pela alta concentração de íons resultantes de compostos ricos em 

amônia, cálcio, ferro e outros. Dessa forma, essa análise indica deterioração significativa na 

qualidade da água, fenômeno geralmente associado à contaminação por efluentes domésticos 
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(GASPAROTTO, 2011). Quanto ao P02, nota-se que, mesmo não ultrapassando o limite 

estabelecido pela legislação, os valores encontrados são significativos, permitindo indicar que 

a concentração de espécies iônicas pode estar t relacionada à geologia do local (solo laterítico), 

que se caracteriza pela presença expressiva de ferro. 

 

Tabela 2 – Resultado das coletas realizadas nos períodos chuvoso (Março/2019) e seco 

(Setembro/2019)  

 
Março/2019 

(Período Chuvoso) 

Setembro/2019 

(Período Seco) 

CONAMA 257/2005 

– Águas Doces 

Classe 2 

Parâmetro 
Resultad

o  

P01 

Resultad

o  

P02 

Resultad

o  

P01 

Resultad

o P02 

Limite  

Legal 

Condutividade 190,5 88,7 397 76,8 ≤ 100 

pH 7,0 4,4 7,3 5,0 6,0 a 9,0 

Oxigênio 

dissolvido 
5,0 2,5 0,37 5,44 ≥ 5,0 

Sólidos totais 0,18 0,02 197,3 38,54 ≤ 500 

Temperatura 22 22 22 21 - 

Turbidez 36,0 0,09 20,5 0,83 ≤ 100 

Fonte: Autores (2019). 

No que concerne ao pH, este parâmetro pode representar a concentração de íons 

hidrogênio (H+), conferindo uma condição de acidez à água (VON SPERLING, 2014), ou de 

íons carbonato e bicarbonatos, que elevam os valores de pH para a faixa alcalina (ESTEVES, 

1998). De modo geral, os valores encontrados no P01 satisfazem uma condição de neutralidade, 

estando condizentes com o intervalo estabelecido para águas doces de classe 2. No entanto, 

foram observados no P02 baixos valores de pH, conferindo acidez às amostras. Essa acidez 

pode estar associada, às condições geológicas da região. 

No que diz respeito ao OD, é principal parâmetro de caracterização dos efeitos da 

poluição das águas por despejos orgânicos, bem como é de extrema importância para a 

sobrevivência de organismos aquáticos aeróbios (VON SPERLING, 2014). Nessas 

circunstâncias, observou-se que houve grande variação nos valores encontrados nas duas 

coletas e nos dois pontos.  

Na coleta de Março/2019, a medida encontrada no P01 está em conformidade com a 

legislação. No entanto, quando se observa o mesmo ponto na coleta de Setembro/2019, a 

concentração diminuiu consideravelmente, atingindo valores críticos para muitos organismos. 

É possível inferir que isto pode estar relacionado à contribuição de efluentes domésticos 
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provenientes das áreas subnormais adjacentes, que em virtude da carga orgânica, consomem 

grande quantidade do oxigênio disponível durante o processo de oxidação da matéria orgânica 

e inorgânica (SOUZA ET AL., 2014).  

Quanto ao P02, verificou-se que o resultado da primeira coleta (2,5 mg/L), com valor 

inferior ao limite legal, pode estar associado às condições naturais encontradas em águas 

subterrâneas, com intervalos característicos entre 0 a 5 mg/L (FEITOSA EMANOEL FILHO, 

1997). No que concerne a segunda coleta, encontrou valor superior ao limite de 5mg/L, 

satisfazendo a condição legal. 

Nas amostras para os sólidos totais, que são todas as impurezas nos corpos d’água, com 

exceção aos gases dissolvidos, foi verificado um aumento na concentração da 1ª para a 2ª coleta 

em ambos os pontos. Assim, o P01 apresentou o maior valor, 197,3 mg/L, na segunda coleta, 

enquanto que na primeira verificou-se o menor valor, 0,18 mg/L. Já o P02 apresentou 0,02 na 

1ª e 38,54 mg/L na 2ª coleta. Assim, de modo geral, os valores encontrados estão baixos do 

padrão estabelecido na Resolução CONAMA 357/2005, que indica o valor máximo de 500 

mg/L, para as classes 2.  

Esse comportamento pode estar associado à quantidade de chuvas do período chuvoso, 

já que no P01 foi observado que o canal estava mais seco, levantando mais sedimento e, 

consequentemente, influenciando diretamente na quantidade de sólidos na amostra. No P02, 

não foi observada a ocorrência de eventos que possam ter influenciado o aumento da 

concentração de sólidos, embora a água seja oriunda de poço tubular. 

Quanto à análise da temperatura da água, a mesma esteve diretamente relacionada aos 

horários de coleta, estando entre 6:00 e 9:00hrs, período no qual se observou pouca variação no 

parâmetro, atestando conformidade. Além disso, permite-se pressupor que as mesmas teriam 

aumentado com o horário, sendo influenciada pela temperatura do ar e pelas condições 

climáticas. 

Por fim, a turbidez, que representa o grau de interferência de sólidos na passagem de luz 

(VON SPERLING, 2014), deve ter o valor limite até 100 UNT de acordo com a Resolução 

CONAMA 357/2005 – águas doces classe 2. Portanto, percebe-se que os pontos observados 

para esse parâmetro estão abaixo do limite estabelecido na Resolução. Salienta-se ainda que, 

no P01, ponto dos maiores de turbidez, os resultados podem estar relacionados à presença de 

poluentes e até microrganismos patogênicos, advindos de possível contaminação por efluentes 
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oriundos do esgotamento sanitário inadequado e do descarte de águas pluviais não planejado 

(OLIVEIRA ET AL., 2008).  

 

4. CONCLUSÃO  

Considerando as informações expostas, permitiu-se verificar que a análise dos 

parâmetros físico-químicos levantados, em sua maioria são condizentes com os padrões de 

classe 2, estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357/2005, com exceção dos parâmetros 

condutividade, OD e pH. Nessa conjuntura, os resultados para o P01 se mostraram mais 

preocupantes quando comparado com o P01 já que suas inconformidades podem estar 

associadas às atividades antrópicas, como por exemplo as obras de infraestrutura pelas quais a 

área passou. Por outro lado, os resultados para o P02 podem estar associados às condições 

naturais da região, cuja presença de ferro pode ter acarretado na alteração do pH e OD. Ademais, 

é importante salientar que apesar das análises físico-químicas serem fundamentais para a 

caracterização da qualidade da água, elas não permitem uma avaliação dos efeitos totais da 

poluição sobre os seres vivos, sendo necessário fazer uso de outras ferramentas que permitam 

uma análise mais aprofundada da qualidade da água.  
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RESUMO 

 

A água é classifica como principal elemento para a manutenção da vida, uma vez que ela é 

responsável pela sobrevivência de qualquer ser vivo. Em vista disso, observa-se a necessidade 

de elaborar planos e estratégias de manejo que visem a conservação e recuperação de ambientes 

aquáticos. Considerando o exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar previamente 

a qualidade da água bruta do Rio Uraim em Paragominas – PA, a fim de comparar os resultados 

obtidos com os exigidos pela Resolução CONAMA 357/05. A coleta de água bruta in locu das 

amostras foram realizadas em dois pontos predeterminados. O processo de análise foi efetuado 

no Laboratório de Qualidade Ambiental, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus 

VI − Paragominas e observou-se os parâmetros de potencial Hidrogeniônico, turbidez, 

temperatura e oxigênio dissolvido. Os valores médios observados ou calculados foram: 4,53 

para pH, 27,32°C de temperatura, 1,18 UNT de turbidez e 7,76 mg/L de OD. Com exceção da 

variável pH, os parâmetros de qualidade encontram-se dentro do previsto pela legislação para 

águas doces de classe 2. Logo, recomenda-se medidas para fiscalização de potenciais atividades 

poluidoras no corpo hídrico e acesso à educação ambiental aos moradores do entorno, visando 

a preservação da biota aquática, além de monitoramentos mais longos destes parâmetros para 

fins de diagnóstico.  

 

Palavras-chave: Parâmetros.Legislação. Uraim. 
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1. INTRODUÇÃO 

“A água é o maior composto presente no planeta Terra, cobre cerca de 70% da crosta 

terrestre, é um elemento natural de suma importância para a preservação e continuidade da 

vida” (SOUZA et al., 2014). Conforme afirma Flores (2011), 97,5% da água encontrada no 

planeta é salgada, sendo que esta não é apropriada para o consumo direto dos seres vivos, bem 

como para irrigação de plantas e vegetais. 

Segundo Vasconcelos-Souza (2011), 2,5% restantes são de água doce, na qual, a maior 

parte encontra-se em geleiras e aquíferos subterrâneos. No entanto apenas 1% dessa água é de 

fácil acesso, pois localiza-se em rios e lençóis freáticos. Devido a isso, tem-se uma preocupação 

recorrente com a quantidade, mas especialmente a qualidade de água disponível, já que o 

manuseio indevido dessa água pode acarretar em prejuízos e restrições nos seus múltiplos usos. 

De acordo com Zanini et al., (2010) um fator culminante para as alterações da qualidade 

e quantidade da água são as ações antrópicas, que acarretam no aumento da poluição e 

degradação dos recursos hídricos, em virtude do rápido processo de urbanização, expansão das 

atividades agropecuárias e industriais próximos a estes cursos d’água. “Em vista disso, observa-

se a necessidade de elaborar planos e estratégias de manejo que visem a conservação e 

recuperação desses ambientes” (SILVA-SÁNCHEZ; JACOBI, 2012). 

“Associado a isso, destaca-se o Índice de Qualidade da Água (IQA), que é um método 

de supervisão e aferição do padrão das águas nacionais” (COSTA E FERREIRA, 2015). O 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) afirma na resolução 357/05 no art. 3º, que 

a água pode estar classificada em treze classes de qualidade, porém, primeiro verifica-se o seu 

uso preeminente e o tipo de água analisada, podendo ser doce, salobra ou salina. 

Como propõe Silva,Faria e Moura (2017), para a classificação e constatação da 

qualidade da água é necessário efetuar mensurações dos parâmetros físicos, químicos e 

bacteriológicos da mesma. A averiguação desses parâmetros é de suma importância, pois 

objetiva assegurar os níveis de qualidade da água que devem ser mantidos para o uso e consumo 

humano, como também para preservar o equilíbrio ecológico dos ambientes aquáticos. 

Considerando o exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar previamente a 

qualidade da água bruta do Rio Uraim em Paragominas – PA, a fim de comparar os resultados 

obtidos com os exigidos pela Resolução CONAMA 357/05. 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/preeminente/
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.ÁREA DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada no município de Paragominas, sudeste do estado do Pará 

(Figura 1), “com população estimada em 108.547 habitantes” (FAPESPA, 2016). “O clima 

local é do tipo quente e úmido, com temperatura anual média de 26 ºC e umidade relativa do ar 

de 81%” (BASTOS et al., 2010). “A hidrografia é constituída pelas bacias hidrográficas do rio 

Gurupi e do rio Capim, mas apenas os rios Uraim e Paragominas, constituintes da microbacia 

do rio Uraim, atravessam o perímetro urbano” (PINTO et al., 2009). 

Figura 1 – Fisiografia do município 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores (2019) 

2.2.COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A coleta de água bruta in locu das amostras foram realizadas no mês de agosto, período 

não chuvoso da região, em dois pontos predeterminados (P1 e P2) localizados sob as 

coordenadas 2° 58’ 46’’ S 47° 21’ 33’’ W e 2° 58’44’’S 47° 21’ 31’’ W, em um trecho do Rio 

Uraim, dentro do Parque Ambiental Municipal Adhemar Monteiro, no horário de 10h00min 

(Figura 2). Foram coletadas duas amostras em cada ponto em frascos de vidro transparente 

esterilizados, totalizando 4 amostras.  
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Figura 2 – Localização dos dois pontos de coleta 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores (2019) 

Para cada ponto, uma das amostras continha apenas água bruta e a outra, água bruta com 

adição de 1 ml de cloreto de manganês (R1) e 1 ml de solução de iodeto alcalino (R2) para fixar 

as moléculas de iodo e retardar a ação dos nutrientes respectivamente, efetuando um posterior 

processo de agitação para homogeneizar a amostra com o reagente (Figura 3). 

Figura 3 – Fixação das amostras 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores (2019) 

As amostras foram armazenadas à temperatura ambiente em caixa térmica de isopor 

para o transporte até o laboratório, com o objetivo de realizar posteriores análises dos 

parâmetros físico-químicos. 

O processo de análise foi efetuado no Laboratório de Qualidade Ambiental, da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus VI − Paragominas e observou-se os 
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parâmetros de potencial Hidrogeniônico (pH), turbidez (UNT), temperatura (°C) para as 

amostras de água bruta e oxigênio dissolvido (OD) para as amostras fixadas. 

Para a análise de pH e temperatura das amostras, utilizou-se um pHmetro de bancada da 

marca TECNAL modelo TEC – 7, esterilizado previamente com água destilada (Figura 4). Para 

a determinação de turbidez manuseou-se um turbidímetro baseado no método nefelométrico, 

que consiste na comparação da intensidade de luz espalhada pela amostra com a intensidade da 

luz espalhada por uma suspensão considerada padrão onde, quanto maior a intensidade da luz, 

maior será a turbidez (Figura 5).  

Figura 4 – Mensuração de pH e temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores (2019) 

Figura 5 – Mensuração de turbidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autores (2019) 
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A determinação de OD ocorreu com base no método de Winkler descrito por Strickland-

Parsons (1972). Para o desmanche das moléculas de iodo fixadas decantadas no fundo do frasco, 

adicionou-se 1 ml de ácido sulfúrico. Em seguida, a solução foi transferida para um erlenmeyer 

com o auxílio de uma pipeta volumétrica. 

A bureta utilizada na titulação foi aferida com solução de Tiossulfato de sódio, na qual 

o erlenmeyer com a amostra foi titulado lentamente até a mudança de coloração para amarelo 

pálido. Em seguida, foi adicionado 1 ml de solução de suspensão de amido para indicação de 

coloração, modificando-a para azul escuro. O processo de titulação prosseguiu até a amostra 

ficar incolor, usando um valor 6,0 ml de titulante para a amostra P1 e 3,7 ml para a amostra P2. 

Para o cálculo de índice de OD, utilizou-se a seguinte fórmula: 

OD (mg/L) = 
𝑁1∗𝑉1∗8∗1000

𝑉
 

Onde: 

OD: Oxigênio dissolvido;  

N1 − Normalidade da solução de tiossulfato de sódio = 0,01 N; 

V1 − Volume gasto de tiossulfato de sódio na titulação; 

V − Volume da amostra de água 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, estão dispostos os valores médios para os parâmetros:  pH, temperatura, 

turbidez e oxigênio dissolvido (Tabela 1) para os pontos P1 e P2 e os valores das mesmas 

variáveis exigidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas doces de classe 2. 

Tabela 1 − Parâmetros físico-químicos das amostras analisadas 

Fonte: autores (2019); Res. CONAMA 357/05 

Ponto pH Temperatura 

(°C) 

Turbidez 

(UNT) 

OD (mg/L) 

P1 4,15 27,13 0,8 9,6 

P2 4,91 27,5 1,55 5,92 

Média  4,53 27,32 1,18 7,76 

RES. 

357/05 

6 a 9 - Até 100   Não inferior a 

5 
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O pH médio das amostras, demonstrou acidez e consequentemente, fora do padrão 

exigido pela legislação. “O pH é uma variável limnológica importante, pois influencia o 

equilíbrio da concentração de outras espécies químicas” (VON SPERLING, 2005). Na pesquisa 

realizada por Venturieri et al., (2005) em Paragominas-PA, os dados por eles obtidos na 

avaliação da qualidade da água dessa mesma microbacia  indicou que a acidez da água se 

associa a característica do solo da região (latossolo amarelo distrófico), bem como o descarte 

de efluentes decorrente da urbanização dos bairros que margeiam o rio, que por sua vez 

diminuem a neutralidade da água. Portanto apesar da acidez, os valores obtidos, em comparação 

com a pesquisa de Venturieri et al., (2005), são semelhantes. 

Quanto a variável temperatura, esta não é determinada pela legislação. No entanto, 

Buzelli-Santino (2013) indicam que a temperatura afeta a solubilidade de gases na água por ser 

inversamente proporcional a concentração de OD. Sobre o aumento da temperatura, Braga-

Gutjahr (2018) realizaram uma pesquisa no rio Uraim, em Paragominas-PA e os dados obtidos 

indicaram que elevadas temperaturas empobrecem o rio em oxigênio, influenciando assim a 

decomposição de matéria orgânica, com consequente efeito sobre a qualidade da água e sobre 

a vida de organismos aeróbios aquáticos. 

A turbidez das amostras está de acordo com os parâmetros estabelecidos pela resolução. 

Segundo Stoianov-Chapra-Maksimovic (2000) a turbidez é uma medida da quantidade de sólidos 

em suspensão na água, estes podem interferir na concentração de oxigênio contribuindo para a 

coloração da água e demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Valores semelhantes aos obtidos 

foram apresentados na pesquisa de Pereira et al., (2016) na região, reforçando a influência de 

características da formação geológica do município. Dessa forma a facilidade na passagem dos 

feixes de luz asseguram boa disponibilidade fotossintética. 

A média de OD foi igual a 7,76 mg/L, mantendo-se dentro dos valores exigidos pela 

legislação. De acordo com o CONAMA resolução 357/05 em seu artigo 15º, a maioria das 

espécies de peixes não resistem a concentrações de OD na água inferiores a 4,0 mg/L.  Em 

pesquisa efetuada por Giuliatti et al., (2017) no rio Uraim, nessa mesma região, verificou-se 

que o oxigênio dissolvido pode ser utilizado como indicador de qualidade das águas 

superficiais, pois a proliferação bacteriológica depende diretamente de suas concentrações. 

Infere-se, com base nas características físico-químicas observadas que as espécies da área de 

estudo possuem condições de vida favoráveis e o corpo hídrico dispõe de boa capacidade de 

autodepuração.  

 



 

 

457 

 

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

ISSN 2316-7637 

4. CONCLUSÃO 

Com exceção da variável pH, os parâmetros de qualidade encontram-se dentro do 

previsto pela legislação para águas doces de classe 2. Logo, recomenda-se medidas para 

fiscalização de potenciais atividades poluidoras, como o descarte de efluentes e também o uso 

e ocupação inadequada do solo, visando a preservação da biota aquática deste corpo hídrico. 

Além disso, disponibilizar educação ambiental aos moradores do entorno conscientizará a 

população de manter os recursos naturais preservados. 

A metodologia adotada mostrou-se eficaz para a determinação preliminar da qualidade 

da água. Porém, sugere-se monitoramentos mais longos, considerando as características 

peculiares do local, como ciclo hidrológico e ciclo de nutrientes. 
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RESUMO 

 

Este trabalho insere-se nos estudos de Educação Ambiental (EA) e tem por objetivo discutir a 

percepção sobre a EA de professores- monitores de um Clube de Ciências em Castanhal, 

considera-os fundamentais no trabalho de conscientização, visto que são pessoas responsáveis 

por planejar e participar diretamente do processo de Sequência de Ensino Investigativo (SEI) 

que é desenvolvido neste ambiente não formal de aprendizagem. Além do mais, por serem em 

sua maioria, professores da Educação Básica ou estudantes das Licenciaturas entende ser 

importante pensar na EA, uma vez que a Educação Ambiental, tema transversal da Educação 

Básica, tem sido apontada há algum tempo como uma grande aliada para solucionar a crise 

ambiental vivida atualmente. Assim, a pesquisa pretende responder qual é a percepção de 

Educação Ambiental de professores-monitores do Clube de Ciências da UFPA. A reflexão 

sobre a complexidade da Educação Ambiental, ajuda a compreender a formação de novos atores 

sociais comprometidos com um processo educativo articulado com a sustentabilidade. O caso 

de estudo escolhido para guiar esta discussão foi um Clube de Ciências na Amazônia. A 

metodologia utilizada envolveu aplicação de questionário qualiquantitativo com perguntas 

abertas e fechadas junto aos professores monitores, buscando coletar a percepção deles a 

respeito da EA, bem como suas práticas e reflexões acerca do tema. Os resultados indicaram 

que os professores monitores têm interesse por questões ambientais, portanto consideram 

importante trabalhar esta temática no sentido de conscientizar, havendo assim a necessidade de 

intervenções em um projeto de EA neste ambiente não formal de aprendizagem. Portanto, a 

pesquisa levanta a importância de pensar e trabalhar as causas ambientais com os alunos do 

clube, a fim de torná-los cidadãos conscientes de seu papel junto ao meio ambiente.  

 

 Palavras-chave: Meio Ambiente. Educação Ambiental. Clube de Ciências.  

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

São grandes os desafios a enfrentar quando se procura direcionar as ações para a 

melhoria das condições de vida no mundo. Um deles é relativo à mudança de atitudes na 

interação com o patrimônio básico para a vida humana: o meio ambiente (BRASIL, 2001). 

Estudos que versam sobre a inserção da temática ambiental em documentos curriculares, 

principalmente nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), são amplamente desenvolvidos. Todavia, tais estudos realizam, 

majoritariamente, análises parciais desses documentos curriculares, restringindo-se a uma ou 

outra disciplina escolar (VALDANHA NETO; KAWASAKI, 2015). 

Neste sentido, a Educação Ambiental (EA) deve rever os valores que regem o agir 

humano em sua relação com a natureza, assim como estudar o processo de afirmação e 

legitimação de tais valores (GRÜN, 2011). A reflexão sobre a complexidade da EA, a qual 

privilegia o diálogo entre as diferentes áreas do saber, ajuda a compreender a formação de novos 

atores sociais comprometidos com um processo educativo articulado com a sustentabilidade. 

Paralelamente, tal reflexão também questiona valores e premissas que norteiam as práticas 

sociais e transformam a forma de pensar o conhecimento e as práticas educacionais 

(ALMEIDA; SCATENA; LUZ, 2017). 

O caminho para uma sociedade sustentável se fortalece na medida em que se 

desenvolvem práticas que conduzam para ambientes pedagógicos e para uma atitude reflexiva 

em torno da problemática ambiental, a fim de traduzir o conceito de ambiente e sua 

complexidade na formação de novas mentalidades, conhecimentos e comportamentos 

(SANTOS; JACOBI, 2017). Em meio aos complexos problemas ambientais, a proposição de 

soluções e a importância de integrá-los ao ensino, com vistas ao desenvolvimento de 

atividades/ações que possam explorar seus limites, se apresentam urgentes. Dessa forma, 

devem-se propor ações que contribuam para que as concepções ingênuas de meio ambiente 

sejam trabalhadas e entendidas como um processo de transformação (CARMO et al., 2018).  

A proposta deste trabalho é refletir sobre a Educação Ambiental relacionadas ao que 

pensam e como agem os professores- monitores do Clube de Ciências Professor Dr. Cristovam 

Diniz, que está localizado na Universidade Federal do Pará. Professores-monitores são 

responsáveis por planejar e participar diretamente do processo de Sequência de Ensino 

Investigativo (SEI) que é desenvolvido neste ambiente não formal de aprendizagem. Um 

ambiente não formal de aprendizagem é um processo com várias dimensões, relativas à 
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aprendizagem, dentre as quais, está também a aprendizagem dos conteúdos da escolarização 

formal, em formas e espaços diferenciados (MARANDINO, 2017). 

O Clube de Ciências almeja a popularização da ciência, a iniciação científica infanto-

juvenil e a formação inicial e continuada de professores, e assim, apresenta aos participantes, 

novos paradigmas educacionais (ROCHA; MALHEIRO, 2018). Por tratar com alunos vindos 

prioritariamente rede pública municipal e estadual dos quintos e sextos anos, a metodologia 

desenvolvida neste ambiente são pensadas e feitas conforme estas séries de ensino. Geralmente, 

estas atividades são no ensino de ciências e matemática, e começa com um problema proposto 

onde os alunos devem buscar sua solução, é importante também sempre relacionar a atividade 

com o que se vê no dia a dia. Como o clube também é um lugar de estudo e conscientização da 

realidade, a temática ambiental pode ser desenvolvida de modo a buscar a conscientização dos 

discentes. 

Nesta perspectiva, o estudo tem o objetivo de analisar  a percepção ambiental de 

professores monitores do Clube de Ciências, com a finalidade de saber como estes professores 

monitores percebem o meio em que vivem, bem como saber qual a importância de se trabalhar 

a Educação Ambiental  (EA) dentro de um ambiente de educação. Desta análise podem surgir 

novas ideias para se trabalhar atividades que contribuam para a aprendizagem dos conceitos e 

a conscientização ligada a esta temática auxiliando as práticas pedagógicas no clube de ciências 

em uma perspectiva ambiental.   

Por fim, o artigo propõe alguns modos de pensar a educação a partir de reflexões sobre 

a importância do ensino não formal ligado a conscientização com questões ambientais, 

atentando para a diversidade e o pluralismo entre os participantes. Assim, o texto pretende 

responder: qual é a percepção de Educação Ambiental de professores-monitores do Clube de 

Ciências da UFPA?   

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

A pesquisa foi aplicada no Clube de Ciências professor Dr. Cristovam Diniz, localizado 

na Universidade Federal do Pará – UFPA, em Castanhal. O local oferece uma educação não 

formal de aprendizagem dentro da Universidade, em que os professores- monitores vivenciam 

uma prática diferenciada da escola tradicional, utilizando a metodologia de Sequência de 

Ensino Investigativo (SEI) segundo os trabalhos de Carvalho et al. (2009) e Carvalho ( 2013).  
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2.2 A AMOSTRA 

A amostra compreendeu 12 professores monitores devidamente inscritos no segundo 

semestre de 2019 do Clube de Ciências, assim, utilizou-se como critério de inclusão estar 

atuando como professor-monitor neste semestre e ter interesse em responder ao questionário 

solicitado.  

2.3 TIPO DE PESQUISA 

Neste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, realizada em livros e 

revistas científicas com Qualis/Capes. Nesta pesquisa houve também atividades de campo para 

coleta de dados. 

2.4 COLETA DE DADOS   

Foi aplicado um questionário de abordagem qualitativa com perguntas abertas e 

fechadas, dividido em duas partes, a primeira com perguntas relacionada ao perfil do 

entrevistado como idade, sexo e grau de escolaridade, a segunda parte versou sobre questões de 

percepção e importância sobre a prática profissional desses professores monitores, bem como 

a importância de trabalhar a educação ambiental no clube de ciências. 

 Os dados foram coletados no segundo semestre de 2019 para uma amostra de 12 indivíduos, 

que foram escolhidos segundo os critérios de assiduidade e interesse em responder ao questionário, 

ressalta-se que a pesquisadora também fez parte da pesquisa por ser uma das professoras-monitoras. 

Os questionários foram aplicados durante uma atividade regular de sábado e devolvidos no mesmo 

dia ou até dias depois. 

2.5 ANÁLISE DE DADOS 

Para a análise dos dados utilizou-se gráficos e tabelas feitos no Excel e no Word, os 

quais puderam contribuir para esclarecer as respostas dadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Com os dados coletados por meio do questionário foi possível descrever como veem e 

o quê os professores pensam sobre a Educação Ambiental, bem como foi possível analisar como 

esse tema é assimilado pelos mesmos. 

Entre os entrevistados que participaram da pesquisa, 2 (16%) são do sexo masculino e 

10 (84%) são do sexo feminino, sendo que as faixas etárias variam de 18 a 38 anos. Quanto ao 
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grau de escolaridade dos entrevistados a maioria tem o Ensino Superior Completo (58,3%), 

dentro desta categoria destaca-se em empate, uma pessoa com especialização (8,3%), e uma 

pessoa com mestrado completo  ( 8,3%),  dois com mestrado em andamento (16,7%) e também 

dois com doutorado em andamento (16, 7%). Cerca de (41,7%) dos professores -monitores 

ainda estão cursando o ensino Superior. 

 As primeiras perguntas pretenderam saber sobre as práticas profissionais (para os que 

já trabalham na educação Básica) e a importância de trabalhar a Educação Ambiental no Clube 

de Ciências. A pergunta que se iniciou buscou saber sobre a área de formação do professor-

monitor, seja ela já concluída ou em andamento. O gráfico abaixo mostra esta distribuição. 

Figura 1-  Gráfico da área de formação do professor-monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A segunda questão informava que a Educação Ambiental poderia ser trabalhada como 

um tema transversal da Educação Básica, assim, buscava saber se os entrevistados já 

trabalharam ou tinham a intensão de trabalhar esta temática dentro de sua sala de aula e  Por 

quê? O resultado foi expresso na figura 2. 
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Figura 2- Respostas dos professores quando perguntados se trabalharam ou tinham a intensão 

de trabalhar o tema Educação Ambiental em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

Já na Tabela 1 é possível observar as respostas dos discentes quanto a intensão de se 

trabalhar esta temática em sala de aula ou mesmo se já trabalharam. 

Tabela 1- Por que você já trabalhou ou tem a intensão de trabalhar esta temática dentro de sua 

sala de aula? 

Já trabalhou em sala com os alunos 

São discussões relevantes 

Desenvolveu um projeto sobre castanhal antes e depois da urbanização. 

É importante para as crianças compreenderem diversos conteúdos relacionados a 

temática sócio-ambiental. 

Esse conjunto de assuntos é importante para a formação sócio-cultural dos discentes. 

A educação é de suma importância para todos, e trabalhada na escola essa temática é 

ótima para a conscientização. 

Tem a intensão de trabalhar, pois é uma alternativa de aprendizagem mais leve, porém 

com bons resultados. 

Pretende trabalhar pela forma de retorno que vê nos alunos. 

Faz parte da grade de ciências do fundamental II 

Ainda não trabalhou em sala de aula. 

Trabalhou implementando o projeto florestabilidade, idealizado pela fundação oberto 

marinho. 

É importante para a conscientização dos alunos a respeito do ambiente em que vivem 

Fonte: Autoria própria 

 

Percebe-se aqui que grande parte dos professores-monitores entendem que é importante 

trabalhar a temática ambiental em sala de aula, por diversos motivos, principalmente pela 

importância de trabalhar a conscientização dos alunos com relação ao meio ambiente. 

Quando questionados se há problemas ambientais no Clube de Ciências, oito entendem 

que sim, e apenas um entende que não há problemas ambientais. Sobre quais são os principais 
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problemas observados neste espaço de educação não formal de aprendizagem, o entrevistado 

poderia marcar mais de uma opção, a figura 3 mostra este resultado. 

Figura 3- Respostas dos entrevistados sobre os principais problemas observados no 

Clube de Ciências (poderia marcar mais de uma opção) 

 

Fonte: Autoria própria 

 

O Clube de Ciências utiliza como principal objeto para o consumo de água em suas 

dependências, o copo descartável, por isso, percebe-se um índice muito grande de respostas 

dadas quanto aos principais problemas ambientais dentro deste espaço, o uso excessivo de copo 

descartável com nove respostas dadas,  em seguida aparece o lixo e a poluição visual (paredes 

riscadas) empatados com duas respostas cada. 

A questão seguinte procurou saber se o entrevistado achava importante trabalhar a 

temática ambiental dentro do Clube de Ciências e Por quê? Todos entenderam que era 

importante trabalhar esta temática dentro deste ambiente e, na tabela 2 os professores 

responderam porque consideram importante trabalhar o tema Educação Ambiental. Pode-se 

afirmar que a palavra consciência e suas derivações aparecem em quase todas as respostas 

dadas, entende-se então que os docentes consideram importante trabalhar o tema para que aflore 

a conscientização dos alunos sobre as questões ambientais.  

E por fim, outra questão a ser respondida era para indicar qual tema ambiental poderia 

ser abordado que teria grande relevância na apreensão dos conceitos e na vida dos alunos do 

Clube. A maioria respondeu que a questão do lixo a ser trabalhada neste ambiente era muito 

importante, dos quais doze com esta resposta, seguido de três pessoas que responderam que a 

água deveria ser uma temática importante que teria  relevância, outros temas lembrados foram 

uso excessivo de copo descartável e o consumo consciente, conforme a figura 4. 
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Tabela 2- Por que considera importante trabalhar o tema Educação Ambiental? 

Essa discussão com as crianças pode auxiliar com que se tornem adultos conscientes com 

o ambiente 

Possibilita trabalhar o olhar do aluno. 

É importante desenvolver a consciência ambiental nos alunos. 

Os alunos precisam ter consciência de todas as suas atitudes e a relação disso com o 

ambiente. 

Vai contribuir com a formação dos alunos 

É muito importante porque assim formaremos cidadãos conscientes e que respeitemos o 

meio ambiente. 

Para conscientizar as crianças que é importante cuidar do meio ambiente, não só para o 

presente, mas para o futuro. 

Precisamos de energia atualmente para tudo. 

Os alunos se sensibilizariam com a causa 

Desta forma podemos conscientizar em formas práticas sobre o assunto. 

Pois sensibilizaremos os sujeitos envolvidos com relação a preservação do meio. 

É importante para conscientizar os alunos desse ambiente não formal de educação. 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 4 – Temática relevante que pode ser trabalhada no Clube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As primeiras mudanças relacionadas a questão ambiental decorre de reflexões sobre a 

prática, pois são elas que nos fazem mudar e nos motivam a ir em busca de novos caminhos, 

assim pensou-se ser importante primeiramente um questionário sobre este tema para saber sobre 

o que os professores- monitores pensam a respeito desta importante temática, principalmente 

no que diz respeito a Educação Ambiental.  A ideia inicial deste questionário foi a de procurar 
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verificar a reflexão sobre temas da Educação Ambiental presentes nestes professores, para então 

pensar em uma atividade que culmine em uma prática de conscientização ambiental dentro do 

Clube de Ciências de Castanhal. 

Os resultados mostraram que os professores monitores têm interesse por questões 

ambientais, portanto consideram importante trabalhar esta temática no sentido de conscientizar, 

seja ele no seu ambiente de trabalho (para os que já trabalham com a educação básica) seja no 

ambiente do clube de Ciências o qual fazem parte. Assim, a pesquisa mostrou-se importante, 

pois a partir dela é que vão ser desenvolvidas estratégias de uma atividade de EA dentro deste 

ambiente de aprendizagem para levantar a importância de pensar e trabalhar as causas 

ambientais com os alunos do clube, a fim de torná-los cidadãos conscientes de seu papel junto 

ao meio ambiente.  
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RESUMO 

 

A água é uma substância essencial na conservação da natureza e manutenção dos seres vivos 

em geral, estando ligada diretamente aos mais variados processos desde o metabolismo ao 

equilíbrio dos ecossistemas. Ela é a principal componente biológico do homem e fundamental 

em vários aspectos como a fisiologia, o conforto, higiene e a recreação. Diante dessa 

importância, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água da praia do 

Amor na ilha de Caratateua em Belém, através de parâmetros físico-químicos e compara-los 

com a resolução CONAMA 357/2005. As amostras de água foram coletadas em oito pontos da 

praia do Amor em 18 de outubro de 2019, no horário das 7:30 às 8:30. Foram medidos os 

parâmetros de Temperatura, Condutividade elétrica, Sólidos totais dissolvidos, pH e Oxigênio 

dissolvido in loco com sonda multiparâmetro HANNA HI 9829, para o N-amoniacal e Nitrato 

foi usado o aparelho Espectrofotômetro HACH DR/2010 e para a Turbidez o turbidimetro 

HACH 2100P analisados no laboratório de Hidroquímica no Instituto de Geociências da UFPA. 

Observou-se que todos os parâmetros com exceção do Oxigênio dissolvido estão dentro dos 

limites legislados, os pontos (P1) e (P2) apresentam mais discrepância em relação aos demais, 

resultado de possível influência de dois igarapés que desaguam na praia. Sugere-se estudos 

nestes corpos de água e ações que possam vir a mitigar os problemas, além de introduzir o 

parâmetro bacteriológico na pesquisa indispensável para o controle e monitoramento de 

balneabilidade de praias disposto na resolução CONAMA 274/2000. 

 

Palavras chave: praia do Amor. parâmetros físico-químicos. CONAMA357/2005.  

Área de interesse: Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é uma substância essencial na conservação da natureza e manutenção dos seres 

vivos, estando ligada diretamente a vários processos desde o metabolismo ao equilíbrio dos 

ecossistemas (MACIEL et al., 2015). Principal componente biológico do homem e fundamental 

em vários aspectos como a fisiologia, o conforto, higiene e a recreação.  

Atualmente temos grandes problemas relacionados a questão da poluição e 

contaminação em decorrência dos diversos usos da água, devido ao avanço das atividades 

antrópicas e o aumento populacional (LIBÂNIO, 2010). A precariedade de políticas públicas 

efetivas, educação de moradores e veranistas, de saneamento básico, coleta de lixo domiciliar 

e nas praias, assim como ausência de fiscalização e monitoramento demonstram negligências 

do poder público e dos próprios cidadãos para com o meio ambiente (FERREIRA, 2016).  

As águas interiores do país representam grande recurso disponível que pode ser usado 

para recreação e atividades de turismo. A recreação representa uma forma de atividade com 

baixo custo sendo assim bastante acessível, em diversas regiões do Brasil, reservatórios e rios 

são bastante utilizados para o lazer, tendo um papel econômico importante gerando alternativas 

e opções por todo o Brasil, principalmente aqueles com água doce de boa qualidade e acesso 

facilitado (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2011). 

O presente trabalho foi desenvolvido na ilha de Caratateua, localizada aproximadamente 

a 25 km da capital Belém, um dos pontos mais procurados nos finais de semana e durante o 

período de férias devido sua grande variedade de praias e a proximidade com a capital. Foram 

realizadas avaliações de parâmetros físico-químicos em diversos pontos da praia do Amor 

localizada na ilha, com objetivo de observar e comparar os resultados com a resolução 

CONAMA 357/2005. 

A resolução dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

e dá outras providências (BRASIL, 2005). Definindo as águas em doce, salobras ou salinas e 

classificando-as segundo a qualidade requerida para fins variados, em treze classes de 

qualidade. O enquadramento é definido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH 

e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante normas e procedimentos (BRASIL, 

2005). 
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2. METODOLOGIA 

Para área de estudo foi escolhida a praia do Amor, localizada na Ilha de Caratateua, 

sendo uma das praias mais visitadas da ilha tanto em finais de semanas e feriados, quanto no 

período de férias em julho onde há maior concentração de pessoas na área. O mapa (Figura 1) 

foi feito utilizando o software ArcGIS 10.1 com imagens de satélite do LandSat8 (sensor OLI), 

as coordenadas de cada ponto onde houve coleta foram georreferenciados utilizando o 

GPSMAP 78 Garmin (Tabela 1). 

Figura 1 – Mapa dos pontos de coleta 

Fonte: Autor, 2019. 

Tabela 1 – Coordenadas geográficas dos pontos de coleta. 

Pontos Latitude Longitude 

1 01°15'06.2" S 048°27'47.6" W 

2 01°15'03.0" S 048°27'43.6" W 

3 01°15'00.5" S 048°27'40.4" W 

4 01°14'57.5" S 048°27'37.4" W 

5 01°14'55.0" S 048°27'34.3" W 

6 01°14'51.0" S 048°27'30.4" W 

7 01°14'46.6" S 048°27'26.9" W 

8 01°14'43.0" S 048°27'23.1" W 

Igarapé 1 01°15'09.8" S 048°27'46.7" W 

Igarapé 2 01°15'04.5" S 048°27'37.5" W 

Fonte: Autor, 2019. 
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A coleta das amostras se deu no dia 18 de outubro de 2019, entre o período de preamar 

e baixa mar, no horário de 7:30 às 8:30 em oito pontos distribuídos e espacializados ao longo 

de toda a extensão da praia que é de aproximadamente 1 km. Foram realizados in loco análises 

de Potencial hidrogeniônico (pH), Oxigênio dissolvido (mg/L), Condutividade elétrica 

(µS/cm), Sólidos totais dissolvidos (mg/L) e Temperatura da água (ºC), utilizando sonda 

multiparâmetro HANNA HI 9829. 

As medições e coletas foram feitas 20cm abaixo da superfície da água, o armazenamento 

foi feito utilizando frascos de polietilenos estéreis e autolaváveis de 200 mL colocados em 

recipiente térmico para manter as características da água inalteradas para as análises de 

Turbidez, N-amoniacal e Nitrato. Estes foram transportados para o laboratório de Hidroquímica 

no Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará. 

Para análise de Turbidez (UNT) foi utilizando método Nefelométrico com Turbidimetro 

HACH 2100P. A metodologia adotada para N-amoniacal foi o método Nesller e para o Nitrato, 

o método de redução do íon pela passagem na coluna de cádmio. As amostras foram filtradas 

em uma bomba de vácuo QUIMIS 355B2 com membranas de 0,45µm.  

Para análise de N-amoniacal foi usado o aparelho espectrofotômetro HACH DR/2010 

onde houve calibração para leitura usando o programa #380 com comprimento de onda 425 nm. 

São necessários cubetas de 25 mL, água deionizada, além de reagentes que são o estabilizador 

mineral, álcool polivinílico e o Nessler. Para a análise do Nitrato também foi usado o mesmo 

aparelho espectrofotômetro, com calibração usando programa #353 e comprimento de onda 400 

nm, além do reagente NitraVer® 5, cubetas de 25 mL e água deionizada. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teor de salinidade obtido em todos os pontos variou entre 0,25 e 0,31 classificando 

assim como corpo hídrico doce de acordo com a resolução 357/2005 que define as águas doces 

apresentando salinidade igual ou inferior a 0,5%. 

Nossa região ainda não possui enquadramento definido, a resolução CONAMA 

357/2005 cita que enquanto não aprovado os respectivos enquadramentos, as águas doces serão 

consideradas classe 2 podendo ser destinadas ao abastecimento para consumo humano quando 

houver tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato 

primário, à irrigação, à aquicultura e à atividade de pesca. 
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Abaixo na tabela 2, os resultados das análises físico-químicas feitas in loco e no 

laboratório de Hidroquímica no Instituto de Geociências da UFPA, nos 8 pontos da praia do 

Amor e os limites legislados pela resolução CONAMA 357/2005 para cada parâmetro. 

Tabela 2 – Resultado das análises 

Parâmetros P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 CONAMA 

357/2005 

Temperatura 28 28,5 28,58 28,36 28,44 28,54 28,59 28,45 - 

CE (μS/cm) 482 619 629 639 639 648 649 654 - 

STD (mg/L) 241 309 315 319 319 324 325 327 500 mg/L 

Turbidez 

(UNT) 

41,3 48,2 50,8 45,9 52,4 89,8 61,6 82,3 100 UNT 

OD (mg/L) 3,63 3,42 4,8 4,5 4,32 4,6 4,29 4,3 5,0 mg/L 

pH 6,41 6,8 6,84 6,9 6,85 6,8 6,88 6,9 6 a 9 

N-NH3 

(mg/L) 

0,02 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0 3,7 mg/L 

(pH ≤7,5) 

NO3- (mg/L) 4,6 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 10 mg/L 

Fonte: Autor, 2019. 

3.1 TEMPERATURA (°C) 

Os resultados de Temperatura mostraram que não houve uma variação significativa na 

temperatura, sendo o menor valor 28 ºC no ponto (P1) e o maior obtido no ponto (P7) com 

28,59 ºC. Miranda et al (2016) encontraram valores próximos no período menos chuvoso na 

ilha de Mosqueiro também localizada no município de Belém, obtendo 29,15 ºC na preamar e 

27,18 ºC na baixa mar. Santos (2018) também obteve valores próximos em seus estudos na baia 

do Guajará com médias de 29 ºC no período chuvoso e médias de 29,5 ºC para o período menos 

chuvoso. 

O parâmetro de Temperatura é de grande importância na avaliação de qualidade das 

águas, pois pode exercer influência direta na velocidade das reações químicas, absorção de 

oxigênio, solubilidade de substâncias, processos de mistura e atividades metabólicas (BRASIL, 

2006). 

3.2 CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (CE) 

Para a análise de CE há uma variação que vai de 482 μS/cm no ponto (P1) a 654 μS/cm 

no ponto (P8). O CONAMA 357/2005 não estabelece limites para a CE, porém sabe-se que 

para as águas naturais esse teor deve estar compreendido em uma faixa de 10 a 100 μS/cm e 
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para ambientes possivelmente poluídos ou contaminados os valores podem chegar a 1000 

μS/cm (BRASIL, 2006). 

Lima e Cardoso (2012) mostraram resultados com média de 22 μS/cm para o período 

mais chuvoso e quase o dobro para o período menos chuvoso chegando a 41,1 μS/cm para a 

baía do Guajará. Esteves (2011) afirma que a CE pode ser modificada pela sazonalidade, sendo 

menor no período chuvoso por causa do aumento do fator de diluição dos íons. 

3.3 SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS (STD) 

 Para os STD no ponto (P1) foi obtido o valor de 241 mg/L, o restante dos pontos de (P2) 

a (P8) oscilaram entre 309 e 327 mg/L demonstrando que ainda assim estão de acordo com a 

legislação, pois o CONAMA 357/2005 estipula para águas classes 2 um limite de 500 mg/L. 

Em comparação, Costa et al (2007) encontraram valores de STD de 213,1 mg/L nos sete 

canais que pertencem a bacia do una. Araújo et al (2019) obtiveram valores de 273,69 mg/L 

para STD no porto de Outeiro (ilha de Caratateua) próxima a praia da Brasília, os valores podem 

ser explicados pela baixa pluviosidade, assim a dissolução de materiais presentes nos leitos dos 

rios é menor, gerando um arraste maior fazendo os sólidos mais presentes na água. 

3.4 TURBIDEZ (UNT) 

Os resultados de Turbidez mostraram bastante discrepância entre os pontos, sendo a 

mais baixa no ponto (P1) com 41,3 UNT e as maiores nos pontos (P6) e (P8) com 89,8 e 82,3 

UNT respectivamente, dentro do limite de 100 UNT estabelecido pela resolução.  

Sioli (1965) cita que valores altos de Turbidez chegando ao limite legislados ou até 

mesmo ultrapassando podem ser encontrados no rio Guamá e também na baia do Guajará, 

classificados como “águas brancas” pela quantidade alta de sedimentos em suspensão 

diminuindo a transparência da água. 

Há diversas fontes que geram a Turbidez como matéria orgânica, material mineral, 

detritos e argilas. As sedimentações de processos erosivos e produtos agregados são 

transportados pelo processo de escoamento superficial, influenciado pela granulometria e 

também pelas condições locais (SILVA Junior et al., 2012). O que poderia explicar as 

concentrações de Turbidez maiores nos 3 últimos pontos, devido a presença de falésias com 

estado de erosão, além de um solo mais argiloso e casas próximas a água podendo indicar 

despejo de detritos. 
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3.5 OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 

 Para as águas classe 2 a resolução CONAMA 357 estabelece um limite mínimo de 5 

mg/L de OD. No entanto, todos os pontos analisados estão abaixo desse limite com destaque 

para os pontos (P1) com 3,63 mg/L e (P2) com 3,42 mg/L, valores menores de OD podem estar 

associados a impactos antrópicos no local, pois os igarapés 1 e 2 desaguam nestes pontos. 

 Miranda et al (2016) encontraram na ilha de Mosqueiro valores similares durante a 

preamar no período menos chuvoso variando até 4,08 mg/L, com uma distribuição inversa em 

relação a Demanda bioquímica de oxigênio (DBO), explicando o consumo do OD devido a 

degradação de matéria orgânica e lançamento de esgoto na área. Silva et al (2011) também 

mostraram baixos valores de OD obtidos no estuário do Rio-Guajará localizado no município 

de Vigía – Pará, nas áreas de influência de tributários e rios que desaguam no ambiente. 

3.6 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH) 

O pH no ponto (P1) foi o menor, no valor de 6,41. Do ponto (P2) ao (P8) o pH se 

manteve sempre entre 6,8 e 6,9 quase chegando à neutralidade nos pontos (P4) e (P8). Os 

valores de pH estiveram dentro dos limites do parâmetro para o CONAMA 357/2005 que define 

pH em uma faixa de 6 a 9 para águas classe 2. 

Paixão et al (2015) em pesquisas na praia Grande ao lado da praia do Amor encontraram 

valores próximos, porém oscilando até 5,4 devido a maior concentração de bares na área e 

consequentemente maiores concentrações de lançamentos de efluentes. Morales et al (2015) 

observaram valores similares em pesquisas no município de Belém, em pontos do igarapé 

Tucunduba chegando a 6,35. Já para as amostras com influência do rio Guamá valores mais 

ácidos se apresentaram de 5,77 a 6,11. 

3.7 N-amoniacal (N-NH3) 

 Os resultados da análise de N-amoniacal mostraram que houve ausência nos pontos (P3, 

P4, P5 e P8), os pontos (P2, P6 e P7) obtiveram valores de 0,01 mg/L enquanto que no ponto 

(P1) foi encontrado 0,02 mg/L. Para nossa área de estudo o limite máximo permitido pelo 

CONAMA 357/2005 é de 3,7 mg/L para águas com pH atingindo valores de até 7,5.  

Miranda et al (2016) encontraram valores um pouco mais elevados no período menos 

chuvoso, no entanto dentro dos limites legislados de 0,31 e 0,25 mg/L de N-amoniacal 

respectivamente para baixa mar e preamar na ilha de Mosqueiro, havendo pouca diferença de 

resultados para o período mais chuvoso. Vasco et al (2011) citam que o N-amoniacal é um 
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indicador de poluição orgânica devido aos despejos domésticos, e ainda que a presença de 

amônio da água pode caracterizar uma poluição mais recente através de esgotos domésticos. 

3.8 NITRATO (NO3
-) 

 O Nitrato apresentou uniformidade quanto aos resultados obtidos. Do ponto (P2) ao 

(P8), obtivemos os valores variando entre 0,1mg/L e 0,3 mg/L, com exceção do ponto (P3) 

onde não foi observada a presença de Nitrato. No ponto (P1), obtivemos o valor mais alto de 

4,6 mg/L mostrando que há possível influência antrópica. Todos os pontos encontram-se de 

acordo com os limites estabelecidos pela legislação do CONAMA 357/2005 que é de 10 mg/L 

para águas classes 2.  

O Nitrato em valores elevados no ambiente é considerado tóxico e pode levar a uma 

doença chamada metahemoglobinemia. No ambiente pode também ser convertido para formas 

nitrosaminas e nitrosamidas que são carcinogênicas (SCORSAFAVA et al., 2010).

 Concentrações acima de 0,2 mg/L podem causar proliferação de plantas e concentrações 

acima de 5,0 mg/L como é o caso do ponto (P1) que chega próximo a esse valor, podem indicar 

poluição por fertilizantes ou ainda dejetos animais e humanos (EMBRAPA, 2019).  

4 CONCLUSÃO 

 Todos os parâmetros físico-químicos, com exceção do Oxigênio dissolvido (OD) estão 

de acordo com a resolução 357/2005. As amostras examinadas para o Oxigênio dissolvido estão 

abaixo de 5,0 mg/L apresentando valores que chegam até 3,42 mg/L no ponto (P2). Além disso, 

no ponto (P1) ainda há a maior concentração de Nitrato chegando a 4,6 mg/L com visível 

presença de matéria orgânica e possível contaminação por esgoto e lixiviação de nutrientes. O 

parâmetro de Turbidez possivelmente está relacionado a diversos fatores nos pontos (P6) e (P8) 

como processos erosivos, a maior presença de argila e de casas que podem estar despejando 

detritos. 

Os igarapés estão possivelmente influenciando de forma negativa o local, sugere-se que 

sejam feitos observações e estudos em pontos dos mesmos para comprovar esta influência, o 

que a está causando e adotar medidas que possam vir a mitigar os problemas.  

Sugere-se para estudos futuros a coleta de dados em períodos tanto de baixa mar quanto 

preamar, para obter um entendimento melhor sobre a dinâmica do ambiente e criar um banco 

de dados que possa ser disponibilizado para fins acadêmicos. Por fim, a introdução do 

parâmetro bacteriológico na pesquisa deixando-a mais completa, tanto para coliformes totais 
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quanto para coliformes termotolerantes, sendo estes indispensáveis para o controle e 

monitoramento de balneabilidade de praias dispostos na resolução CONAMA 274/2000. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste artigo foi avaliar a qualidade da água na baía do Guajará, rio Guamá e canal 

do Furo Grande, em virtude do constante lançamento de resíduos sólidos e efluentes oriundos 

da região metropolitana, a fim de analisar as possíveis influências desta problemática tanto nos 

ecossistemas quanto na qualidade de vida de comunidades ribeirinhas. Entre o período de 

outubro de 2013 a dezembro de 2015, foram realizadas coletas mensais para obtenção de 

parâmetros físico-químicos e biológicos: condutividade elétrica, temperatura, oxigênio 

dissolvido, pH e coliformes totais. As amostragens foram realizadas a 60 % de profundidade 

do corpo hídrico.  Foram amostrados seis pontos: P1 (rio Guamá), P2, P3, P4 (Baía do Guajará), 

P5 e P6 (Furo Grande). Os parâmetros condutividade elétrica, temperatura, oxigênio dissolvido 

e pH foram obtidos em campo. As amostras destinadas a análise biológica foram coletadas, 

armazenadas em frascos de polipropileno e encaminhadas para análise laboratorial. Os dados 

obtidos foram divididos quanto à sazonalidade, sendo submetidos ao Teste de Kruskal-Wallis 

ou ANOVA, seguida de teste Tukey, conforme sua normalidade, ambos à 5% de significância, 

para verificação de semelhança estatística entre os pontos. Os resultados foram comparados 

com a resolução CONAMA 357/2005, para águas doces classe II. Os resultados apontaram que 

a condutividade elétrica sofre influência das marés oceânicas durante o período seco. O 

oxigênio dissolvido apresentou valores abaixo do permitido pela resolução. A temperatura 

acompanhou a variação sazonal. O pH demonstrou que as águas são mais ácidas durante o 

período menos chuvoso. Foram encontrados valores elevados de coliformes totais em todos os 

pontos. Os resultados obtidos mostram que alguns parâmetros não estão de acordo com a 

resolução e outros são influenciados pela sazonalidade. 

 

Palavras-chave: Influência Antrópica. Sazonalidade. Comunidades Ribeirinhas. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é de grande importância para a sobrevivência dos seres vivos, conforto da 

sociedade e manutenção do clima na Terra (SIQUEIRA, APRILE E MIGUEIS, 2012; SODRÉ, 

2007). Apesar da abundância, a maior parte da água disponível na Terra, 97,5%, é salgada e 

inadequada para consumo humano. E apenas 2,5% é água doce, e deste percentual, a grande 

parte encontra-se nos pólos (VON SPERLING, 2006). 

O Brasil está em condições privilegiadas em relação à disponibilidade hídrica, pois 

possui aproximadamente 12% da água doce do mundo, sendo que, aproximadamente 70% da 

água em território nacional está na bacia amazônica (AUGUSTO et al., 2012). No entanto, o 

alto crescimento populacional no país está diretamente relacionado com a escassez hídrica, 

considerando ainda que cerca de 1,4 bilhão de pessoas não tem acesso à água potável e 2 

milhões de pessoas não usufruem nenhum tipo de saneamento básico (VICTORINO, 2007). 

Deve ser preocupação do poder público a minimização dos problemas acerca do 

abastecimento de água potável, tratamento de esgoto, coleta e disposição adequada de resíduos 

sólidos, principalmente nos centros urbanos, considerando que nos países em desenvolvimento, 

aproximadamente 1/3 das mortes ocorrem devido a ingestão de água contaminada e que, a cada 

ano, as águas do planeta recebem cerca de 2 milhões de toneladas de lixo (SÁ, 2005; 

VICTORINO, 2007). 

O Bioma Amazônico, composto por um complexo sistema de bacias hidrográficas, sofre 

com a expansão desordenada de grandes centros urbanos como Manaus e Belém. Observa-se 

que estas capitais apresentam crescente degradação ambiental, pelo lançamento de efluentes e 

resíduos sólidos de forma in natura nos rios (SIQUEIRA, APRILE E MIGUEIS, 2012). Sendo 

a contaminação da água uma das principais causas de doenças (VACONCELOS, 2010). 

O rio Guamá e a baía do Guajará constituem o sistema hidrográfico que banha a cidade 

de Belém. O rio Guamá possui grande importância, devido ao fato deste, juntamente com os 

lagos Bolonha e Água Preta, constituírem o Complexo Hídrico do Utinga, responsável pelo 

abastecimento de água na região metropolitana de Belém, a qual é composta pelos municípios 

de Belém, Benevides, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará 

(BRAZ; MELLO, 2005; LOPES, 2014). A bacia hidrográfica do rio Guamá, apresenta, às 

margens de seus principais canais, uma elevada densidade populacional, o que resulta na 

deterioração dos corpos d’água, devido ao lançamento de resíduos sólidos e efluentes 

diretamente nos canais (BRAZ E MELLO, 2005). 
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Perante o alto grau de degradação ambiental observado na região metropolitana de 

Belém, faz-se necessário o monitoramento da qualidade das águas desta região, incluindo a 

Baía do Guajará, rio Guamá e canal do Furo Grande, já que estas são fonte de água para 

consumo para inúmeras populações ribeirinhas desta região.  

O objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação da qualidade da água da baía do 

Guajará, rio Guamá e canal do Furo Grande, a partir da variabilidade sazonal de parâmetros 

físico-químicos e biológicos. Bem como analisar possíveis influências do lançamento de 

efluentes e resíduos oriundos da região metropolitana de Belém, tanto nos ecossistemas quanto 

na qualidade de vida de comunidades ribeirinhas que vivem às margens destes rios. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

A baía de Guajará possui aproximadamente 87.400 km2, está localizada na confluência 

dos rios Guamá, Acará e Moju (margem direita do estuário do rio Pará), a noroeste da ilha do 

Marajó. Encontra-se a aproximadamente 100 km do Oceano Atlântico (GREGÓRIO; 

MENDES, 2009). À sua margem esquerda, estão localizadas inúmeras ilhas e canais, com 

destaque para a Ilha das Onças, Jararaca, Mirim, Paquetá Açu e Jutubá. Na sua margem direita 

está à cidade de Belém e mais ao norte estão localizadas as ilhas do Outeiro e Mosqueiro 

(BOCK, 2010). 

O rio Guamá nasce na serrados Coroados. Possui navegabilidade até São Miguel do 

Guamá, local em que é cruzado pela BR-010 e ocorre um travessão rochoso, percorrendo para 

isto uma extensão de aproximadamente 160 km (MONTEIRO et. al., 2009). 

A Ilha das Onças pertence ao município de Barcarena, possui aproximadamente 19 km 

de comprimento e é composta por inúmeras ilhas menores. Dentre as ilhas localizadas à margem 

esquerda da Baía do Guajará, esta se destaca por sua importância para a navegação na região e 

pela presença marcante da palmeira açaí (Euterpe oleracea) (TORRES, 2010).  

As amostragens foram realizadas em seis pontos (Figura 1). O ponto P1, está situado a 

100 metros da Universidade Federal Rural da Amazônia, o ponto P2 está à 100 m da margem 

direita da baía do Guajará, próximo ao mercado Ver-o-Peso, o ponto P3 está localizado no meio 

da Baía do Guajará, P4 está a 100 m da margem esquerda da Baía do Guajará, P5, está 

localizado na boca do canal do Furo Grande e o P6, está na parte mais central do Furo Grande, 

o qual corta a Ilha das Onças. 
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Figura 1 - Localização geográfica da área de estudo. 

 
Fonte: autores (2017) 

2.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

A área de estudo possui clima quente e úmido, com temperatura média anual de 25,9 ± 

0,35 °C, umidade relativa do ar média anual de 86,8 ± 3,18 % e precipitação pluviométrica 

média anual de 2921,8 ± 127,57 mm (INMET, 1992).  

2.3. MÉTODOS AMOSTRAIS 

As coletas foram realizadas mensalmente, durante o período de outubro de 2013 a 

dezembro de 2015, a 60% de profundidade do corpo hídrico a partir da superfície, por meio de 

uma bomba de imersão. Foram obtidos em campo os parâmetros temperatura e pH, por meio 

do equipamento peagâmetro da marca Orion, modelo 250C, condutividade elétrica, por meio 

do condutivímetro da marca Amber Science, e oxigênio dissolvido, por meio de oxímetro da 

marca YSI, modelo 55. 

As amostras destinadas a análise biológica, foram coletadas e armazenadas em frascos 

de polipropileno com capacidade volumétrica de 250 mL, em seguida, foram acondicionadas 

em caixas isotérmicas e transportadas para o Laboratório de Hidrobiogeoquímica da 

Universidade Federal Rural da Amazônia. 
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2.4. PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

A análise microbiológica foi realiza pelo método de membranas filtrantes, para obtenção 

do número de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) em 100 mL de amostra. A incubação 

foi realizada, em meio de cultura adequada para coliformes totais, acondicionadas em estufa 

DBO, durante 24 horas a temperatura de 36 ºC. A contagem das colônias de coliformes totais 

foi realizada com auxílio de lupa. 

2.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise estatística dos parâmetros físico-químicos e biológicos das águas, os dados 

foram divididos quanto à sazonalidade, sendo considerados para esta análise, dois períodos 

distintos: período chuvoso (maior vazão - fevereiro/agosto) e período menos chuvoso (menor 

vazão - setembro/janeiro). Esta metodologia foi utilizada por Neu et al. (2016), ao caracterizar 

as águas da região insular de Belém. 

Os dados foram analisados, a partir da sazonalidade estabelecida, com o auxílio do 

programa PAST. Para dados com normalidade positiva, foi aplicada a análise de variância 

ANOVA, seguida de teste Tukey, e para dados com normalidade negativa, foi aplicado o Teste 

Kruskal -Wallis, ambos à 5% de significância, para verificação estatística quanto às médias 

entre os pontos amostrados. Foram elaborados gráficos relacionados ao comportamento pontual 

e sazonal dos parâmetros estudados, por meio do Software Excel. 

Para análise dos parâmetros de qualidade de água, os resultados obtidos neste trabalho 

foram comparados com a resolução CONAMA nº 357/2005, sendo as águas analisadas, 

classificadas como águas doces, classe II. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS (CONDUTIVIDADE 

ELÉTRICA, OXIGÊNIO DISSOLVIDO, PH E TEMPERATURA) 

3.1.1. Período Chuvoso 

Durante o período chuvoso, a condutividade elétrica das águas, entre os pontos 

apresentou valores estatisticamente semelhante entre si (p=0,052; Hc=10,96). A média para 

este período foi de 34,10 ± 14,45 µS.cm-1. A maior média entre os pontos durante as coletas 

foram encontrados no P6, valor de 43,46 ± 23,31 µS.cm-1, o que pode estar relacionado com a 

proximidade deste ponto com o Distrito de Barcarena (Tabela 1). 
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Em relação ao oxigênio dissolvido, durante o período chuvoso, os pontos foram 

considerados estatisticamente semelhantes entre si (p=0,15; F=1,66). A concentração média 

entre os pontos foi de 5,45 ± 0,74 mg.L-1 (Tabela 1). De acordo com a resolução CONAMA 

357/2005, os valores para oxigênio dissolvido não podem ser inferiores a 5,00 mg.L-1, no 

entanto, foram observados valores inferiores ao limite estabelecido em todos os pontos durante 

as coletas. Siqueira et al (2012) observou redução nos níveis de oxigênio dissolvido no rio 

Parauapebas, devido o aporte de material orgânico e inorgânico oriundo de uma área urbana 

existente no local. 

O valor médio de pH foi de 5,49 ± 0,51, com pouca variação entre os pontos. P4 e P5, 

foram os pontos mais ácidos, com valor de 5,382 ± 0,618 e 5,382 ± 0,619 respectivamente 

(Tabela 1). De acordo com a resolução CONAMA 357/2005, os valores de pH devem estar 

numa faixa que varie entre 6 a 9. No entanto, é importante salientar que para a região Amazônica 

nem sempre os padrões estabelecidos pela resolução são apropriados. 

Quanto à temperatura da água, para o período chuvoso, não houve diferença estatística 

entre os pontos (p=0,26; Hc=6,47), revelando um comportamento uniforme entre as áreas 

amostradas (Tabela 1). O valor médio encontrado entre os pontos foi de 28,71 ± 1,12 °C.  A 

maior temperatura média foi observada no P2, com valores médios de 29,27 ± 1,60 °C, o que 

pode ser explicado pelo fato de este ponto estar o mais próximo ao mercado do Ver - o- Peso e 

apresentar constante despejo de efluentes. Já a menor temperatura média encontrada foi de 28,7 

± 1,14 °C, observada em P6, estes valores podem ser explicados devido o P6, localizado dentro 

do canal do Furo Grande, sofrer menor influência antrópica, ter um canal mais sombreado com 

maior presença de vegetação em relação aos demais pontos de amostragem. 

Tabela 1. Valores médios de condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH e temperatura 

durante o período chuvoso. 

Fonte: autores (2017) 

3.1.2. Período Menos Chuvoso 

Durante o período menos chuvoso, à condutividade elétrica, apresentou valores 

estatisticamente semelhantes entre si (p=0,86; F=0,36). Observou-se que os valores médios 

Ponto Condutividade 

Elétrica (µS.cm-1) 

Oxigênio Dissolvido 

(mg.L-1) 

pH Temperatura (°C) 

P1 33,44 ± 10,22  5,45 ± 0,76 5,536 ± 0,48  28,93 ± 0,47 

P2 35,57 ± 12,76 5,45 ± 0,87 5,594 ± 0,49 29,27 ± 1,61 

P3 32,31 ± 12,12 5,88 ± 0,75 5,561 ± 0,47 28,59 ± 1,2 

P4 27,02 ± 9,18 5,61 ± 0,77 5,382 ± 0,62 28,90 ± 0,5 

P5 32,15 ± 11,79 5,24 ± 0,57 5,382 ± 0,62 28,41 ± 1,21 

P6 43,46 ± 23,31 5,10 ± 0,56 5,512 ± 0,47 28,17 ± 1,14 
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mais elevados  foram encontrados durante o período menos chuvoso, com média entre os pontos 

de 233,14 ± 218,30 µS.cm-1. A elevação dos valores de condutividade elétrica no período 

menos chuvoso ocorre devido à maior influência das marés oceânicas, portanto maior aporte de 

íons, este processo ocorre mediante a diminuição da vazão dos rios (NEU et al., 2016). Assim 

como observado na análise pontual referente ao período chuvoso, o P6, durante o período menos 

chuvoso, apresentou a maior média entre os pontos e o maior valor observado durante as 

coletas, sendo estes 304,64 ± 302,15 µS.cm-1 e 940 µS.cm-1, respectivamente (Tabela 2). 

Em relação aos teores de oxigênio dissolvido, para o período menos chuvoso, de acordo 

com o Teste Tukey, os pontos de coleta estudados são estatisticamente semelhantes entre si 

(p=0,65; F=0,65). A média para este período foi de 5,75 ± 0,84 mg.L-1 (Tabela 2), o que 

demonstra pouca variação sazonal do oxigênio dissolvido no período de estudo. Sodré (2007), 

ao estudar os lagos Bolonha e Água Preta na cidade de Belém, não observou variação 

significativa dos valores de oxigênio dissolvido em relação aos períodos de maior e menor 

precipitação.  

Para o período menos chuvoso, o valor médio do pH foi de 6,21 ± 0,41 (Tabela 2). Neste 

período, as águas foram menos ácidas em relação ao período chuvoso, Damasceno et. al. (2015), 

encontraram resultados semelhantes no rio Amazonas, na orla de Macapá, ao obter os valores 

de 6,31 e 6,00 para o período  menos chuvoso e chuvoso, respectivamente. Para este período, o 

menor valor foi encontrado em P6, sendo 6,107 ± 0,29. Silva (2006) observou pouca variação 

entre os períodos chuvoso e menos chuvoso, com variação de 5,19 a 6,39 ao estudar a qualidade 

da água na baía do Guajará e rio Guamá. Durante o período de menor vazão, menos chuvoso, 

os valores de pH são maiores em virtude da maior influência na região (NEU et al., 2016). 

De acordo com a análise sazonal, durante o período menos chuvoso, os valores de 

temperatura foram mais elevados, a média encontrada para o período menos chuvoso foi de 

29,32 ± 0,44 °C (Tabela 2). Sodré (2007), em estudos sobre a hidroquímica dos lagos Bolonha 

e Água preta, observou a variação sazonal da temperatura, em que os maiores valores foram 

encontrados durante o período de maior insolação. Para este período, os valores são 

estatisticamente semelhantes entre si (p=0,18; F=0,57).  

Tabela 2. Valores médios de condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH e temperatura 

durante o período menos chuvoso. 

Ponto Condutividade 

Elétrica (µS.cm-1) 

Oxigênio Dissolvido 

(mg.L-1) 

pH Temperatura (°C) 

P1 227,00 ± 239,45 5,58 ± 0,56 6,173 ± 0,46 29,38 ± 0,45 

P2 249,14 ± 239,45 5,56 ± 0,99 6,304 ± 0,43 29,29 ± 0,27 

P3 248,09 ± 226,95 6,02 ± 0,68 6,329 ± 0,47 29,35 ± 0,28 
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Fonte: autores (2017) 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DAS ÁGUAS 

3.2.1. Período Chuvoso 

Os coliformes totais foram encontrados em todos os pontos de amostragem. Para o 

período chuvoso, os valores médios entre os pontos foram estatisticamente semelhantes 

(p=0,27; F=1,32). A média entre os pontos foi de 377,62 ± 193,17 UFC.100 mL-1. A maior 

concentração foi observada em P2, apresentando 634,15 ± 524,34 UFC.100 mL-1 (Figura 5). 

Estes valores se referem às colônias possíveis de serem contabilizadas durante as análises.  A 

alta concentração observada em P2 se deve à proximidade da cidade de Belém e em especial, 

ao mercado do Ver-o-Peso, em virtude do constante lançamento de efluentes e matéria orgânica. 

Silva (2006) encontrou valores elevados para indicadores sanitários no rio Guamá e baía do 

Guajará, área com maior influência antrópica e despejo de esgotos. 

6.4.2 Período Menos Chuvoso 

Percebe-se que durante o período menos chuvoso, foi observado o maior número de 

colônias de coliformes totais, o valor encontrado foi de 583,69 ± 530,91 UFC.100 mL-1 

enquanto que durante o período chuvoso o número de colônias diminui, o que pode ser 

explicado pelo fator diluição (Figura 5). Para o período menos chuvoso, as médias são 

estatisticamente semelhantes entre si (P=1,18; F=1,57). Apesar de serem avaliados, dois 

períodos distintos, o P2 continua tendo a maior concentração de coliformes totais, com valor de 

1.099, 17 ± 1006,40 UFC.100 mL-1, confirmando o estudo de Silva (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 179,11 ± 165,07 5,95 ± 1,13 6,234 ± 0,57 29,5 ± 0,31 

P5 197,41 ± 188,75 5,8 ± 0,59 6,137 ± 0,39 29,47 ± 0,33 

P6 304,64 ± 302,16 5,39 ± 1,00 6,107 ± 0,29 28,96 ± 0,72 
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Figura 02. Distribuição sazonal de coliformes totais nos pontos de coleta.  

 

Fonte: autores (2017). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

A condutividade elétrica sofre influência das marés oceânicas, sendo maior durante o 

período menos chuvoso, independe da sazonalidade os maiores valores foram observados nos 

locais mais próximos ao município de Barcarena. 

O oxigênio dissolvido apresentou pouca variação em relação aos períodos de maior e 

menor precipitação. Foram observados valores abaixo do limite estabelecido pela resolução 

CONAMA 357/2005, em todos os pontos de coleta.  

O pH apresentou pouca variação entre os pontos, porém variou conforme a 

sazonalidade, com águas mais ácidas durante o período menos chuvoso. 

A temperatura acompanhou a variação da sazonalidade, com temperaturas mais 

elevadas durante o período menos chuvoso, enquanto que as temperaturas mais baixas foram 

registradas durante o período chuvoso. 

 Em todos os pontos foi observado elevadas concentrações de coliformes, o que torna a 

água imprópria para consumo.   
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RESUMO  

 

A relação do homem com a natureza há muito tempo vem sendo discutida, por conta das grandes 

alterações ambientais que têm como consequência o desequilíbrio do planeta. Neste sentido 

percebe-se a importância da sensibilização do ser humano sobre as questões ambientais, pois 

este depende da natureza e os espaços não formais de ensino contribuem de forma significativa 

no processo de ensino e aprendizagem. O presente trabalho visa analisar a influência do centro 

de ciências e planetário do Pará na aprendizagem dos alunos visitantes, visando resultados 

positivos em relação à sensibilização destes mediante aos temas ambientais e a importância de 

sua preservação, assim estimulando a criticidade em relação às consequências de seus hábitos. 

Para isso, em novembro de 2017, o Centro de Ciências e Planetário do Pará recebeu a visita de 

25 alunos do 5º ano do ensino fundamental, aplicou-se um questionário para verificar os 

conhecimentos pré-existentes, após a visitação e exibição do filme o questionário foi reaplicado. 

A metodologia utilizada foi a de Pereira, o qual classifica as respostas como Satisfatória, 

Parcialmente Satisfatória e Insatisfatória, desta forma foi possível perceber que a maioria dos 

estudantes tinha conhecimento satisfatório sobre o tema (até 76 %), embora possuíssem 

dificuldades em justificar suas respostas no primeiro momento devido ao seu conhecimento 

meramente tradicional, posterior à aplicação dos métodos não formais teve um aumento 

significativo na categoria Satisfatória (de 84% a 100%). Sendo assim concluímos que o trabalho 

foi eficaz, pois obteve um retorno positivo dos alunos, além de conseguir respostas mais críticas 

no que tange o assunto abordado, beneficiando o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem. Espaço não formal de ensino. Educação ambiental.   
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1. INTRODUÇÃO 

A relação do homem com a natureza há muito tempo vem sendo discutida 

principalmente pelos órgãos e instituições não governamentais do meio ambiente. Pode-se 

observar que a degradação ambiental, ameaça o desaparecimento da diversidade de espécies da 

fauna e da flora, o desequilíbrio da cadeia alimentar, a fragmentação florestal, a escassez dos 

recursos naturais e a diminuição dos habitats vêm causando grande alteração do espaço natural 

e como consequência o desequilíbrio do planeta (DE ALBUQUERQUE, 2017). 

Segundo afirma Branco (1997), o homem depende da natureza em torno de si, mesmo 

que se mantenha isolado em prédios de apartamentos, os ecossistemas naturais continuam 

constituindo o seu meio ambiente. A morte desses ecossistemas representa a morte do planeta.  

Os espaços não formais contribuem de forma significativa no processo de aprendizagem, 

segundo Cazelli (2000), estes espaços estimulam o aluno a formar mecanismos lógicos 

relacionados à sua experiência pessoal para compreender os processos que ocorrem a sua volta, 

dando assim passos importantes no “caminho científico”.  

Estas adaptações metodológicas são importantes para estimular o convívio do aluno com 

os conteúdos aprendidos em sala (SONCINI e CASTILHO JR, 1990).  Desta forma, percebe-

se que ensinar educação ambiental por meio de estratégias vinculadas aos espaços não formais, 

é de suma importância para o desenvolvimento e aprendizagem de alunos (QUEIROZ et al, 

2017) 

Segundo afirma Sabbatini (2003), os museus e os centros de ciências se consolidam 

sobre a visão de uma cultura científica generalizada para toda a sociedade, como criações 

capazes de conectar os avanços e as questões relacionados com a ciência e a tecnologia aos 

interesses do cidadão comum. Esses espaços visam aumentar a consciência e a importância 

sobre as questões ligadas da ciência e a sociedade e, desta forma, proporcionam experiências 

educativas para que os usuários compreendam princípios científicos e tecnológicos, 

despertando um interesse pela ciência e pela tecnologia que sirva de estímulo para 

aproximações posteriores (JACOBUCCI, 2008). 

A partir dessas considerações, o presente estudo visa analisar a influência na 

aprendizagem de visitantes de um espaço não formal de ensino, visando resultados positivos 

em relação à sensibilização destes mediante aos temas ambientais e a importância de sua 

preservação. Desta forma, estimulando a criticidade em relação às consequências de seus 

hábitos fugindo dos métodos tradicionais de sala de aula e proporcionando momentos de 
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descontração ligados à aprendizagem no Centro de Ciências e Planetário do Pará “Sebastião 

Sodré da Gama” (CCPP). 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O projeto foi desenvolvido no período de setembro a novembro de 2017 no Centro de 

Ciências e Planetário do Pará localizado no município de Belém, bairro Mangueirão. Esse 

espaço não formal de ensino visa criar alternativas de ensino e aprendizagem que envolva os 

campos das ciências, como astronomia, biologia, química, física e matemática que se 

materializam nos espaços expositivos e, além disso, visa proporcionar um 

desenvolvimento científico sociocultural dos visitantes de forma lúdica buscando sempre 

enriquecer o conhecimento da ciência. 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

O trabalho em questão aplicou a pesquisa quali-quantitativa e adotou a metodologia de 

Pereira (2006), considerando a variedade de respostas dos alunos, foi classificado em três 

categorias: “Satisfatórias”, quando as respostas apresentavam conhecimento significativo do 

assunto; “Parcialmente satisfatórias”, quando as respostas apresentavam conhecimento mínimo 

à razoável do assunto abordado; e “Insatisfatórias”, quando as respostas não apresentavam 

conhecimento sobre o assunto ou respostas em branco. Quanto aos objetivos, é considerada 

como pesquisa exploratória visando primeiramente à aproximação do pesquisador com o tema 

para torná-lo mais familiarizado sobre os fatos e fenômenos relacionados ao estudo e quanto 

aos procedimentos técnicos à coleta de dados será feita a partir da aplicação de questionários 

semiestruturados. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

Em uma das visitas ao CCPP, recebemos alunos e professores da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Augusto Meira Filho, no mês de novembro, e estes se mostraram 

interessados e aceitaram participar do projeto. Desta forma, participaram do estudo 25 alunos 

do ensino do 5º ano e as idades variaram de 10 a 12 anos. 

No mecanismo de aplicação do projeto em questão, os alunos receberam o questionário 

(Tabela 1) com perguntas adaptadas à faixa etária, antes do filme e da visitação, com o intuito 
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de pesquisar o que eles compreendem acerca das questões ambientais. Depois, ocorreu a 

visitação ao centro de ciências, onde foram feitas explicações e discussões sobre o assunto. 

Logo após a visitação ao centro de ciências, para as turmas de ensino fundamental, foi 

passado o filme “Os sem florestas” (Título original: Over the Hedge) que dura 

aproximadamente 1 hora e 38 minutos, para isso foi utilizado o recurso Data-show. O filme 

aborda a problemática socioambiental no qual o principal eixo é a transformação e perda do 

espaço natural em espaço urbano e a crítica com relação à falta de educação ambiental e 

consequentemente havendo uma ameaça às espécies e ao desequilíbrio do planeta. Esse tipo de 

material facilita o aprendizado, pois é transmitido de forma lúdica, sensibilizando e interagindo 

com público em geral de maneira mais atrativa.  

No final, os estudantes responderam um questionário com as mesmas quatro perguntas 

(Tabela 1), além de uma questão para avaliar a metodologia aplicada aos espaços não formais 

de ensino.  

 

2.4 ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados foi realizada mediante a comparação entre os questionários 

aplicados. Foram comparadas as respostas dos alunos antes e depois da aplicação do filme e 

visita ao centro para verificar se houveram alterações na forma como os alunos entendem as 

questões ambientais e a partir disto, buscou-se atingir o objetivo de sensibilizá-los frente a essas 

questões.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A percepção prévia dos alunos sobre as questões ambientais estão sumarizados na 

Tabela 1. Baseado nas respostas verificou-se que a maioria dos estudantes tinha um 

conhecimento satisfatório sobre o assunto, porém havia uma grande dificuldade de justificar 

corretamente as respostas. Entretendo, era de se esperar respostas mais elaboradas, pois o 

professor responsável já tinha ministrado o assunto em sala de aula. 

Foram constatados que 40% dos alunos obtiveram respostas parcialmente satisfatórias 

e insatisfatórias com relação ao desmatamento, muitos responderam que o desmatamento não 

é correto, porém não sabiam justificar suas respostas. Em relação ao respeito sobre o meio 

ambiente 100% dos alunos obteve respostas parcialmente satisfatórias e insatisfatórias, a 

maioria justificou que respeita o meio ambiente porque não joga lixo no chão. Porém meio 
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ambiente não se resume apenas a isso, evidenciando a dificuldade que o aluno tem de responder 

criticamente os assuntos abordados.  

Tabela 1 – Questionário aplicado aos alunos do 5º ano do ensino fundamental antes das ações 

no espaço não formal de ensino. 

Questões Respostas 

Satisfatória Parcialmen

te 

satisfatórias 

Insatisfatória

s 

Você acha correto Alimentar animais 

selvagens em parques ambientais? 

19 (76%) 0 (0%) 6 (24%) 

Você acha correto o desmatamento? 15 (60%) 3(12%) 7 (28%) 

Você acha correto maltratar animais? 12 (48%) 4 (16%) 9 (36%) 

Você respeita o meio ambiente? 0 (0%) 23 (92%) 2 (8%) 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Neste sentido, podemos perceber que parte dos alunos obteve baixo rendimento no 

questionário, antes das ações no espaço não formal, sugerindo a ineficiência do ensino 

tradicional, que se baseia em aulas exclusivamente expositivas, para obter um significativo 

aprendizado. Muitos pesquisadores do campo da educação têm despertado, principalmente nas 

últimas décadas, para a necessidade do estabelecimento da construção do conhecimento que 

fuja de um sistema formal de ensino, consequentemente, por seus pressupostos, seus meios e 

seus objetivos (GOHN, 2010).  

A visita aos espaços do centro de Ciências (Figura 1) instigou a curiosidade e o interesse 

dos alunos em aprender cada vez mais sobre o meio ambiente, a biodiversidade do nosso planeta 

e formas de preserva-lo.  A cada espaço visitado os alunos ficavam entusiasmados com o vasto 

conhecimento que eles iam adquirindo e ao mesmo tempo vivenciando e interagindo com os 

espaços, gerando posteriormente um diálogo produtivo.  A Educação Ambiental apresentada 

em um contexto não escolar, como o Centro de Ciências e Planetário do Pará, se constitui num 

espaço de diálogos abertos às proposições inovadoras de integração, articulação e acolhimento 

de audiências e experiências socioambientais amplas (HIGUCHI; ZATTONI; BUENO, 2012). 
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Figura 1 – Alunos visitando o Centro de Ciências. 

 

Fonte: Isabelly Gatti, 2017. 

 

Partindo desta lógica, a escola, como lugar formal, pode conter educação formal e 

informal.  Assim, o caráter da não formalidade permite maior liberdade na seleção e 

organização de conteúdos e metodologias, o que amplia as possibilidades de 

interdisciplinaridade e contextualização, as quais são limitadas nos contextos escolares pela 

falta de flexibilidade e fragmentação da realidade na escolarização vigente (GUIMARÃES E 

VASCONCELOS, 2006). 

Após a visita ao Centro de Ciências, ocorreu a exibição do filme como forma de 

sintetizar o conhecimento repassado, chamar a atenção dos alunos para as problemáticas e 

sensibiliza-los sobre a importância da preservação do planeta. Pois o filme retrata essas 

problemáticas pela visão dos animais, onde estes são prejudicados pela perda de seu habitat 

devido à construção de um residencial.  

Os filmes, como elementos socializadores e geradores de conhecimento, têm potencial 

transformador, o que possibilita seu uso de maneira didática, tornando-o parte integrante do 

ensino-aprendizagem, como afirma Napolitano (2005), por isso, foi selecionado o filme ‘’os 

sem floresta’’, que se apresenta como uma possibilidade didática que pode ser utilizados no 

processo de aprendizagem. Ele tem a finalidade de facilitar a aprendizagem do aluno, estimular 

a criticidade e por consequência mudar seus pensamentos em relação às questões ambientais, o 

agir local e contribuir para a formação de cidadãos conscientes dos processos que regem o meio 

ambiente. 

O questionário anterior/posterior à visita ao centro de ciências e ao filme continham 

perguntas relacionadas à alimentação de animais selvagens em parques ambientais (questão 1), 

sobre o desmatamento (questão 2), sobre o maltrato de animais (questão 3) e o respeito ao meio 
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ambiente (questão 4). A porcentagem das respostas satisfatórias no questionário antes da ação 

não formal variou de 0% a 76%, enquanto que no questionário após a ação não formal, resultou 

em índices bem superiores, entre 84% a 100% (Figura 2). Os índices elevados de respostas 

satisfatórias no questionário pós ação sugere visitas à espaços não formais de ensino, capazes 

de despertar o interesse, a curiosidade, estimular a participação dos alunos e complementar as 

aulas ministradas em sala de aula.  

 

Figura 2 – Percentual de respostas satisfatórias obtidas no questionário antes das ações (PréS) 

e no questionário após as ações (PósS). Sendo, P1 (Você acha correto alimentar animais 

selvagens em parques ambientais?) 76% PréS e 100% PósS, P2 (Você acha correto o 

desmatamento?) 60% PréS e 99% PósS, P3 (Você acha correto maltratar animais?) 48% PréS 

e 84% PósS e P4 (Você respeita o meio ambuente?) 0% PréS e 99% PósS. 

 

Fonte: Tourinho et al. (2017). 

 

A última pergunta do questionário após a ação serviu como pesquisa de opinião, para 

avaliar o ponto de vista dos alunos sobre a atividade. Este revelou que a ação proposta da visita 

ao Centro de Ciências foi considerada válida para contribuir na compreensão sobre os assuntos 

abordados. Neste sentido, 96% dos participantes da pesquisa, afirmou que a ação contribui 

significativamente para um melhor entendimento sobre o assunto (Figura 3). 
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Figura 3 – Percentual de respostas obtidas na pesquisa de opinião sobre a contribuição das ações. A 

pergunta respondida pelos alunos foi “Em sua opinião, a visita ao Centro de Ciências e a exibição do 

filme contribuíram na sua aprendizagem?”. Sendo, C (Contribuiu) 96%, NC (Não contribuiu) 1% e 

NO (Não soube opinar) 3%. 

 

Fonte: Tourinho et al. (2017). 

 

Neste trabalho, foram apresentadas formas de contribuir com a educação se 

diferenciando do ensino formal, facilitando a aprendizagem e sensibilizando as crianças sobre 

as principais problemáticas ambientais. Os alunos demonstraram curiosidade e um maior 

interesse no que é exposto para os visitantes e isso influenciou na construção do conhecimento 

que foi adquirido ao longo da visitação e após a exibição do filme, facilitando o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos. 

Desta forma, pode-se perceber a diferença das respostas do primeiro questionário 

comparando-o ao segundo, comprovando que houve novas informações sendo adquiridas. Por 

fim, ficou evidente que a visita à ambientes não formais de ensino e o uso de material didático 

audiovisual enriqueceu a temática sensibilizando-os sobre a importância da preservação do 

meio ambiente de forma dinâmica e interativa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a visita a ambientes não formais de ensino contribuiu de forma 

significativa para o ensino aprendizagem, pois obteve um retorno positivo dos alunos. Ao longo 

das análises do segundo questionário, percebeu-se a sensibilização e o desenvolvimento de 

respostas mais críticas em relação a questões ambientais e a importância da preservação deste.   

Respostas

C

NC

NO
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RESUMO  

A problemática das mudanças climáticas é um dos assuntos mais discutidos na atualidade, deste 

modo o estudo dos fenômenos climáticos, principalmente seus extremos, é de grande 

relevância. No contexto mundial a região Amazônica se destaca, sendo elevada a sua 

importância no controle do clima global, a floresta auxilia a estabilizar o clima mundial, além 

de ser conhecida por seus “rios voadores’’ e sua influência nos regimes de chuva em território 

nacional e internacional. Em vista do explanado o presente trabalho objetiva realizar um estudo 

sobre a precipitação na cidade de Belém, localizada no estado do Pará, sendo uma das cidade 

polos da Amazônia Brasileira apresentando, a partir das últimas três décadas de dados, a normal 

climatológica afim de avaliar a tendência de chuvas na região, utilizando os métodos não 

paramétricos de Man-Kendall, Spearman e Sen´s Slope, além de  realizar a correlação entre 

eventos extremos de precipitação e a ocorrência de ventos ENOS (La niña e El niño). Ao fim, 

o estudo mostrou que há uma tendência de aumento nas precipitações na região de estudo, tendo 

acréscimo anual de aproximadamente 20,58 mm/ano, segundo os métodos de Sen´s Slope, 

sendo considerada uma tendência significativa segundo os métodos de Man-Kendall e 

Spearman, ao final não apresentando extremos climáticos significativos relacionados a eventos 

ENOS.  
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1. INTRODUÇÃO  

Pinheiro e Vide (2018) relatam que o Brasil, por ser um país de grandeza territorial 

expressiva, apresenta diversidades climáticas entre suas regiões, sendo os diversos climas 

influenciados pelas heterogeneidades físicas, as dinâmicas atmosféricas e a variante 

longitudinal. Fenômenos extremos relacionados a precipitação, como seca e enchentes, além de 

ocasionar danos econômicos a população afetada, podem também acarretar problemas de saúde, 

sendo indispensável seu estudo e conhecimento, para que possam embasar projetos hidráulicos 

e sociais que visem anular ou amenizar seus efeitos. 

Dentre todas as regiões brasileiras, no contexto climatológico, pode ser evidenciada a 

região norte, por apresentar indicie pluviométrico peculiar, devido a presença da floresta 

Amazônica.  Ross (2003), Correia e Manzi (2006, apud Seixas e Pinheiro, 2014) caracterizam 

a região amazônica como peça fundamental de regularização do clima em escala global.  

Dentro da região da Amazônia Brasileira, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), apresentou, em seu estudo denominado “Regiões de Influência das Cidades 

2007”, as cidades de Belém e Manaus como os dois polos de estruturação da região Amazônica. 

Desta maneira, o presente trabalho visa avaliar a variabilidade de precipitação no município de 

Belém, localizado no estado do Pará, utilizando dados da estação pluviométrica nº 148002, 

localizada na porção sudeste da área urbana de Belém, na latitude -1,44 e longitude -48,44, 

onde  o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) é o responsável e operador desse 

pluviômetro. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Ao passo inicial foi realizado um estudo bibliográfico acerca do tema tratado, enfocando 

principalmente no clima da região da Amazônia Brasileira, especificando o município de 

Belém. A partir da obtenção dos dados, os mesmos foram sistematizados. Vale ressaltar que a 

estação possui registros desde o ano de 1949, entretanto, por haver falhas e inconsistências, 

somente os últimos 30 anos de dados foram utilizados, iniciando em 1985 indo até o ano de 

2015, excluindo o ano de 1989, pois foram observados dados não consistidos em Julho, 

Setembro, Outubro e Dezembro e sem registro em Novembro 
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Os volumes precipitados mensais foram agrupados por ano, sendo realizada a somatória 

dos valores mensais para obtenção dos seus respectivos volumes anuais. Em seguida, foi 

calculada a média do volume precipitado por mês para gerar a Normal Climatológica do 

município de Belém. Além disso, a série histórica de 30 anos foi seccionada em três décadas, 

demonstrando as variações médias ao longo da série histórica. Os volumes precipitados mensais 

também foram agrupados para identificar a variabilidade anual. Enquanto, para observar casos 

de anomalia na série histórica, todos os dados diários analisados de precipitação pluviométrica 

foram agrupados em único gráfico. Para reduzir a variabilidade dos volumes de precipitação 

pluviométrica anual foram calculadas as médias móveis, considerando de 3 anos, 5 anos e 7 

anos; sendo empregado também o método de mínimos quadrado (regressão linear), conforme a 

Equação 1. 

𝛾 = 𝛽𝑋 + 𝛼      

Onde  𝛽 é o coeficiente angular e 𝛼 o coeficiente linear da equação da reta. Nas 

equações 2 e 3 são apresentadas as fórmulas para o cálculo desses coeficientes. 

   𝛽 = (
((𝑁∗∑(𝑃∗𝑇)−(∑𝑃∗∑𝑇))

(𝑁∗∑𝑇2−(∑𝑇)2))
)       

 

𝛼 = (
∑𝑃 − (∑𝑇 ∗  𝛽)

𝑁
) 

Onde n é o número de anos da série histórica; X é o valor do ano; Y é o valor do volume 

precipitado por ano. Por fim, para análise estatística da tendência das séries temporais de 

volume precipitado foram empregados os métodos de Mann-Kendall, de Sen’s Slopes e do 

Coeficiente de Spearman. 

Segundo Salviano, Groppo e Pellegrino (2015), no teste de Mann-Kendall, é calculada 

a variável estatística para isso é realizada a somatória dos sinais (positivo ou negativo – sgn) 

dada pela diferença de todos os valores da série histórica (xi) com os valores futuros (xj), 

conforme as Equações 4 e 5. 

𝑆 =  ∑

𝑛 =1

𝑖=1

∑

𝑛

𝑗=𝑖+1

𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) 

𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) = {+1, 𝑠𝑒 𝑥 𝑗  >  𝑥𝑖 0, 𝑠𝑒 𝑥𝑗  =  𝑥𝑖  − 1, 𝑠𝑒 𝑥𝑗 <  𝑥𝑖 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Quando n ≥ 10, a variável S pode ser comparada com uma distribuição normal, com t i 

representando a quantidade de repetições de uma extensão e sua variância (Var(S)) calculada 

na Equação 6. 

𝑉𝑎𝑟(𝑆)  =  
𝑛 (𝑛 −  1)(2𝑛 +  5)

18
 

O indicie ZMK segue a distribuição normal, com média é igual a zero, valores positivos 

indicam uma tendência crescente e negativos tendências decrescentes. De acordo com o sinal 

de S, no caso de S negativo, o indicie ZMK da distribuição normal é calculado conforme a 

equação 7. 

𝑍𝑚𝑘 =  
𝑆 +  1 

√𝑉𝑎𝑟 (𝑆)
;  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑆 <  0 

Para rejeitar a hipótese nula é preciso que o valor absoluto de ZMK seja superior a Zα/2, 

sendo série com tendência significativa ao nível de 5% caso ZMK > 1,96. O método de Sen’s 

Slope é aplicado pela relação dos valores das variáveis (Xj e Xi) e de seus respectivos valores 

temporais (j e i), explicitado na Equação 10. 

𝑄𝑖𝑗 =  
𝑋𝑗 −  𝑋𝑖

𝑗 −  𝑖
 𝑐𝑜𝑚 𝑖 <  𝑗 

O valor positivo ou negativo para Q indica tendência crescente ou decrescente, 

respectivamente. Vale comentar que o estimador de declive de Sen é a mediana dos valores de 

Qij. O coeficiente de Spearman (RS) está relacionado à aleatoriedade dos dados, medindo a 

intensidade da relação entre as variáveis. O valor do coeficiente é apresentado na Equação 11 e 

a variância (Var (RS)) na Equação 12. 

𝑅𝑆 =  1 −  
6 ×  ∑𝑛

𝑖=1  𝑑𝑖2

𝑛3  −  𝑛
 

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑆) =  
1

𝑛 − 2
 

Onde di é a diferença entre a ordem real e a ordem crescente dos valores das varáveis e 

n é o número de variáveis. Para o teste estatístico do Coef. De Spearman é considerado Tcal ≥ 

Tcrítico, que rejeita a hipótese nula. O Tcal e o Tcrítico são apresentados nas Equações 13 e 14, 

respectivamente. 

(6) 

(7) 

 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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𝑇𝑐𝑟í𝑡  =  𝑅𝑆 × √𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑆) 

𝑇𝑐𝑎𝑙  =  
𝑅𝑆

√1 − 𝑅𝑆2

𝑛 − 2

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Segundo Pontes  et al (2017) Os eventos pluviométricos em Belém são moldados por 

fenômenos da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), dos Vórtices Ciclônicos de Altos 

Níveis (VCAN), das Linhas de Instabilidade (LI) e dos Sistemas Convectivos de Mesoescala 

(SCM), fatores que relacionados geram precipitações mesmo em período menos chuvoso. A 

normal climatológica do município (Figura 1) confirma a existência dos dois períodos chuvoso 

típicos da região amazônica, no caso de Belém o período mais chuvoso varia de dezembro a 

maio e menos chuvoso de junho a novembro, condizente com os períodos destacados por Souza 

et al (2016) para Amazônia legal.  

Figura 1 – Normal climatológica do município de Belém (1985 - 2015). 

 

Fonte: Adaptado de INMET, 2019 

A variabilidade pluviométrica por década demonstrou que houve incremento no volume 

precipitado mensal em Belém, exceto nos meses de outubro e novembro, sendo mais acentuado 

entre os meses de abril e junho.  Ainda que as médias por décadas demonstrem variações, as 

anomalias não podem ser verificadas nesse tipo de análise. Desse modo, foram agrupados todos 

os dados mensais e verificados os valores anômalos. No caso, o aumento significativo de 

volumes precipitados foi identificado em Fevereiro de 1992 (644,92 mm), Abril de 1996 

(633,00), Março de 2006 (685,60) e Março de 2012 (742,50), enquanto, as redução significativa 
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foi verificada em Junho de 1992 (2,8 mm), Outubro de 1997 (8,2 mm), Novembro de 2014 (0 

mm) e Outubro de 2015 (26,40 mm), conforme a figura 2.  

Figura 2 – Precipitação mensal no município de Belém (1985-2015) 

 

Fonte: Autores, 2019 

É importante comentar que essa variabilidade do volume precipitado é característica da 

região amazônica, conforme Sousa et al. (2015). Quando os dados são apresentados em 

distribuição percentual, foi identificado a grande variação e pequeno desvio-padrão dos valores 

extremos, demonstrando que não houve anomalias significativas de precipitação pluviométrica 

anual em Belém, mesmo durante eventos ENOS.A média do acumulado anual dentro do 

período de estudo foi de 3165,97 mm, sendo um resultado próximo ao valor relatado por Sodré 

e Rodrigues (2013), também para a cidade de Belém, de 3001 mm de acumulado anual médio.  

Os autores ainda afirmam que a região onde Belém está situada, se caracteriza como a mais 

chuvosa da Amazônia.  

Para confirmar se estão ocorrendo alterações no comportamento da variabilidade natural 

das precipitações pluviométricas de Belém, foi utilizado o método de Mann-Kendall. Na 

somatória dos sgn foi contabilizado valor de 167, devido ao valor positivo foi confirmado que 

há aumento dos valores precipitados anualmente. No teste estatístico foi calculado Var (S), e, 

posteriormente, definido a equação de Zmk, conforme as Equação 6 e 7. O valor de Zmk 

resultante foi de 2,962, sendo maior que o valor de Z, para 5% de confiança (1,96), rejeitando 

a hipótese nula e confirmando tendência ao aumento do volume precipitado anualmente em 

Belém. 

Para Moreira e Naghettini (2016), a resposta do teste de Mann-Kendall não é suficiente 

para avaliar a magnitude das tendências detectadas. Para isso, o método de Sen’s Slope pode 

ser facilmente aplicado. Desse modo, para determinar o valor médio que foi sendo 

incrementado no volume anual foi utilizado o estimador Sen's Slope. A partir da mediana dos 
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valores calculados na Equação 10, o resultado obtido de aumento anual foi de 20,58 mm/ano, 

valor abaixo do encontrado por Bastos et al (2002) no estudo realizado em conjunto com a  

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) denominado “Aspectos Climáticos 

de Belém nos Últimos Cem Anos’’, onde os autores apresentaram uma tendência positiva na 

precipitação em Belém de 463 mm/ano, valor muito superior ao encontrado para as décadas 

mais recentes. 

A aplicação do coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para confirmar se a 

tendência de aumento dos volumes de precipitação pluviométrica é significativa. A partir da 

somatória foi calculado o valor de RS e, posteriormente, Var(RS), conforme as Equações 11 e 

12. Para realizar o teste de hipótese, foram calculados os valores de Tcrít e Tcal, conforme as 

Equações 13 e 14. Os valores demonstram que o Tcrít < Tcal, nesse caso a hipótese nula é 

rejeitada, confirmando que o incremento no volume precipitado anualmente é significativo no 

município de Belém/PA.  

 

4. CONCLUSÃO  

Os métodos demonstram, de maneira geral, tendência positiva de 20,58 mm/ano na 

precipitação no município de Belém, sendo considerada significativa de acordo com os métodos 

Man-Kendall e Spearman, estando em concordância com o apresentado por Souza et al (2017), 

que relata o aumento sistemático da precipitação na região metropolitana de Belém. Entretanto, 

o valor encontrado de tendência de incremento anual na precipitação é muito abaixo dos valores 

encontrado para décadas anteriores, apresentando por Bastos et al (2002), salientando a 

projeção de redução das precipitações na Amazônia Oriental relatado Artaxo et al (2014), onde 

foram analisados os resultados de vários modelos climáticos. 

Os resultados obtidos de período chuvoso e seco condizem com os relatados por Souza 

et al (2016) e Sousa et al (2015) para a região amazônica, enfatizando a importância do estudo 

da precipitação na cidade de Belém, para o entendimento do clima em toda extensão regional, 

além do município ser vital para a compreensão de outros fatores na região, como o social e 

econômico, reiterando o relatado por Cardoso et al (2015). Os resultados da análise dos dados 

de precipitação da última década (2005 a 2015), demonstram que essa é a década com maior 

indicie de precipitação, fato que pode ser relacionado com as mudanças climáticas. As não 

ocorrências de anomalias significativas nas precipitações, influenciadas pelos fenômenos ENO, 

é divergente do esperado por Sousa et al (2015), onde o autor relata que os fenômenos ENOS 
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(El niño e La niña) tendem a resultar, dependendo de suas intensidades, em eventos extremos 

como secas e enchentes.  

É essencial que outros estudos mais detalhados sejam realizados, não só com a 

precipitação em si, mas com todos fatores influentes no clima da região. O conhecimento 

aprofundado sobre fatores climáticos na Amazônia é essencial para as tomadas de decisões 

envolvendo setor público e privado, tanto em relação as questões ambientais e mudanças 

climáticas, como também acerca dos aspectos econômicos e sociais influenciados diretamente 

pelo clima.   
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